
Over christelijke vrijheid, vrouw in 
ambt en kerkverband (deel 1) 
 

Op 12 juni 2019 plaatste het Reformatorisch Dagblad een opiniestuk van 

ds Ernst Leeftink Gereformeerd predikant van Assen, met als titel Chris-

telijke vrijheid beperkt gezag synode.  Ook gaf het RD ds C.P. de Boer 

(CGK predikant in Sliedrecht) de gelegenheid om een reactie te geven 

onder de titel Toelaten van vrouw tot ambt geen middelmatige zaak. 

Vervolgens een commentaar van  mr. E. Bos uit Capelle aan den IJssel. 

Christelijke vrijheid beperkt gezag synode 

 

Een synode dient haar plaats te weten. Ze mag alleen maar bindend opleggen wat 
evident Bijbels is. Voor het overige kan ze slechts de plaatselijke kerken adviseren. 
Dat geldt bijvoorbeeld inzake gemeenten met belijdende zusters in de ambten. 
 

„Paulus gebiedt dat mannen God zullen aanroepen met uitgestrekte handen en een 
ontbloot hoofd. Maar wanneer ik met aandacht tot God kan bidden met een bedekt 
hoofd en zonder uitgestrekte handen, en toch de eerbied en de orde in de gemeente 
niet verstoor, voorwaar, ik ben aan zo’n voorschrift niet gebonden.” „Voorwaar, het is 
een voorschrift van Paulus dat vrouwen hun hoofd behoren te bedekken, en toch zou 
het tegen de christelijke vrijheid ingaan, wanneer men alle volken en iedereen 
persoonlijk daar zo aan binden wil, alsof het niet anders geoorloofd was.” Deze 
zinnen vloeiden in 1568 uit de pen van Marnix van Sint Aldegonde. Hij schreef dit in 
zijn advies aan de kerkenraad van de Nederlandse vluchtelingengemeente in 
London. Daar was sinds 1564 grote onenigheid over de verplichting om altijd twee 
getuigen aanwezig te laten zijn bij het dopen van een kind. De zaak escaleerde en 
diverse pogingen om de vrede te herstellen, mislukten. 

Om aan deze Wingense Twisten (zoals de kwestie inmiddels heette) een einde te 
maken, gaf de Londense kerkenraad in maart 1568 een brochure uit. De 
voornaamste conclusie was: „Een kerkenraad heeft van Christus het gezag 
ontvangen om bindende besluiten te nemen in alle zaken die tot opbouw van de 
gemeente dienen. De christelijke vrijheid onderwerpt zich daar graag aan.” De 
kerkenraad stuurde deze brochure ter goedkeuring naar verschillende kerken. Marnix 
van Sint Aldegonde reageerde namens de kerkenraad van Emden. Zijn oordeel was 
vernietigend. Dat kwam, aldus Marnix, omdat de kerkenraad van Londen op het 
belangrijkste punt helemaal de mist inging. 

Nooit bindend 
 



Volgens Marnix mag een kerkenraad nooit bindende voorschriften aan de gemeente 
opleggen in zaken die niet direct uit Gods Woord voortvloeien; dan gaat men 
heersen over de gewetens van de gelovigen. Marnix wijst op de gebruiken van de 
Oude Kerk, zoals olie in de doop, afbeeldingen van het kruis en feest- en 
vastendagen. Die zaken kwamen op uit een te respecteren verlangen naar een 
goede orde in de gemeente. Maar toen het een gebod werd en de kerk 
gehoorzaamheid eiste, ontaardde het in tirannie over de gewetens. 

Hoe moet je dan wel met kerkelijke regels omgaan? Volgens Marnix moeten we altijd 
blijven kijken naar het doel van een bepaling. Als je de bedoeling daarvan kunt 
nakomen zonder je aan de letter daarvan te hoeven houden, mag niemand zo’n regel 
bindend opleggen. Anders wordt de christelijke vrijheid beperkt door menselijke 
voorschriften. Marnix staaft zijn gevoelen over de christelijke vrijheid onder andere 
met Handelingen 15:10 en 28, Romeinen 14, 1 Korinthe 8 en Kolossenzen 2:16-23. 

Marnix is scherp in zijn analyse van wie de oorzaak is van de grote onenigheid in de 
Londense kerkelijke gemeente. Dat zijn niet de kerkleden die van hun christelijke 
vrijheid gebruik willen maken, maar dat is de kerkenraad! Die wil met gezag andere 
mensen binden in vrije zaken. 

Vrede 
 

Voor synodes gelden dezelfde richtlijnen, want die hebben dezelfde bevoegdheid 
over gemeenten als een kerkenraad over gemeenteleden, aldus Marnix. Ook een 
synode mag alleen bindende besluiten nemen over zaken die rechtstreeks 
voortvloeien uit Gods Woord of er direct mee samenhangen. Het belangrijkste motief 
van Marnix is de liefde, de eenheid en de vrede, die Christus ons oplegt. Dan 
plaatsen we een ander niet meteen buiten Christus, als hij het niet in alles met ons 
eens is. Als christen mag je blijven staan in de vrijheid die Christus met Zijn bloed 
voor jou verworven heeft. 

In 1568 gaf Marnix, als een van de initiatiefnemers van de eerste Nationale Synode 
(1571), aan op welke manier plaatselijke kerken gebonden zijn aan de uitspraken 
van een synode: Vraag je bij elk besluit af wat het doel ervan is, want daar ben je 
aan gebonden. Kijk vervolgens naar de uitvoering ervan: kun je het doel nakomen 
zonder je aan de letter van dat besluit te houden? Zo ja, gun elkaar de ruimte om elk 
op eigen manier invulling te geven aan het principe dat achter zo’n kerkelijke 
uitspraak ligt. 

Het hartstochtelijk pleidooi van Marnix om de christelijke vrijheid te onderhouden, is 
actueel. Volgens velen verkeren zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) 
als de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in een crisis. Een van de 
‘oplossingen’ wordt gezocht in het elkaar houden aan landelijke synodebesluiten. 
Prof. dr. H. J. Selderhuis stelde op de CGK-ambtsdragersdag dat „een kerk die zich 
bewust niet houdt aan afspraken die samen met anderen gemaakt zijn, zich feitelijk 
buiten het kerkverband plaatst.” Marnix zou hem dat niet nagezegd hebben. Het 
kerkverband is volgens het gereformeerde kerkrecht niet het hoogste orgaan met 



plaatselijk een aantal afdelingen, zoals in het hervormde en protestantse kerkrecht 
het geval is. In het gereformeerde kerkrecht is het kerkverband niet bindend, maar 
verbindend. Er is voor plaatselijke kerken altijd ruimte geweest om in christelijke 
vrijheid een eigen afweging te maken. 

Ruimte gunnen 

Daarom zou, om een precair onderwerp te noemen, de komende CGK-synode ook 
de CGK-NGKGKV-samenwerkingsgemeentes ruimte moeten gunnen, als het gaat 
om het toelaten van belijdende zusters in de ambten. Anders sluipt er hiërarchie in 
het kerkelijk systeem: de synode regeert. Wanneer een eenmaal gezamenlijk 
genomen besluit alleen door een nieuwe synodale uitspraak weer in de vrijheid van 
de kerken gegeven kan worden, krijgt de traditie een gelijke plaats naast Gods 
Woord. Een gereformeerd kerkverband krijgt dan roomse trekjes, terwijl het juist, 
zoals prof. dr. Selderhuis ook zelf aangeeft, een hulpmiddel is ten dienste van de 
plaatselijke gemeente. 

Dus dient een synode haar plaats te weten. Ze mag alleen maar bindend opleggen 
wat evident Bijbels is. Voor het overige kan ze slechts de plaatselijke kerken 
adviseren met de wijsheid die ze van Christus ontvangen heeft. Maar als die 
adviezen in beton gegoten worden, ontneemt het kerkverband de plaatselijke kerken 
hun christelijk vrijheid en brengt ze die in gewetensnood. Het medicijn hiertegen is 
een scheutje meer Marnix. 

Drs. L.E. Leeftink is predikant van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) in Assen-Peelo en 
afgestudeerd op de kerkrechtelijke opvattingen van Marnix van Sint Aldegonde. 

 

 Over christelijke vrijheid, vrouw in 
ambt en kerkverband (deel 2) 

Vrouw in ambt geen middelmatige zaak 

Ds. C. P. de Boer RD 12-06-2019 

 

De kwestie van de vrouw in het ambt raakt de Schrift en de belijdenis. Met het 

besluit van de christelijke gereformeerde kerken in Arnhem en Nieuwegein om 

vrouwen in het ambt te bevestigen, plaatsen deze gemeenten zichzelf buiten 

het kerkverband. 

Om twee redenen heb ik geaarzeld om op het ingezonden stuk van collega ds. 

Leeftink, "Christelijke vrijheid beperkt gezag synode",(zie hieronder)  te reageren. Is 

het passend om aan de vooravond van de synode via de pers een inhoudelijke 



discussie te starten? De kerkenraden hebben via de classis en de particuliere synode 

de afgevaardigden gekozen. Zij hebben de opdracht en het vertrouwen van de 

kerken om alleen besluiten te nemen die in overeenstemming zijn met Schrift en 

belijdenis. De kerken verwachten dat de synode bij elk besluit kan zeggen: „Het heeft 

de Heilige Geest en ons goed gedacht...” (Handelingen 15:28)  

Neemt deze bredere vergadering een besluit dat naar de mening van een kerken-

raad niet met Schrift en belijdenis overeenstemt, dan heeft deze kerkenraad het recht 

van appel. Van dat recht maakten recent veel kerkenraden van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken (CGK) gebruik. Zij appelleerden tegen het besluit van de 

classis Apeldoorn bij de particuliere synode van het Oosten. De classis Apeldoorn 

maakte namelijk het kerkenraadsbesluit van Arnhem tot de zijne door Arnhem 

toestemming te verlenen om het ambt voor de vrouw open te stellen. De classis heeft 

bij nader inzien zijn besluit herroepen in afwachting van de uitkomst van de komende 

synode. Arnhem handhaaft zijn besluit tegen het besluit van de classis Apeldoorn en 

de rest van het kerkverband in. 

Verbonden 

De tweede reden is interkerkelijke verbondenheid. Ik weet mij verbonden met alle 

kerkverbanden van gereformeerd belijden. Mijn aarzeling om te reageren is vooral 

ingegeven door collega-broeders uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) 

die door de ontwikkelingen in hun kerkverband in geestelijke nood verkeren. Hun 

verdriet vanwege het synodale besluit om het ambt voor de vrouw open te stellen, 

grijpt mij aan. Ik lijd en bid met hen mee. Ik weet dat zij het ingezonden stuk van hun 

collega Leeftink met veel pijn lezen, omdat hij en meerdere collegae hun geestelijke 

nood niet (h)erkennen. 

Drie redenen gaven voor mij de doorslag om toch te reageren. De eerste reden is de 

reactie van collega Leeftink op een verslag van de lezing van prof. dr. Selderhuis 

(voor de complete tekst zie Ambtelijk Contact jaargang 58 nummer 2). Selderhuis 

heeft voor CGK-ambtsdragers uiteengezet hoe een gereformeerd kerkverband 

functioneert. 

Leeftink brengt Marnix van Allegonde in stelling tegen Selderhuis. Marnix roept ker-

kenraden op om middelmatige zaken tactvol te behandelen, zoals de vraag of man-

nen staand of zittend moeten bidden en een vrouw tijdens de eredienst wel of niet 



haar hoofd bedekt. Wie de CGK een klein beetje kent, weet dat deze en andere mid-

delmatige zaken al decennia in onze kerken bestaan. Al die tijd proberen we elkaar 

met moeite vast te houden. Maar de komende generale synode behandelt niet deze 

onderwerpen, wel een onderwerp van geheel andere orde: de vrouw in het ambt. 

Voor- en tegenstanders binnen en buiten de CGK zijn het in elk geval over één punt 

eens: dit onderwerp raakt direct de vraag hoe wij de Schrift lezen (de hermeneutiek). 

Ander kerkelijk onderdak 

Vanwege het grote belang van dit onderwerp en het ontbreken van vertrouwen in de 

komende synode hebben de kerkenraden van de CGK in Nieuwegein en Arnhem 

besloten om de besluiten van deze vergadering niet af te wachten. Binnenkort wor-

den in Arnhem en Nieuwegein vrouwen in het ambt bevestigd. Met dit besluit hebben 

deze kerkenraden zichzelf buiten de CGK geplaatst. Zijn en denken deze kerkenra-

den principieel, dan zoeken ze vanaf nu een ander kerkelijk onderdak. Trekken ze 

niet de conclusie van hun genomen besluit, dan kunnen de classes Apeldoorn en 

Utrecht niets anders dan de geloofsbrieven van afgevaardigden van Arnhem en 

Nieuwegein niet aanvaarden, omdat hun kerkenraden de band met het kerkverband 

verbroken hebben. 

Leeftink vergelijkt in zijn artikel dus appels (middelmatige zaken) met peren (funda-

mentele onderwerpen). Hij adresseert zijn schrijven trouwens aan het verkeerde 

adres. Hij zou recht doen aan de huidige situatie wanneer hij de kerkenraden van 

Arnhem en Nieuwegein zou oproepen om in deze naar zijn oordeel middelmatige 

kwestie de eenheid met het kerkverband niet te verbreken. Maar hij, ik en wij alle-

maal weten dat het onderwerp de vrouw in het ambt van een geheel andere orde is 

dan de vraag of een man wel of niet staand moet bidden. 

Onbijbels 

De tweede reden waarom ik reageer, is vanwege het vertekende beeld dat Leeftink 

geeft van de recente CGK-geschiedenis. Hij wekt de indruk dat binnen de CGK de 

bezinning op het openstellen van het ambt voor de vrouw nog moet beginnen. Maar 

de synode van 1996 heeft na jarenlange bezinning uitgesproken dat het standpunt 

om het ambt voor de vrouw open te stellen onbijbels is. Daarbij is expliciet gesteld 

dat een andere beslissing om een andere hermeneutiek vraagt. Dezelfde hermeneu-

tiek van toen ligt ook ten grondslag aan de synodale besluiten van 2013 en 2016 met 



betrekking tot pastoraat en homoseksualiteit. Wanneer de synode besluit om het 

ambt voor de vrouw open te stellen, veegt deze synode de besluiten van voorgaande 

synodes van tafel. 

Verbijstering 

Mijn derde reden betreft de recente ontwikkelingen in de GKV. Veel CGK’ers uit de 

volle breedte zien met verbijstering hoe de laatste GKV-synodes het kerkverband van 

zijn sokkel (Schrift en belijdenis) hebben getild. De GKV drijven nu weg van Gods 

Woord. Met het aanvaarden van een nieuwe hermeneutiek heeft de laatste GKV-

synode het ambt voor de vrouw opengesteld. Op dit moment baant deze 

hermeneutiek in de GKV de weg om praktiserende homoseksuele gemeenteleden tot 

de Avondmaalstafel toe te laten. Dezelfde hermeneutiek biedt ruimte om klassiek 

christelijke thema’s, zoals de verzoeningsleer, te bekritiseren, zo bewijzen recente 

publicaties in GKV-kring. 

Wie een Schriftgetrouwe hermeneutiek voor een andere inwisselt, houdt uiteindelijk 

op kerk te zijn. Wij bidden én verwachten dat de komende synode besluit te blijven 

wat de CGK sinds 1834 en 1892 zijn en naar de toekomst zullen blijven: kerk op 

grond van Schrift en belijdenis. 

 

Over christelijke vrijheid, vrouw in 
ambt en kerkverband (deel 3) 
 

Op 12 juni plaatste het Reformatorisch Dagblad een opiniestuk van mij (E. L.) met als 

titel Christelijke vrijheid beperkt gezag synode. Ook gaf het RD mijn CGK-collega ds. 

C.P. de Boer de gelegenheid om een reaktie te geven onder de titel Toelaten van 

vrouw tot ambt geen middelmatige zaak. Op dat laatste heeft mr. E. Bos uit Capelle 

aan den IJssel, gepensioneerd officier van justitie en (kanton)rechter, gereageerd. 

Met zijn toestemming geef ik het hieronder weer. 

 

Geachte ds. de Boer, 

Als vrijgemaakt-gereformeerde broeder lees ik met belangstelling ook het Reforma-

torisch Dagblad. Met name de ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde 

Kerken (onze zusterkerken) hebben mijn interesse. Zo ook uw artikel Vrouw in ambt 

geen middelmatige zaak, een reactie op een eerder artikel van ds. Leeftink uit Assen. 

https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/06/21/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-ambt-en-kerkverband-deel-1/
https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/06/21/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-ambt-en-kerkverband-deel-2/
https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/06/21/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-ambt-en-kerkverband-deel-2/


Daarover wil ik ondanks de waardering voor de duidelijkheid toch graag enkele op-

merkingen maken, omdat er volgens mij hier en daar feitelijke onjuistheden in staan. 

In uw artikel gaat u met betrekking tot vrouwelijke ambtsdragers uit van de volgende 

veronderstelling: ‘Voor- en tegenstanders binnen en buiten de CGK zijn het in elk 

geval over één punt eens: dit onderwerp raakt direct de vraag hoe wij de Schrift lezen 

(de hermeneutiek).’ 

Naar mijn bescheiden mening zijn we het hier niet over eens. Juist in het boek Zonen 

& Dochters profeteren (2016), waarvan ik een medeauteur ben, wordt getracht op 

exegetische gronden een pleidooi te voeren voor vrouwelijke ambtsdragers. Die 

invalshoek is gekozen omdat het door de Generale Synode van Ede (2014) afgewe-

zen deputatenrapport een hermeneutische inslag had. Overigens is ook het recente 

boekje van de GKV predikant Pieter Niemeijer Over zwijgteksten, scheppingsorde en 

Geesteswerk (2018), niet als specifiek hermeneutisch aan te merken. 

Verder stelt u ‘Maar de synode van 1996 heeft na jarenlange bezinning uitgesproken 

dat het standpunt om het ambt voor de vrouw open te stellen onbijbels is. Daarbij is 

expliciet gesteld dat een andere beslissing om een andere hermeneutiek vraagt.’ 

Volgens het verslag in het RD heeft de synode echter (met 47 tegen vijf stemmen) 

uitgesproken dat ‘het standpunt over de vrouw in het ambt dat in de CGK steeds 

heeft gegolden, schriftuurlijk verantwoord is.’ Ter vergadering is door prof. H.G. L. 

Peels namens de hoogleraren adviseurs nog opgemerkt dat de conclusie van het 

synodevoorstel over het „schriftuurlijk verantwoorde” standpunt van de CGK inzake 

de vrouw in het ambt „helder en niet dubbelzinnig” is, maar toch ook iets van een 

terughoudendheid laat zien. “Het eigen standpunt wordt duidelijk gemarkeerd, maar 

niet verabsoluteerd.” Van een radicale afwijzing van de openstelling van het ambt 

voor de vrouw was in 1996 volgens dit verslag geen sprake.  Maar mogelijk hebt u in 

de acta een andere uitspraak gevonden. 

Tenslotte stelt u over de omgang met de Schrift in de GKV: ‘Dezelfde hermeneutiek 

biedt ruimte om klassiek christelijke thema’s, zoals de verzoeningsleer, te bekritise-

ren, zo bewijzen recente publicaties in GKV-kring.’ Bij mijn weten is de enige publica-

tie die op dit punt dubieus is afkomstig van de theoloog Reinier Sonneveld, die geen 

lid is van de GKV maar een eigen (huis)gemeente heeft. 

Mocht ik met deze opmerkingen gelijk hebben, dan zou ik het heel erg waarderen als 

u op deze punten een korte rectificatie en/of toelichting in het RD wilt plaatsen. 

 

Met broedergroet, 

Emo Bos 

 

Cc ds Leeftink 

Zie ook de website van ds Leeftink: 

https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/07/11/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-

ambt-en-kerkverband-deel-3/ 

https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/07/11/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-ambt-en-kerkverband-deel-3/
https://ernstleeftink.wordpress.com/2019/07/11/over-christelijke-vrijheid-vrouw-in-ambt-en-kerkverband-deel-3/

