
Besluiten Generale Synode Meppel over  Man/Vrouw en Ambt  
 
Materiaal:  
1. eerste rapport deputaten MVEA – Pijnpunten rond vrouw en ambt (08-07-2016);  

2. tweede rapport deputaten MVEA - Samen dienen (01-11-2016);  

3. brief van de GK Brunssum-Treebeek (23-12-2016) waarin zij aangeeft blij te zijn met het rapport Samen die-
nen en het van harte eens te zijn met conceptbesluit 4;  

4. brief van de GK Sint Jansklooster-Kadoelen (13-01-2017) waarin wordt ingegaan op het rapport Samen die-
nen: de inzet bij de schepping van man en vrouw is mooi, maar alleen de man is naar het beeld van God gescha-
pen en de vrouw niet; de vier ‘lagen’ zijn onjuist; het is gewenst dat de inzet van vrouwen in de kerk wordt geop-
timaliseerd maar dat het onderscheid tussen man en vrouw niet wordt verdoezeld;  

5. brief van de GK Kantens (23-01-2017) waarin wordt ingegaan op het rapport Samen dienen: de wijze waarop 
in hoofdstuk 2 aandacht is voor het reliëf, is inzichtgevend en waardevol, maar het lijkt er toch op dat te sterk 
gewerkt wordt met een aanname van gelijkheid van man en vrouw; hoofdstuk 3 lijkt er vooral op uit om aan 
vrouwen ruimte te geven binnen de bestaande ambtsleer en ambtsstructuren; verruiming van het diakenambt 
en dan openstelling van dat ambt voor vrouwen zou een goede optie zijn; dit thema moet niet overgelaten wor-
den aan de vrijheid van de kerken;  

6. brief van de GK Bussum-Huizen (24-01-2017) waarin als analyse van de kerkenraad wordt gegeven: het rap-
port Samen dienen komt tot een ander oordeel over de positie van de vrouw in de gemeente dan we tot nu toe in 
de GKv leerden maar gaat daarbij te summier in op de zogenaamde zwijgteksten;  

7. brief van de GK Emmeloord (26-01-2017) waarin zij vraagt dat de synode zich beperkt tot de uitspraak dat de 
vrouw in het ambt niet in strijd is met Gods Woord en dat een volgende synode de ambten daadwerkelijk open-
stelt voor belijdende zusters.  

8. aanvullend rapport deputaten MVEA (31-01-2017), als aanvulling op hoofdstuk 5 van het rapport Samen die-
nen;  

9. brief van de Canadian Reformed Church (24-01-2017) waarin wordt ingegaan op het hoofdstuk 2 van het rap-
port Samen dienen: de wijze waarop de vier ‘lagen’ worden beschreven, laat zien dat de cultuur bepalend is ge-
weest in het rapport; 1 Korintiërs 14:33b-35 en 1 Timoteüs 2:11-14 maken duidelijk dat de Bijbel geen grond 
geeft voor de kerkelijke bevestiging van vrouwen; het rapport geeft geen duidelijke omschrijving van wat profe-
teren in de Bijbel inhoudt; man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar vrouwen moeten het gezag van hun man er-
kennen volgens Ef. 5:22 en in dat kader is de verwijzing naar 1 Kor. 7:4b onbehoorlijk; het is een misser dat geen 
aandacht wordt besteed aan 1 Tim. 3:2 en Tit. 1:6;  

10. brief van de GK Capelle ad IJssel-Noord (10-02-2017) waarin wordt gesteld dat in het rapport Samen dienen 
geen recht wordt gedaan aan het Woord van God: in hoofdstuk 2 laten de deputaten ten onrechte Paulus’ uitleg 
van Gen. 1-3 niet normatief zijn waardoor de deputaten aan de ‘gezagslijn’ te weinig recht hebben gedaan; in 
hoofdstuk 3 verwatert het verschil tussen het regeerambt, en allerlei diensten in de kerk;  
11. brief van de GK Spakenburg-Noord (24-01-2017) waarin gevraagd wordt om nu niet verder te gaan dan prin-
cipebesluiten en pas tot uitvoering over te gaan als een volgende synode daar in grote meerderheid mee instemt;  

12. brief van de GK Veenendaal-Oost (27-02-2017) waarin zij stelt dat de lijn die de Bijbel aangeeft over het lei-
dinggeven in de gemeente, wijst naar een rol voor de man; zij vindt dat onvoldoende is meegewogen dat Adam 
als eindverantwoordelijk wordt gezien bij de zondeval en dat Jezus 12 mannelijke discipelen roept; zij maakt 
bezwaar tegen de nieuwe formulering van de opdracht; zij pleit voor optie e, eventueel uitgebreid met openstel-
ling van het diakenambt voor zusters;  

13. brief van deputaten BBK (15-05-2017) waarin zij het advies geven om nu niet verder te gaan dan de conclu-
sie dat het in het licht van de Schrift verantwoord is de ambten voor zusters open te stellen en om de daadwerke-
lijke openstelling op zijn vroegst te laten nemen door de GS 2020;  

14. schriftelijke reactie van de VGKSA op vragen van de synodecommissie M/V en ambt (22-05-2017): in het 
rapport Samen dienen wordt de huidige cultuur dominant onder invloed van nieuwe hermeneutiek; Gen. 3:16 is 
op zichzelf geen vloek maar de vloek is in de manier waarop dit na de zondeval functioneert en daarom is het 
kunstmatig als het rapport deze tekst plaatst in de ‘laag’ van na de zondeval.  
 
Besluit 1:  
aan deputaten MV en ambt decharge te verlenen.  
 
Grond:  
deputaten MV en ambt hebben de hun door de Generale Synode van Ede verstrekte opdracht naar behoren uit-
gevoerd.  
 



Besluit 2:  
de kerken ertoe op te wekken:  
• a. in onderwijs, pastoraat en diaconaat dankbaar gebruik te maken van alle gaven die de Heer zowel aan 
mannen als aan vrouwen geeft;  

• b. zorgvuldige regelingen te treffen met het oog op de aanstelling van mannen en vrouwen in niet-
ambtelijke diensten.  
 
Gronden:  
1. Naast mannen zijn ook vrouwen op allerlei vlak actief in de gemeente zonder dat ze bevestigd zijn in het ambt 
van predikant, ouderling of diaken. Ze participeren in de liturgie, in de catechese en in commissies of posities in 
het kerkenraadswerk, soms op leidinggevende posities. De laatste jaren is die participatie steeds intensiever 
geworden en dat is een goede zaak.  

2. Wie in een bijzonder ambt de brede verantwoordelijkheid voor de gemeente draagt, dient daarvoor roeping te 
voelen, de gaven te bezitten en door verkiezing en bevestiging de volmacht van Christus Jezus bij de toewijding 
aan die taak te ontvangen. Dat biedt bescherming, zowel aan de ambtsdrager als aan de gemeente. Die bescher-
ming is ook van belang als het gaat om niet-ambtelijke diensten.  
 
Besluit 3:  
uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om volop ruimte te bieden voor de inzet van gaven van vrou-
wen in taakvelden zoals verkondiging, onderwijs, pastoraat, diaconaat.  
 
Gronden:  
1. Onder het Oude Verbond vervulden mannen alle reguliere kerkelijke ambten van profeet, priester en koning. 
Ze werden daartoe gezalfd, als teken van hun aanstelling en hun toerusting. Ook waren het mannen, die tal van 
buitengewone kerkelijke leidinggevende functies vervulden, zoals de aartsvaders, Mozes, Jozua en de Rechters. 
Ten slotte vervulden de mannen de meer burgerlijke rol van oudsten. De enkele uitzondering dat vrouwen een 
leidinggevende (Debora, Recht. 4:4; Mirjam, Micha 6:4) of een profetische (Debora, Recht. 4:4; Hannah, 1 Sam. 
2:1-10; Hulda, 2 Kon. 22:14; Maria, Luc. 1:46-55, Hannah Luc. 2:36) rol vervulden, bevestigt deze regel onder het 
Oude Verbond.  
2. Tegelijk tekent zich in het Oude Verbond het verhaal af van de sleutelrol, die vrouwen in de loop van de heil s-
geschiedenis onder Gods volk hebben vervuld (Eva (Gen. 3:15), Sara (Gen. 17:15, 16; Tamar, Gen. 38:13 ev; Jo-
chebed, Ex. 1:22-2:10; Rachab, Joz. 2:2-7; Deborah, Recht. 4 en 5; Ruth, Ruth 1:16, 17; Ester, Ester 4:15, 16; Maria, 
Luc. 1:38), het verhaal van de vrouw in Openb. 12:1-6, die dapper de dreiging van de draak doorstond. Een ver-
haal, vaak in schril contrast met het falen van mannen (Abraham, Gen. 12:12, 13; Gen. 20:2; Juda, Gen. 38:24; 
Aäron, Ex. 32:2-6; Eli, 1 Sam. 1:14; David, 2 Sam. 11 en 12; Salomo, 1 Kon. 11:1-8). Deze historie wordt door de 
Heer in een terugblik in Mat. 1:1-17 aan de mannelijke leiders in de kerk van toen en in die van alle eeuwen, ter 
waarschuwing, als spiegel voorgehouden.  
3. Zo is onder het Oude Verbond gesmacht om de komst van het Nieuwe. In het NT wordt de vervulling van dat 
verlangen geopenbaard. De komst van Gods unieke gezalfde, onze Heer Jezus Christus, dankzij wiens ambts-
dienst en dankzij de zalving met zijn Geest, Gods volk daadwerkelijk mag zijn, wat het sinds het verbond van de 
Sinaï reeds heet, een koninkrijk van priesters (Ex. 19:6; 1 Pt. 2:9). Het is tegelijk de komst van en zalving van heel 
het volk met de Geest van de profetie, Hand. 1:8, 14 en 2:4, waarop Mozes hoopte (Num. 11:29) en waarvan de 
profeten gesproken hebben (Joël 3:1, 2). Het perspectief van de vrijheid in Christus, het heil  waarin geen onder-
scheid meer is tussen mannelijk en vrouwelijk (Gal. 3:28). Allen zullen profeten en priesters en koningen zijn. 
Het Nieuwe Verbond waarin de wet op steen, de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buitenwerking is 
gesteld (Jer. 31:31-33; Ef. 2:15-17; 2 Kor. 3:6), omdat het, juist ook in de inrichting van de oudtestamentische 
ambten, niet bleek te werken (Hebr. 8:8) en als verouderd is bestempeld (Hebr. 8:13), vervangen door het Nieu-
we Verbond dat gekenmerkt wordt door gelijkheid. Allen zullen de Heer kennen, iedereen van groot tot klein 
onder hen. (Jer. 31:34; Hand. 2: 17, 18; 1 Joh. 2:20, 27)  
4. In deze openbaring van Oud en Nieuw Testament is voor de christelijke kerk een reden tot voortdurende be-
zinning gelegen. Ze zal in alle eeuwen tot Jezus’ komst kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken, naar haar 
inrichting van het kerkelijk leven, de functies die daarin volgens de Schrift vervuld moeten worden en naar de rol 
die haar mannen en vrouw en al haar leden, van de grootste tot de kleinste daarin vervullen. Ze wordt hierdoor 
blijvend aangespoord met het oog de invulling van de ambten kritisch te kijken naar haar Schriftverstaan.  
5. Gevolg gevend aan die roeping is de synode tot de conclusie gekomen, dat het getuigenis van de Schrift alle 
aanleiding geeft aan de gemeente van het Nieuwe Verbond, om mannen en vrouwen gelijkwaardig te laten func-
tioneren in al de profetische, priesterlijke en koninklijke taken in de kerk, waar hun beider christennaam gelijke-
lijk van spreekt (HC, zondag 12). Verder is de synode tot de conclusie gekomen dat die plaatsen in de Schrift, 
waar sprake is van een apostolisch voorschrift inzake zwijgen, resp. niet leren of gezag oefenen door vrouwen, in 



zichzelf geen onbetwistbare grond kunnen zijn om in onze tijd en omstandigheden vrouwen categorisch uit te 
sluiten van het leer- en het regeerambt, omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden is.  
6. Binnen deze diensten zal naast gelijkwaardigheid ook verscheidenheid tot uitdrukking komen en behoren 
mannen en vrouwen elkaar over en weer te aanvaarden op de plaats en in de wijze van functioneren, die met 
hun onderscheiden talenten gegeven is.  
 
Besluit 4: uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de 
dienst der barmhartigheid en daardoor tot het ambt van diaken.  
 
Gronden:  
1. Naar het getuigenis van het Nieuwe Testament deelden in de apostolische tijd vrouwen in de dienst van de 
diakenen (1 Tim. 3:11 en 5:9) en werden ze ook diaken genoemd (Rom. 16:1-2).  

2. Ook de vroegchristelijke kerken kenden het ambt van diacones. De functie komt nog altijd in enkele gerefor-
meerde kerken voor.  
 
Besluit 5:  
uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de dienst in het 
opzicht, het pastoraat en het onderwijs en daardoor tot het ambt van ouderling.  
 
Gronden:  
1. De figuren van Mirjam (Micha 6:4) en Debora (Recht. 4-5) laten vrouwen in het Oude Verbond zien die in sa-
menwerking met mannen optreden in bestuur en rechtspraak.  

2. Zij konden daartoe ook door God geroepen worden, zoals blijkt uit Micha 6:4, waar de Heer aan Israël voor-
houdt: ’Ik zond … Mirjam om jullie voor te gaan’.  

3. Terwijl het Nieuwe Testament mannen als ouderen-oudsten noemt worden ook oudere-oudste vrouwen opge-
roepen tot voorbeeld en zielszorg (Tit. 2:3-5).  

4. Paulus’ aanduiding van Junia en haar man Andronikus als apostelen die veel aanzien genieten, Rom. 16:7, of 
van andere echtparen als zijn medewerkers, Rom. 16:3, en zijn vermelding van echtparen en van een broer en 
zus, bij wie aan huis een gemeente samenkomt, Rom. 16:5, 15, wekken de indruk dat man en vrouw in een ge-
lijkwaardige positie samen leiding gaven in Christus’ gemeenten.  
 
Besluit 6:  
• a. uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om behalve aan mannen ook aan vrouwen die daar-
voor de gaven hebben ontvangen, preekbevoegdheid te verlenen en daartoe in de generale regeling preekbe-
voegdheid artikel 1 het woord “mannelijk” te laten vervallen.  
• b. uit te spreken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de 
dienst van verkondiging en onderwijs en daarmee tot het ambt van predikant.  
 
Gronden:  
1. Reeds in het Oude Testament is sprake van profetessen (Ex. 15:20,21; Recht. 4:4-7; 2 Kon. 22:14) of van profe-
tisch optreden van vrouwen (1 Sam. 2:1-10). Ook in het NT, reeds voor de uitstorting van de Heilige Geest, lezen 
we over profetisch optreden van vrouwen. Te denken valt aan Maria en haar Magnificat (Luc. 1:46-55). Verder 
lezen we over de profetes Hanna, die zij aan zij met de profeet Simeon profeteerde ter gelegenheid van de voor-
stelling van Jezus in de tempel, en die de Heer ook dag en nacht in de tempel diende (Luc. 2:36-38).  
2. De vervulling van de Pinksterbelofte (Joël 3:1-2; Hand. 2:17-18) is dat zonen en dochters, ouderen en jongeren 
in de gave van de profetie delen. Het Nieuwe Testament tekent die werkelijkheid. De apostelen en de andere 
leerlingen, waaronder mogelijk de vrouwen (Hand. 1:14) traden op de Pinksterdag, gezalfd door de Heilige 
Geest, op als Jezus’ getuigen (Hand. 1:8; 2:4-8). Ook op andere plaatsen is sprake van vrouwen die profeteren. 
(Hand. 21:8; 1 Kor. 11:4-5).  
3. De Schriftuurlijke duiding is dat ‘iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, 
troostend en bemoedigend’ (1 Kor. 14:3). Deze wijze waarop geprofeteerd wordt kan voor mannen en voor 
vrouwen gelden.  
4. Het nieuwtestamentische profeteren is wat de inhoud betreft in de gereformeerde traditie opgevat als uitleg 
van de heilige Schrift en door de Geest geleid toepassen op het heden, en wel in de prediking  
5. Hoewel er veel onzekerheid is rond de precieze uitleg van het apostolisch voorschrift inzake zwijgen, laat ver-
gelijking van 1 Kor. 14:34 met 1 Kor. 11:5 en 14:26 zien dat dit voorschrift in ieder geval niet opgevat kan wor-
den als een absoluut verbod tot (s)preken in de eredienst.  
Besluit 7:  



ruimte te geven aan de plaatselijke kerken om zelf te bepalen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze in de lijn 
van deze besluiten willen handelen. 
  
Gronden:  
1. Het is aan iedere kerk om te bezien hoe de gaven die aan haar gemeenteleden zijn gegeven kunnen worden 
ingezet om de gemeente verder te brengen op weg naar Gods koninkrijk.  

2. Iedere kerk dient dus een eigen bezinningsproces te doorlopen en zelf tot een besluit te komen of en zo ja op 
welke wijze en wanneer ze in de lijn van deze besluiten wil gaan handelen.  
 
Besluit 8:  
de kerken op te roepen zich nader te bezinnen op de vraag hoe recht kan worden gedaan aan de verschillen tus-
sen man en vrouw in de vervulling van taken en ambten in de gemeente.  
 
Gronden:  
1. De Bijbel spreekt zowel over de gelijkwaardigheid van als over het onderscheid tussen man en vrouw, en de 
daarmee gegeven eigen plaats die beiden hebben tegenover God, in het huwelijk en in de gemeente. In  
onze sterk op gelijkheid gerichte cultuur verdient dit aspect speciale aandacht.  

2. De Bijbel waarschuwt er herhaaldelijk voor, dat man en vrouw niet in elkaars plaats treden of elkaar over-
heersen (1 Pet. 3:7, 4:15, 5:3; 1 Tim. 2:8-15; 1 Kor. 14:34-35, 3 Joh. : 9).  
 
Besluit 9:  
de besluiten over MV en ambt toe te zenden aan de zusterkerken in het buitenland.  
 
Grond:  
Meerdere zusterkerken in het buitenland hebben schriftelijk gereageerd op de rapportage van de deputaten 
en/of deelgenomen aan het overleg over die rapportage tijdens de buitenlanddagen van de synode.  
 
Besluit 10:  
deputaten M/V in de kerk te benoemen met de volgende opdrachten:  
1. de besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen toelichten in plaatselijke kerken en classes;  

2. materiaal verzamelen en ontwikkelen ten dienste van het bezinningsproces in plaatselijke kerken en classes;  

3. advies en begeleiding geven bij knelpunten met betrekking tot de genomen besluiten (in samenwerking met 
de deputaten kerkrecht);  

4. advies geven met betrekking tot de bevestiging van mannen en vrouwen in ambtelijke en niet-ambtelijke dien-
sten (in afstemming met de deputaten eredienst);  

5. inventariseren hoe de plaatselijke kerken en classes omgaan met de genomen besluiten (in samenwerking met 
het Praktijkcentrum).  
 
Gronden:  
1. De genomen besluiten vragen om een zorgvuldige communicatie naar de kerken.  

2. Er is al veel materiaal beschikbaar in de vorm van rapporten aan de synodes van 2008, 2011, 2014 en 2017, 
maar het is goed een samenhangend pakket aan materiaal te ontwikkelen ten dienste van de kerken.  
3. De genomen besluiten over het samen dienen van mannen en vrouwen hebben een grote impact en worden 
heel verschillend ontvangen. Daarom is het goed dat de kerken en hun leden een adres hebben voor advies met 
betrekking tot de genomen besluiten.  
4. Nu het in de vrijheid van de kerken is gelaten of en hoe zij handelen in de lijn van de genomen besluiten is het 
goed om een overzicht te krijgen van de wijze waarop de plaatselijke kerken met de besluiten omgaan.  

5. Inzicht in wat in de kerken leeft t.a.v. de genomen besluiten kan helpen om te bepalen of op termijn de ambten 
anders dienen te worden beschreven of ingevuld.  
 


