
Vrijgemaakte synode geeft tegenstan-

ders vrouw in het ambt wél ruimte1 

 
Tegenstanders van de vrouw in het ambt vormen nu de minderheid in 
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daar moeten ze kennelijk 
nog aan wennen. Ooit was het andersom, en daar hebben voorstan-
ders zich toen in geschikt. 
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In hun denkkader is maar één uitleg mogelijk: God verbiedt vrouwen om ambtsdrager te zijn in de 
kerk.(beeld Dewey Christopher Hare) 

 
De synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zou het inhoudelijke 
gesprek over vrouwelijke ambtsdragers uit de weg gaan en te veel achter 
gesloten deuren bespreken, stellen Dick Slump en Pieter Pel (Nederlands 
Dagblad van vrijdag 28 februari). Vroeger ging dat allemaal anders, volgens 
hen. 
Voor alle helderheid: het gaat hier om verzoeken van kerken om een besluit 
van de vorige synode te herzien: het besluit om vrouwen toe te laten tot de 
ambten. Van kerken die om herziening verzocht hebben, mag je dan ook 
verwachten dat zij hun argumenten grondig hebben overdacht en 
geformuleerd. Vervolgens is het aan de synode om die argumenten te wegen, 
te aanvaarden of te weerleggen. 

 
11 Reactie op het interview van Eline Kuijper met de juristen mr. Dick Slump en mr. Pieter Pel  

in het ND van vrijdag 28 februari 2020 met als kop: ‘Laat de synode ophouden met dit on-

doorzichtige gedoe. Laten we de inhoud op tafel leggen’ 
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Inmiddels is duidelijk dat de synode alle kerken die zulke verzoeken 
indienden, in aparte zittingen heeft gehoord. Alles ligt dus op tafel en is 
inmiddels ook via de pers in de openbaarheid gebracht. Ik zou dus niet weten 
wat de synode vervolgens nog in achterkamertjes zou moeten behandelen. Dat 
er, voorafgaande aan de publieke behandeling, besloten bijeenkomsten zijn 
geweest, hoeft niemand te verbazen. Pel en Slump wekken de suggestie dat de 
besloten vergaderingen gebruikt zijn om de zielen te masseren. Ik zou me 
schamen als synodelid, wanneer ik me op deze wijze zou laten manipuleren. 
Overigens zijn al drie synodes achtereen met een besloten hei-sessie begon-
nen; ook die waaraan Dick Slump heeft deelgenomen. Ik heb toen van hem 
geen protest vernomen. 

In vroeger tijden werden tal van zaken binnen commissies van de synode 
voorbereid, waar het publiek geen toegang had. Pas als een rapport voor de 
publieke zittingen rijp werd geacht, kwam het op de agenda te staan. Een 
rechter bespreekt zijn vonnis toch ook niet met de advocaten van de proce-
derende partijen alvorens hij uitspraak doet? 

De synode van Goes is in deze zaak wel een stuk verder gegaan. Zij nodigde 
bezwaarden uit om hun stukken mondeling toe te lichten. Zij ging een 
werkrapport al in publieke zitting behandelen. Alles in afwachting van het 
definitieve rapport dat nog moet verschijnen. 

tegengas 

Men zegt dat binnen de kring van de synode weinig tegengas wordt gegeven. 
Ik had die indruk niet bij de publieke bespreking. Wel constateer ik dat de 
synode zeer veel ruimte geeft aan de bezwaarden, meer dan ooit kerkelijke 
praktijk is geweest. 

Het debat over vrouwelijke ambtsdragers wordt al veel langer gevoerd op 
kerkelijke vergaderingen. Ik kan mij niet herinneren dat voorstanders, die lang 
in de minderheid waren, ooit door synodes zijn gehoord. Veel belangrijker is 
dat vrouwen, om wie het toch gaat, nooit deel hebben uitgemaakt van kerkelij-
ke vergaderingen, tot deze synode. En zij zijn bij mijn weten ook nooit uitgeno-
digd hun gevoelens te delen. Dat is pas niet gehoord worden! 

Slump en Pel maken deel uit van de groep Bezinning Man, Vrouw en Ambt, een 
collectief van dominees en kerkleden die moeite hebben met vrouwelijke 
ambtsdragers. Volgens mij gaat het hun helemaal niet meer over de inhoud of 
de argumenten. Slump en Pel zeggen het klip en klaar: ‘De Bijbel is in het ge-
ding.’ In hun denkkader is maar één uitleg mogelijk: God verbiedt vrouwen om 
ambtsdrager te zijn in de kerk. Wie het daarmee niet eens is, handelt in strijd 
met het Woord van God. Alles wat voor of tegen deze stelling geschreven is, 
doet er niet meer toe. Ook niet de argumentatie die de synode onder zijn 



besluiten zal leggen. Want er is maar één uitleg mogelijk. En daar hebben zij 
het patent op. 

Het brengt mij in gedachten terug naar het eind van de vorige eeuw, toen 
Maarten Verkerk en ik een artikel schreven in boek Vrouwen op een zij-
spoor (redactie van Jos Aarnoutse). De kerkelijke procedure die daarop 
volgde, ging niet in op de aangedragen argumenten. Kortweg: het pleidooi van 
Verkerk en Folkers om de ambten open te stellen voor vrouwen, was 
onschriftuurlijk en dus te veroordelen. De procedure werd pas gestopt toen ik 
schriftelijk had verklaard zonder permissie van mijn kerkenraad over dit 
onderwerp niet meer te publiceren. Maarten kreeg met vergelijkbare 
maatregelen van zijn kerkenraad te maken. We werden dus gewoon 
monddood gemaakt. Pas toen de synode van Ede verklaarde dat er over dit 
onderwerp vrij geschreven mocht worden, voelde ik me vrij om de publiciteit 
te zoeken. Ik weet dus wat het is om met een gegronde overtuiging tot een 
minderheid te horen. En ik heb geen moeite gehad mij in die situatie te 
schikken. 

preken 

Je hoeft over dit onderwerp niet te preken, zoals ds. Bart van Egmond wil. Hij 
beklaagt zich er nu over dat hij niet meer op de preekstoel kan zeggen ‘dat God 
ons heeft geopenbaard in zijn woord dat alleen broeders tot het ambt 
geroepen kunnen worden’. Maar je moet op de preekstoel Christus 
verkondigen en daar heb je de handen aan vol. 

Nu krijgen Pel en Slump het gevoel tot de minderheid te behoren in de GKv. 
Dat is inderdaad even wennen als je jouw hele leven tot de mainstream hebt 
behoord. Maar hun wordt de mond niet gesnoerd. En binnen de kerken is er 
ruimte genoeg zich bij die gemeente te voegen waar je jezelf veilig voelt. Laten 
we dus stoppen met stemming maken en de besluiten van de synode 
afwachten. Want alleen argumenten kunnen overtuigen 

 


