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Bezwaarden, waarheen? 

De website Bezinning Man, Vrouw en Ambt (Bezinningmvea) is door diverse broeders en 

zusters uit de GKv opgezet vanwege, zoals ze dat zelf zeggen, het bedenkelijke karakter van 

de synodebesluiten van 2017. Het is duidelijk dat ze deze besluiten ongedaan willen maken. 

Maar wat dan? Welke gevolgen brengt het ongedaan maken van de gewraakte besluiten 

mee? Het is goed daar van te voren eens over na te denken.  Onze Heiland heeft ons 

immers geleerd eerst de kosten te berekenen voordat je een toren bouwt. Wat zijn de kosten 

en baten voor de kerk van de Here? 

 

De stand van zaken  

 

In 2014 deed de synode van Ede twee belangrijke uitspraken over het toelaten van zusters tot 

de ambten. In de eerste plaats sprak ze uit :  ‘dat door de overeenstemming in de gesprekken 

over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten 

voor de zusters der gemeente open te stellen, is weggenomen.’ (Besluit 3). Eerdere synodes 

hadden het besluit van de NGK om de ambten open te stellen getypeerd als ‘een ernstige 

barrière voor het onderlinge contact.’ (Amersfoort 2005) of ‘een belemmering’ (Harderwijk 

2011). In 2014 besloot de synode tot samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid en 

sprak uit dat het openstellen van de ambten voor de zusters in de NGK geen belemmering of 

barrière meer vormde voor kerkelijke eenheid. Met andere woorden de openstelling van de 

ambten was een praktische en dus geen principiële aangelegenheid geworden. 

 

De tweede belangrijke uitspraak was dat de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de 

kerkelijke ambten mogen dienen, vrij bespreekbaar moet zijn zolang er vanuit de Schrift 

geargumenteerd wordt. (Besluit 2b). Dit laatste besluit betekent dat het in de kerken 

geoorloofd was ook publiekelijk te pleiten voor toelating van zusters tot de ambten. 

De synode van Meppel (2017) nam een aantal besluiten die er op neerkomen dat het aan de 

kerken is of zij wel of niet overgaan tot het roepen en bevestigen van vrouwelijke 

ambtsdragers. Intussen zijn er nu tientallen gemeenten die vrouwelijke ambtsdragers kennen. 

Ook is er een zuster beroepbaar verklaard. Ten aanzien van de NGK is onder verwijzing naar 

de opdracht in Johannes 17 besloten de weg van hereniging verder op te gaan. Nogmaals werd 

uitgesproken dat op het punt van hermeneutiek en binding aan de belijdenis  geen wezenlijke 

verschillen zijn.  Op 11 november werd in de Nieuwe kerk te Kampen een gezamenlijke ver-

gadering van de synode met de Landelijke Vergadering van de NGK gehouden. Intussen zijn 

er steeds meer GKv en NGK gemeenten die samenwerken of zich hebben verenigd tot een 

kerk. 

 

Mogelijke gevolgen 

 

Als je deze ontwikkelingen beziet vraag je je af wat de situatie wordt als het revisieverzoek 

wordt toegewezen en de besluiten van de synode van Meppel worden herroepen. Welke 
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ruimte krijgen de voorstanders van de vrouw in het ambt? Wat moet er gebeuren met de 

intussen al benoemde vrouwelijke ambtsdragers? Wat stellen de bezwaarden zich voor met 

betrekking tot de relatie met de NGK? Van hun zijde is op deze vragen nog niet expliciet 

ingegaan. Maar wil je een verantwoord kerkelijk beleid voeren dan zullen toch de gevolgen 

van een herroeping van de besluiten in de oordeelsvorming moeten worden betrokken. Zijn 

die gevolgen wel verantwoord, voordelig of schaden ze de kerk? Bezinning op dit punt ont-

breekt bij Bezinningmvea. Om hier toch wat meer duidelijkheid te krijgen wil ik mee aan de 

hand van publicaties van de bezwaarden proberen een beeld van de mogelijke gevolgen te 

schetsen. 

  

Beeld 

 

De werkgroep Bezinningmvea vraagt de synode in haar modelrevisieverzoek om de besluiten 

tot openstelling van de ambten van predikant en ouderling vervallen te verklaren. Verder om 

‘de taken van mannen en vrouwen in de kerk nader te bepalen met inachtneming van het in 

Schriftuurlijk en kerkelijk opzicht eigene van de ambten van ouderling en van predikant.’ 

Uitgebreid worden in het verzoek de gronden voor de besluiten getoetst en onvoldoende ge-

acht. Aan dat laatste valt natuurlijk wat te doen, maar wezenlijker is dat de eigenlijke grond 

van het verzoekschrift is dat de besluiten strijdig worden geacht met de Schrift. Zowel het 

revisieverzoek als ook publicaties in NaderBekeken en sommige blogs geven er blijk van dat 

de argumentatie van de Generale Synode van Meppel niet alleen onvoldoende maar zelfs 

onschriftuurlijk is. Soms worden daarbij heel scherpe woorden gekozen.   

 

Op zich laten de synodebesluiten de ruimte om of de ene of de andere visie op vrouwelijke 

ambtsdragers te hebben. Gemeenten die daar niet voor voelen wordt geen strobreed in de weg 

gelegd en omgekeerd evenmin, althans als men in wijsheid met de tegengestelde visies en 

praktijken omgaat. Maar de tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers kunnen er klaarblij-

kelijk niet mee leven. Je krijgt daardoor het gevoel dat niet met herroeping van de besluiten 

kan worden volstaan, maar dat er meer moet gebeuren om visies die, zoals in de pers wel 

wordt gesteld, de Bijbel tijd- of cultuurgebonden achten, in onze kerken tegen te gaan. 

Willen de bezwaarden een monopoly op Schriftuitleg en toepassing? 

Je kunt je afvragen wat de mensen van Bezinningmvea  en andere bezwaarden nu eigenlijk 

ten diepste willen. Voor hun opvatting om de ambten gesloten te houden en daarvoor publie-

kelijk te pleiten is er toch alle ruimte? Daarom kan het moeilijk anders zijn dan dat de broe-

ders (en enkele zusters) de besluiten van Ede en Meppel niet alleen geheel willen terugdraai-

en, maar ook hun eigen overtuiging als de enige en katholieke de kerken willen opleggen. 

De argumenten die daarbij gebruikt worden bevestigen de wens voor zo’n monopoly. Na de 

onderbouwing van de synodebesluiten afgewezen te hebben zegt het modelverzoek met be-

trekking tot de openstelling: ‘[37] Het synodebesluit om het beleid in dezen aan de plaatse-

lijke kerk over te laten leidt tot een sterk individualiserende tendens in de kerken en tot een 

ondermijning van het kerkverband als zodanig. Er komt enerzijds een ongewenste druk op de 
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onderlinge verhoudingen binnen de plaatselijke kerken te liggen, maar anderzijds evenzeer 

binnen het kerkverband waar kerken met een totaal uiteenlopende toepassing met elkaar 

worden geconfronteerd op de meerdere vergaderingen.’ Anders gezegd: de opstellers willen 

met betrekking tot de openstelling een eenduidig beleid voor alle kerkgemeenten. Dus 

zwart/wit: alle kerken wel of alle niet. Kortom, een leerbeslissing zoals in de Christelijke 

Gereformeerde Kerk (1994). 

De vraag die vervolgens rijst is: blijft er nog ruimte voor de degenen die menen dat het wel 

Schriftuurlijk verantwoord is om zusters tot de ambten van predikant of ouderling te roepen. 

Mogen zij nog publiekelijk pleiten voor deze visie? 

De tolerantie speelde in 1994 ook op de Christelijke Gereformeerde synode. Daar stelde ds J. 

Groenleer (voorstander van vrouwelijke ambtsdragers) de ‘gewetensvraag’ of het standpunt 

van het minderheidsrapport dan nog wel langer toelaatbaar was in de CGK. Preses ds. J. 

Westerink vond dat een vraag die de Amsterdamse predikant zichzelf en de kerkenraad moest 

stellen, maar niet de synode. Met andere woorden: je bent vogelvrij. 

Het verleden is leerzaam 

Vaak wordt er in de publicaties van de bezwaarden een beroep gedaan op het verleden toen de 

‘klassieke’ leer overheerste. Het kwam incidenteel wel voor dat een predikant voor vrouwe-

lijke diakenen pleitte, maar verder was het stil. Uitgangspunt was de opvatting dat vrouwen 

onderdanig zijn aan mannen met een verwijzing naar het eerst geschapen zijn van Adam, de 

man. In de loop van de vorige eeuw veranderde dat allengs. In de orthodox gereformeerde 

kerken groeide de opvatting dat daarmee aan de gaven van de zusters werd te kort gedaan. 

Predikanten en gemeenteleden plaatsten vraagtekens bij de ‘klassieke’ leer. Was de exegese 

van de Bijbel op dit punt wel zo duidelijk als tot dan in de kerken werd geleerd?  

1998: Twee GKv ouderlingen wendden zich tot hun kerkenraad met de vraag of hij hen wilde 

steunen in het verzoek om zijn predikant door zijn medewerking als scribent aan een publica-

tie over de vrouwelijke ambtsdrager, tot de orde te roepen. Volgens hen relativeerde de pre-

dikant als voorganger ten onrechte publiek een praktijk die altijd door de kerkelijke vergade-

ringen vanuit de Heilige Schrift is verdedigd, waardoor hij op gespannen voet komt met wat 

de H.S. leert over de positie van man en vrouw en over de geestelijke regering van ambtsdra-

gers. Zij verwezen voor hun standpunt naar 1 Kor. 11:1-16 en Ef. 5:21-33 en over de gees-

telijke regering van mannelijke opzieners en diakenen in 1 Tim. 3 (zie ook NGB, 30). Zij stel-

den verder dat het onzorgvuldig was tegenover de kerken dat een voorganger publiek een 

praktijk relativeert die door onze kerkelijke vergaderingen vanuit de Heilige Schrift is verde-

digd. Daarmee maakt de predikant ten onrechte een open zaak van wat volgens de bijbel geen 

open zaak is. De kerkenraad moet bezwaar maken tegen de ambivalente houding van zijn pre-

dikant  t.a.v. de zusters in de bijzondere ambten. 

 

Omdat de kerkenraad hun bezwaar niet deelde gingen zij in beroep bij de classis Rotterdam. 

Zij herhaalden hun argumentatie met verwijzing naar Schriftplaatsen en eindigden met de 
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conclusie dat De Bijbel op de onderschikkende relatie man/vrouw wijst. Leren en regeren is 

voorbehouden aan de man. Er wordt steeds uitgegaan van de onbesproken monogame man. 

Het bijzondere ambt staat dus niet open voor zusters, hoe bekwaam ze ook mogen zijn. Een 

vrije discussie hierover mag niet worden gevoerd.  

Die laatste zin is intrigerend, omdat die aangeeft dat in de kerk een vrije discussie over de 

vrouw in het ambt niet mag bestaan. We hebben hier te maken met de denktrant van de 

zogenaamde ‘doorgaande reformatie’ het klimaat van het absolute, van de modernistische 

opvatting dat alles objectief, bepaalbaar en totaal is. Geen tweeërlei uitleg.  

Het is dan ook de vraag voor de bezwaarden of zij hierover ook zo denken, of dat ze zich 

daarvan distantiëren, zodat het pleiten voor vrouwelijke ambtsdragers ook nadat de besluiten 

van Meppel zijn ingetrokken, mag doorgaan.  

Tenslotte zij nog vermeld dat de classis de bezwaren van de broeders heeft afgewezen. Wel 

heeft de betreffende kerkenraad met de predikant afgesproken dat hij niet meer zou publiceren 

over dit onderwerp. 

Moeten we naar die situatie terug? 

Revisie en NGK 

We kijken eerst naar de relatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met de Nederlands 

Gereformeerde Kerken. Nadat in 1993 de eerste contacten tussen de synode van de GKv en 

Landelijke vergadering van de NGK tot stand kwamen groeide het verlangen tot vereniging. 

Maar de openstelling in de NGK van de ambten voor vrouwen vormde jarenlang een belem-

mering voor eenheid. Zoals gezegd is die belemmering in 2014 opgeheven en werd ook de 

aan de openstelling ten grondslag liggende hermeneutiek (uitlegkunde) met zoveel woorden 

aanvaard. Wanneer het revisieverzoek van de bezwaarden zou worden toegewezen, ontstaat 

een probleem voor de vereniging van de kerken. Zeker wanneer dat zou gaan op basis van de 

argumenten van het modelrevisieverzoek dat openstelling van de ambten onschriftuurlijk is. 

Dit zal ook tot onbegrip en veel consternatie in de kerken van beide kerkverbanden leiden. 

Hoe moet het verder met de gemeenten die al verenigd zijn? , terwijl men zich bovendien 

serieus moet afvragen of men met zo’n vervallenverklaring van het m/v besluit de Here dient. 

Het is opmerkelijk en ook jegens God en de broederschap onverantwoord dat hierover in het 

modelrevisieverzoek en de publicaties van de bezwaarden niet is nagedacht. 

Breken met de kerk? 

Een andere  vraag, die zich opdringt, betreft de mogelijke gevolgen van een afwijzing van de 

bezwaren tegen de synodebesluiten van 2017. De meest radicale oplossing is: dan maar bre-

ken met de kerkgemeenschap. Diverse broeders en zusters en predikanten hebben dat al ge-

daan. Zij konden niet leven met twee opvattingen over de zondagsviering, de ruimhartiger 

beleid met betrekking tot de toegang tot de viering van het H.A., de liturgie en een terughou-

dender tucht bij echtscheiding. Deze zaken vormden voor hen al in 2003 redenen voor 

afscheiding. Deze radicale oplossing is helaas typerend voor het vrijgemaakte verleden, wel 
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getypeerd met de term ‘In de greep van het absolute’:  objectief en totaal – met het vroege 

schilderiaanse motto ‘het absolute in elk concreet ding’ in het vaandel. 

Inhoudelijk staan de standpunten in de kerken tegenover elkaar. Je bent pro of contra. Iemand 

schreef me dat je niet kunt volstaan met te zeggen dat er voor beide standpunten ruimte is. Dat 

zou onvoldoende zijn om de kerkleden bij elkaar te houden. Het is toch niet helemaal zuiver 

om te zeggen: 'Voor jullie standpunt is er ook ruimte, maar je zult moeten aanvaarden dat het 

onze wordt doorgevoerd'? Het gaat hier volgens deze zegsman (een theoloog) niet alleen om 

meningen maar ook om een praktijk. 

Nu kan je in de kerkelijke praktijk wel uit de voeten met twee standpunten met betrekking tot 

vrouwelijke ambtsdragers. Dat bewijst de situatie in de NGK. Er zijn daar nog altijd gemeen-

tes en gemeenteleden die tegen de vrouw in het ambt zijn. Helaas hebben vrijgemaakten nogal 

eens de neiging om behoorlijk radicaal te denken. Daarom is het de vraag of de bezwaarden, 

zoals ze zich via de website en NaderBekeken presenteren ook van mening zijn, dat afwijzing 

van hun bezwaren tot afscheiding moet leiden. 

Een begin van het antwoord over een mogelijke afscheiding staat in de Handreiking van de 

werkgroep mvea: ’Daarbij zal de norm altijd moeten zijn wat we samen over de kerk belijden 

in NGB artt. 27–29. Dat betekent dat vertrek uit de gemeente principieel verantwoord is als 

(uiteindelijk) blijkt dat het Woord van Christus niet meer het gezag heeft die het toekomt. De 

kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. Wat te doen als het woord van 

de apostel van Christus (Paulus) niet meer relevant voor deze tijd wordt geacht?’ 

Dus het gezag van de Bijbel wordt als criterium voor afscheiding genoemd. Waar in meerdere 

artikelen in NaderBekeken met zoveel woorden wordt gesteld dat de synodale beslissingen in 

strijd zijn met het gezag van de Bijbel, dat de nieuwe hermeneutiek die daarin tot uitdrukking 

komt en ook verder wel wordt geleerd, eveneens strijdig is met dat gezag, zou dit kunnen 

worden gezien als een rechtvaardiging voor een afscheiding.  

In het Gereformeerd Kerkblad van 19 oktober 2018 vroeg ds. H. J. Visser zich af: ‘Is er nog 

een andere begaanbare weg? Zijn deze besluiten niet maar betrekkelijk? Ze raken toch niet 

de kern van het geloof? Zijn het niet maar middelmatige zaken, die er minder toe doen? 

Hangt je behoud ervan af? Je behoud hangt af van je geloof in Jezus Christus onze Verlosser. 

Maar daarom is het juist van belang of je in gehoorzaamheid aan de Schrift hebt geleefd en 

gehandeld. Dat heeft zeker alles te maken met de verlossing in Christus. Als we Gods Woord 

naar eigen hand gaan zetten, komt onze verlossing wel degelijk in gevaar. Niet alleen voor 

onze generatie, maar ook voor de volgende generaties. Kun je dan met behoud van gevoelen 

je nog blijven inzetten binnen de kerk? Of kom je in gewetensnood? Kun je je conformeren 

met een kerkenraad zonder in conflict te komen met de Schrift, zodat je min of meer tot zon-

de wordt gedwongen, als er wordt besloten tot openstelling van alle ambten? Zal je nog alle 

ruimte krijgen om het evangelie van Jezus Christus te blijven verkondigen en de gemeente te 

onderwijzen of wordt je functioneren onmogelijk gemaakt?’ 
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Diversiteit onder de gelovigen  

De Bijbel zelf leert ons dat er voor som-

mige situaties in het geloofsleven meer-

dere oplossingen mogelijk zijn. Om een 

paar voorbeelden te noemen: Deuterono-

mium 12 wijst Jeruzalem als enige plaats 

van eredienst aan. Toch offerde Elia op 

de Karmel. (1 Kon. 18). In Handelingen 

15 krijgen Joodse en heidense christenen 

een compromis met betrekking tot de 

wet van Mozes voorgeschoteld. In de 

hoofdstukken 14 en 15 van zijn brief aan 

de Romeinen noteert Paulus tegenstellin-

gen onder de gelovigen die men heeft te 

aanvaarden. Reeds het herhaalde 'ver-

draagt elkaar' duidt er al op dat men het 

niet eens was over belangrijke zaken met 

betrekking tot de dienst van de Here. 

Hij geeft geen antwoord, maar maakt wel duidelijk dat het klimaat van het absolute nog geen 

verleden tijd is. 

Gods Woord bestuderen 

In het modelrevisieverzoek wordt de synode ook verzocht om ‘de taken van mannen en vrou-

wen in de kerk nader te bepalen met inachtneming van het in Schriftuurlijk en kerkelijk op-

zicht eigene van de ambten van ouderling en van predikant.’ 

In feite is dit een verzoek voor een nadere studie van het vraagstuk wat de positie van mannen 

en vrouwen in de kerk is.  

Ik las in een stuk van bezwaarden dat zij het van harte toejuichen dat de kerken samen Gods 

Woord bestuderen om te ontdekken wat God van ons vraagt in deze tijd en in de huidige cul-

tuur als het gaat over de roeping en verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen. 

Als je bedenkt dat de verschillende synodes sinds 2005 al bezig zijn geweest met deze materie 

en er diverse rapporten zijn geschreven en vele publicaties het licht hebben gezien, houdt dit 

verzoek een herhaling van zetten in. In feite hebben we hier te maken met een oude visie die 

jaren geleden in de vrijgemaakte kerken opgeld deed: Als je maar lang genoeg studeert op de 

Bijbel kom je er vanzelf achter wat God wil. Nog scherper gezegd: men gaat uit van de hy-

pothese dat er op elk vraagstuk één juist Bijbels antwoord is, als je er maar goed op studeert. 

De gedachte dat je exegetisch soms tot twee of meer interpretaties komt en daarmee in deze 

bedeling moet leven is in die oude visie onbestaanbaar.  

Uit de publicaties van de bezwaarden blijkt overigens zonneklaar dat zij verwachten dat gron-

dige studie van de Bijbel tot de conclusie leidt dat zusters geen ambtelijke bevoegdheid in de 

kerk toekomt. Waarom vragen zijn dan nog verdere studie?  

 

Het advies van Paulus aan de Romeinen 

In de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen komen 

we situaties van ernstige meningsverschillen tegen. In de 

gemeente van Rome bestonden diverse overtuigingen die 

haaks op elkaar stonden. Dat betrof het eten van offervlees 

uit heidense tempels, onrein eten naar Joodse overtuiging, 

het onderhouden van feestdagen. Toch best lastige zaken. 

Hoe wil de apostel dat wij daarmee omgaan? In Rom. 14 

schrijft hij dat je elkaar daarin (in die meningsverschillen) 

als broeder of zuster in Christus moet aanvaarden.  

Hoe helder het licht van het Woord ook schijnt, toch zijn er 

zaken waar we van mening over kunnen verschillen. Zo ziet 

de één het als een roeping voor zusters met gaven van de 

Geest om ambtelijk werk in de kerk te doen, de ander meent 

een duidelijk verbod in de Schrift te lezen. De apostel roept 

op om elkaar in die situatie niet te veroordelen, maar je 
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broeder en zuster geen aanstoot te geven en niet te laten struikelen. Dus geen verabsolutering 

van eigen visie. Dat vraagt veel wijsheid, tact, liefde en geloof. Als maar iedereen aanspreek-

baar blijft op zijn standpunten, dan zijn de m/v-discussies niet zo erg. Laten we ons daar eerst 

maar op bezinnen. 

Capelle aan den IJssel, 15 mei 2019 

Mr. Emo Bos 


