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In juni 2017 namen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) het besluit om alle ambten open te stellen voor 

vrouwen. De plaatselijke kerken mogen zelf beslissen of ze dit wel of niet willen doen. Er is ook een 

deputaatschap Man/Vrouw in de kerk enoemd om de kerken te begeleiden in dit proces. Deze deputaten 

hebben een algemene handreiking opgesteld voor kerkenraden. Helaas is er verder nog weinig materiaal 

beschikbaar voor een goede bespreking op de kerkenraad en in de gemeente. Daarom wil ik hier graag het 

materiaal beschikbaar stellen dat we in GKV ‘Het Noorderlicht’ hebben opgesteld. 

Wat hebben we gedaan? Eerst hebben we een gezamenlijke avond belegd voor alle ambtdagers. Daarin 

hebben we met elkaar gedeeld hoe iedereen persoonlijk over de synodebesluiten denkt. Daarna hebben we 

op ongeveer dezelfde manier aan alle gemeenteleden gevraagd hoe iedereen over vrouwen in de ambten 

denkt. Bij ons deden we dat vanwege de grootte van de gemeente in de kringen. Als voorstudie hebben alle 

ambtsdragers en alle gemeenteleden de synodebesluiten en twee artikelen ( voor en tegen) ontvangen. Ook 

hebben op twee achtereenvolgende zondagen twee verschillende gastpredikanten over het thema 

Man/Vrouw en Ambt gepreekt. We sluiten binnenkort af met een gemeente-avond en daarna zal de 

kerkenraad met de diakenen besluiten of en zo ja hoe we overgaan tot het openstellen van één of meer 

ambten voor vrouwen die belijdend lid van onze gemeente zijn. 

Hieronder volgt een werkvorm voor het onderling gesprek. Het is geen handleiding voor de manier waarop 

de kerkenraad, al dan niet met de diaken, en al dan niet na de gemeente gehoord te hebben of zelfs mee 

heeft laten stemmen. 

Opzet voor een KRINGAVOND over ‘VROUWEN in de AMBTEN’ 
 

Op deze manier hebben we in onze gemeente de kringavonden ingevuld. Ook de avond met de 

ambtsdragers zag er ongeveer zo uit. Iedere kring heeft het op z’n eigen manier ingevuld. Eén kring heeft 

bv. via YouTube de informatieve documentaire man vrouw in de kerk (met veel verschillende bekende en 

minder bekende GKV-ers, onder wie één zuster uit Assen-Peelo) bekeken. 
 

Opening 

Lees een passend bijbelgedeelte, bv. 1 Tessalonicenzen 5:12-28. Bid om de wijsheid van de Heilige Geest 

voor een goede avond. Zing eventueel een passend lied. 

Ronde 1:   Hoe denk jij zelf over vrouwelijke ambtsdragers? 
Ga in tweetallen met elkaar in gesprek. De één geeft haar/zijn mening. De ander luistert en stelt evt. 

vragen. Na drie minuten maak  je andere tweetallen. Nu geeft degene die in de vorige ronde geluisterd 

heeft, haar/zijn mening. Herhaal dit een aantal keren. 

Ronde 2:   de Bijbel open 
Op het A4-papier waarvan er meerdere uitgedeeld worden, staan een aantal uitgeschreven Bijbelteksten. 

Bespreek met de hele groep (of in twee kleinere groepen) waarom sommige bijbelteksten veel meer 

aandacht gekregen hebben dan andere. Hoe denk je dat dit zo gekomen is? 
 
Ronde 3:   Elf vragen en twee dobbelstenen 
Op het A4-papier staan elf stellingen. Gooi met twee dobbelstenen, tel de cijfers bij elkaar op en lees 

hardop de vraag voor die bij dat nummer hoort. Is het een even vraag, dan mag je ‘m zelf beantwoorden. Is 

het een oneven vraag, dan mag je iemand anders aanwijzen om de vraag te beantwoorden. Als een bepaald 

cijfer vaker gegooid wordt, kun je ook een andere vraag nemen die nog niet aan bod geweest is (even blijf 

even, oneven blijft oneven). Zorg ook dat iedereen een keer aan de beurt komt. 
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Ronde 4:   Naar de kern van de zaak 
Zet op een flip-over of op een groot vel papier een kruis in het midden met daar een aantal cirkels omheen. 

Het kruis staat voor onze Heer Jezus Christus. Hij vormt de kern van ons geloof. Al het andere vloeit 

daaruit voort en hangt daarmee samen. Geef aan elke aanwezige vijf verschillende gekleurde of 

genummerde post-its. Elke kleur / elk nummer staan voor een onderwerp. Hoe belangrijk vind jij die? Plak 

ze in de cirkels. Hoe dichter bij het kruis, hoe belangrijker dit onderwerp voor jou is. Ga daarna met elkaar 

in gesprek over de keuzes die iedereen gemaakt heeft. 

Kleur/nummer A:                Avondmaal vieren na belijdenis 
Kleur/nummer B:                Doop als eenmalig teken van Gods verbond 

Kleur/nummer C:                Psalmen of Opwekkingsliederen in de kerkdienst 

Kleur/nummer D:                Twee kerkdiensten op zondag 
Kleur/nummer E:                Vrouwen in het ambt 

  

Ronde 5:   Turven 

Elke gemeente moet een keus maken. Wat vind iedereen? Per onderdeel geeft iedereen haar/zijn mening 

(WEL / NIET). Eventueel kan de uitkomst genoteerd worden als dat voor het vervolg belangrijk is. 

1/    Ik vind dat in onze gemeente vrouwen WEL / NIET diaken kunnen zijn. 

2/    Ik vind dat in onze gemeente vrouwen WEL / NIET ouderling kunnen zijn. 

3/    Ik vind dat in onze gemeente vrouwelijke dominees WEL / NIET mogen preken. 

4/    Als meer 25% van onze gemeente moeite heeft met vrouwelijke ambtsdragers, moeten we het WEL / 

NIET invoeren. 

5/ Andere kerken en bezwaarde broeders en zusters in het land roepen alle kerken op om pas in 2020 een 

besluit te nemen, nadat de volgende synode alle bezwaren behandeld heeft. Ik vind dit WEL / NIET een 

verstandig idee 

6/    Welk besluit de kerkenraad met de diakenen uiteindelijk ook neemt, ik kan er WEL / NIET mee leven. 

Sluiting 

Hou een korte rondvraag, zing evt. nog een passend lied en sluit af met gebed. 

Als je deze werkvormen gebruiken wil: ga je gang! Voel je vrij om ze aan te passen of te veranderen. 

Belangrijk is, dat het gesprek in iedere gemeente op een positieve, fijngevoelige manier gevoerd wordt. 

 


