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Capelle aan den IJssel, 18 mei 2018. 

 

 AAN de Generale Synode van de Gereformeerde kerken 

(vrijgemaakt) 

   

 

Onderwerp: verzoek revisie besluiten van de GS GKv Meppel 2017 inzake M/V en ambt 

 

De kerkenraad van de Gkv Capelle aan den IJssel – Noord heeft besloten aan de eerstvolgende 

Generale Synode (roepende kerk: GKv Goes) revisie te vragen van de door de Generale Synode 

Meppel 2017 genomen besluiten rond vrouw en ambt en de onderliggende wijze van omgaan met 

de Schrift. De raad verzoekt de eventuele openstelling van ambten voor vrouwen opnieuw te 

doordenken en daarbij nadrukkelijk de punten die de kerkenraad heeft ingebracht tegen de door 

de synode van Meppel genomen besluiten in de overwegingen te betrekken. 

De kerkenraad hecht er aan te benadrukken dat zijn bezwaren tegen de synodebesluiten zich niet 

richten tegen opnieuw doordenken van de positie van mannen en vrouwen in de kerk in deze tijd, 

ook als het gaat om de bijzondere ambten van predikant, ouderling en diaken. De kerkenraad is 

niet blind voor de ontwikkeling naar nagenoeg volledige gelijkberechtiging van mannen en 

vrouwen die zich in onze maatschappij heeft voltrokken. Dat is aan de kerkdeur niet voorbij 

gegaan; ook de leden van de GKv maken deel uit van deze maatschappij en vrouwen verrichten nu 

in de kerken taken die vroeger alleen door mannen werden verricht. Terecht is echter, ook door 

verschillende deputaten m/v, opgemerkt dat deze ontwikkeling in de kerken heeft plaatsgevonden 

zonder (hernieuwde) bijbelse bezinning. Het gebeurde gewoon. Daarom juicht de kerkenraad het 

van harte toe dat de kerken samen Gods Woord bestuderen om te ontdekken wat God van ons 

vraagt in deze tijd en in de huidige cultuur als het gaat over de roeping en verantwoordelijkheden 

van mannen en vrouwen. 

In de taakstelling van deputaten M/V die door de Generale Synode van Ede 2014 zijn benoemd, 

was in dit kader uitdrukkelijke aangegeven, dat zij moesten nadenken over het invullen van de 

ambtelijke structuur met inachtneming van het doorlopend spreken van de Schrift die twee lijnen 

laat zien. De ene lijn van is die van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw – de andere die van het 

verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft gegeven.  

De kerkenraad heeft in zijn brief van 10 feb 2017 aan de GS Meppel 2017 al gemotiveerd 

aangegeven dat hij meent dat deputaten niet aan deze opdracht hebben voldaan en dat in hun 

rapport geen recht wordt gedaan aan het Woord van God.  

Hoewel de GS haar besluiten (deels) op zelfstandige gronden heeft genomen, is de kerkenraad na 

bestudering daarvan tot de conclusie gekomen dat ook deze besluiten geen Schriftuurlijke basis 

bieden om ruimte te geven voor de benoeming van vrouwen in de bijzondere ambten.  

 



2 
 

De kerkenraad verwijst naar de bijlage voor de motivering van zijn verzoek. In deze bijlage 

verantwoordt de kerkenraad zich over zijn beoordeling van de genomen besluiten en onderbouwt 

daarin zijn bezwaren tegen de (gronden van de) verschillende besluiten. Bij de beoordeling heeft 

de kerkenraad zich in het bijzonder afgevraagd of de ingrijpende wijziging in de mogelijkheid om 

zusters toe te laten tot het bijzondere ambt van predikant, ouderling of diaken, berust op een 

overtuigende motivering vanuit de Heilige Schrift. De motivering van de besluiten is te vinden in 

de gronden, zodat deze een wezenlijk onderdeel van de genomen besluiten vormen.  

 

Met de genomen besluiten wordt gebroken met de (nog steeds) breed gedragen visie in de 

christelijke kerken - waaronder uitdrukkelijk bijna alle zusterkerken van de GKv in binnen- en 

buitenland - , dat de bijzondere ambten op grond van de bijbel slechts open staan voor mannen. In 

dit verband betreurt de kerkenraad in het bijzonder dat de zusterkerkrelatie met de CGK als gevolg 

van de genomen besluiten ernstig onder druk is komen te staan. De CGK heeft zich in het recente 

verleden ook bezonnen over M/V en ambt. Het is vreemd dat de Generale Synode de resultaten 

van deze bezinning niet heeft meegenomen in haar overwegingen.  

Een breuk als hiervoor aangegeven is alleen verantwoord als niet slechts de besluiten zelf, maar 

ook de Schriftuurlijke onderbouwing daarvan, overtuigend aantonen dat op deze wijze (meer) 

recht wordt gedaan aan het bijbelse onderwijs over de verhouding tussen mannen en vrouwen in 

de kerk, waaronder de roeping tot het bijzonder ambt. Dan alleen zullen de besluiten de eenheid 

in de christelijke kerk werkelijk bevorderen. Tot dit bijbelse onderwijs behoort vanzelfsprekend 

het onderwijs van de apostelen, die met het gezag van hun Heer uitdrukkelijk instructies hebben 

gegeven hoe men zich in de gemeente van de levende God moet gedragen (1 Tim. 3:15).  

Het mag uit de bijlage duidelijk zijn dat de kerkenraad meent dat aan deze voorwaarde niet wordt 

voldaan en dat daarom de genomen besluiten geen stand kunnen houden. 

De kerkenraad wenst de Generale Synode bij haar overwegingen veel inzicht in de Heilige Schrift, 

waarin God uitvoerig heeft beschreven op welke wijze wij Hem moeten dienen (Artikel 7 NGB).    

Overeenkomstig de artikel 1, vierde lid, van de Generale Regeling voor revisieverzoeken, heeft de 

kerkenraad deze brief en bijlage eerst toegezonden aan ‘Deputaten man/vrouw in de kerk (MVIK), 

ingesteld door de GS Meppel 2017’. Zij hebben ons laten weten … (nader in te vullen).  

Hoogachtend, 

Namens de kerkenraad. 

 

Ds. B. v Egmond, preses      M.J. Buitenhuis, scriba II 

 

 

 

 

 

 


