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Eerste, voorlopige bespreking rond m/v en ambt 

De generale synode heeft op 23 en 24 januari jl. een eerste aanzet gegeven voor de 

beantwoording van de 24 revisieverzoeken die vanuit de kerken zijn ingediend naar 

aanleiding van het besluit van de GS Meppel (2017) om ruimte te geven voor vrouwelijke 

predikanten, ouderlingen en diakenen. De synodecommissie revisieverzoeken had daartoe 

een raamwerknotitie opgesteld, een tussentijdse rapportage van haar voorlopige 

bevindingen, en aan de synodeleden toegestuurd. Deze notitie zal te zijner tijd, na 

verwerking van de besprekingen van 23 en 24 januari, ook worden gebruikt voor de bredere 

onderbouwing van het m/v-besluit naar de 22 kerken die niet om revisie verzocht hebben, 

maar wel vragen hebben gesteld over de gronden onder het besluit. In de raamwerknotitie 

worden de thema’s hermeneutiek, cultuur, ‘niet heersen maar dienen’, Genesis 1 t/m 3 en 

zwijgteksten uitgediept. In bijlage 1, die begint op pagina 3 van deze nieuwsbrief, leest u 

een beknopte weergave van de strekking van de raamwerknotitie. Naar verwachting zal het 

definitieve antwoord op de vragen en bezwaren op 24 april a.s. gegeven worden. 

Tijdens de bespreking van de raamwerknotitie werden vragen gesteld en beantwoord. Wat 

opviel was de toonzetting: er werd welwillend en opbouwend geluisterd en gesproken. De 

synodecommissie kreeg goede adviezen mee en zegde toe veel van wat werd aangereikt te 

gaan gebruiken bij het verder uitwerken van de notitie. Deze eerste bespreking werd 

afgesloten met het maken van een aantal voor de commissie richtinggevende adviezen. 

Deputaten hoger beroep 

De generale synode had op 24 januari ook een andere rol, in een besloten zitting waarin het 

rapport van de deputaten hoger beroep besproken werd. Dit deputaatschap adviseert de GS 

als laatste beroepsinstantie. Twee ingediende amendementen op het rapport werden door 

de deputaten unaniem overgenomen. Daarna werden twee zaken in hoger beroep besproken 

en afgehandeld. 

Preekbevoegdheid voor hbo’ers 

Op 25 januari besprak de GS het rapport van de deputaten kerkrecht. De voorzitter van dit 

deputaatschap, ds. Pieter Niemeijer, beantwoordde vragen over het rapport. In de discussie 

ging het over het verlenen van preekbevoegdheid aan anderen dan predikanten. Besloten 

werd om onder voorwaarden preekbevoegdheid te verlenen aan mensen met een afgeronde 

hbo- of bacheloropleiding theologie. Zij moeten dan wel een cursus homiletiek (preekkunde) 

volgen aan de TU in Kampen of een gelijkwaardige instelling; die cursus duurt een half jaar 

voltijds of een heel jaar in deeltijd. De beoordeling van de personen die om 

preekbevoegdheid vragen, vindt plaats door de classis. De preekbevoegdheid van kerkelijk 

werkers staat in het najaar op de agenda van de synode.  

Revisieverzoeken deputaten kerkelijke eenheid 

Vier plaatselijke kerken vroegen revisie aan van de besluiten van de GS Meppel 2017 inzake 

het voorgenomen samengaan van de GKv en de NGK. Synodecommissievoorzitter Wim van 

Essen rapporteerde over de contacten die de commissie met de vier kerken heeft gehad. 

Hun bezwaren richtten zich met name op de binding aan de belijdenis binnen de NGK, de 



ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers binnen beide kerken, de omgang met homorelaties in 

de NGK en in één geval de afhandeling van een brief door de GS Meppel 2017. Een van de 

kerken, die goede contacten met de plaatselijke NGK onderhoudt, maakte zich zorgen over 

de snelheid van het proces dat tot eenwording leidt. Na een korte bespreking besloot de GS 

unaniem dat de revisieverzoeken dienden te worden afgewezen.  

Commissie van beroep predikantszaken 

Helaas gebeurt het soms dat de relatie tussen kerk en predikant zodanig verstoord is dat ze 

uit elkaar moeten gaan. In die procesgang functioneert indien nodig de commissie van 

beroep in predikantszaken. Vooraf memoreerde GS-voorzitter ds. Melle Oosterhuis het 

overlijden van ds. Kor Muller (NGK), die deel uitmaakte van de commissie en warm 

voorstander was van het samengaan van NGK en GKv. De GS nam kennis van het rapport 

van deze commissie, had geen behoefte aan bespreking en nam de besluiten unaniem. 

Agenda 

D.V. op 7 en 8 februari a.s. komen de afgevaardigden naar de synode en de landelijke 

vergadering van de NGK voor het eerst bijeen voor nadere kennismaking en bezinning. 

  



Bijlage 1 

 

Richting beantwoording revisieverzoeken en vragen over m/v en ambt 

Een tussenstand 

 

De commissie revisieverzoeken m/v is op verzoek van de synode aan het werk gegaan met 

de opdracht antwoorden te formuleren op de vragen over en bezwaren tegen het besluit van 

de synode van Meppel (2017) om zusters toe te laten tot de ambten. De commissie heeft in 

de synodevergaderingen van 23 en 24 januari haar eerste bevindingen gepresenteerd. Dat 

deed zij in de vorm van een ruim vijftig pagina’s tellende raamwerknotitie, een soort 

voorlopige, tussentijdse rapportage.  

Die raamwerknotitie is door de synode uitgebreid besproken. Er is in de vergaderingen als 

het ware meegekeken over de schouders van de commissie, kritisch over de raamwerknotitie 

doorgesproken en ten slotte ingestemd met de route die de commissie ingeslagen is.  

De conclusie na afloop van de besprekingen luidde namelijk als volgt:  

“Gehoord de bespreking van de raamwerknotitie stemt de synode ermee in dat de commissie 

revisieverzoeken m/v de gepresenteerde raamwerknotitie verder uitwerkt en als 

uitgangspunt neemt bij de beantwoording van de revisieverzoeken.” 

In dit document wordt u geïnformeerd over de voorlopige bevindingen van de commissie, 

hier gepresenteerd in de vorm van beknopte stellingen. In de raamwerknotitie worden deze 

stellingen uitgebreid beargumenteerd.  

 

De vraag die in veel revisieverzoeken gesteld wordt, is: heeft de generale synode van 

Meppel (2017) bij het besluit om zusters toe te laten tot de ambten op een verantwoorde 

manier de Bijbel gelezen?  

De commissie stelt vooraf:  

Wij geloven alles wat de boeken van de heilige Schrift bevatten. Niet zozeer omdat de kerk 

ze aanneemt en erkent, maar vooral omdat de heilige Geest in ons hart getuigt dat ze van 

God zijn (art. 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis). 

Hermeneutiek: goede leesregels zijn onmisbaar voor het verstaan van de Schrift. 

Belangrijk is de erkenning dat er verschillende exegeses (uitleggingen van de Bijbel) naast 

elkaar kunnen bestaan. Een andere exegese kan leiden tot verschil in kerkelijke praktijk. Een 

gewijzigd inzicht wil echter niet zeggen dat de visie op de Bijbel of de manier van uitleg van 

de Bijbel is veranderd. 

Invloed van de cultuur: de aanleiding om na te denken over de vrouw in het ambt ligt in 

de ontwikkelingen van de huidige tijd en cultuur; de uitwerking is er één van de hernieuwde 

doordenking van wat God in zijn Woord van ons vraagt. 

Eenheid en verscheidenheid: door ruimte te bieden aan de opvatting dat zusters in de 

ambten mogen dienen, is wel verscheidenheid aan inzicht en kerkelijke praktijk ontstaan, 



maar de eenheid van het kerkverband is niet in het geding. Die rust op de eenheid in geloof 

en belijden (art. A1 van de kerkorde). 

Heersen en dienen: mannen en vrouwen zijn weliswaar verschillend, maar ze zijn één in 

Christus en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het beeld van Christus te 

vertonen. Hun taken hierin zijn vooral gerelateerd aan hun gaven en niet aan hun man- of 

vrouw-zijn.  

Genesis 1-3: een mogelijke uitleg van de gebeurtenissen in deze hoofdstukken en hoe 

Paulus die gebruikt, vraagt vooral aandacht voor de eenheid en gezamenlijkheid en wijst wel 

op onderscheid, maar niet op onderschikking.  

Zwijgteksten: de commissie besteedt uitgebreid aandacht aan exegese van de zogeheten 

zwijgteksten, en komt op grond van die exegese tot de conclusie dat die niet gaan over de 

vraag of vrouwen al dan niet als ambtsdrager mogen worden aangesteld.   

Ambtsvisie: het is wijs om de visie op de ambten in zijn algemeenheid te onderscheiden 

van de openstelling van de ambten voor vrouwen. Er is nu geen aanleiding om in het kader 

van de geuite bezwaren en gestelde vragen eerst nog eens studie te doen naar de invulling 

van de ambten. 

 

 

 

 


