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Uit de kerkenraad: over het synodebesluit ‘man/vrouw en ambt’ 

Ruim een jaar geleden schreven we in het kerkblad op welke manier we bezig zouden gaan met het 

synodebesluit over vrouwelijke ambtsdragers. Na stap 1 (gesprek over eenheid ondanks verschillen, 

o.a. met de lezing van ds. Maarten van Loon) kwam stap 2: de beoordeling of de synodebesluiten in 

overeenstemming zijn met de Bijbel. Daar hebben we ruim de tijd voor genomen. We hebben 

geluisterd naar de bezwaren tegen de besluiten. Vooral de kritische bespreking vanuit Noord hebben 

we serieus genomen, omdat die kritiek ook binnen onze gemeente herkend werd. Ds. Rob 

Vreugdenhil schreef stukken als antwoord op vragen en kritiek. De kerkenraad heeft daar in grote 

lijnen mee ingestemd. Op een gemeentevergadering is er opnieuw over gesproken.  

We hebben de indruk dat deze stukken en besprekingen ons als gemeente verder geholpen hebben. 

We krijgen signalen van mensen die eerst zich duidelijk uitspraken tegen deze besluiten en het nu 

wel kunnen aanvaarden als deze besluiten aangenomen worden, ook al zijn ze zelf geen voorstander 

ervan. Anderen houden nog vragen of hebben ernstige bezwaren. En voor een groot deel van de 

gemeente is het nu nog duidelijker dan het al was: de bijbel geeft ons goede redenen om naast 

mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. 

Ondertussen is wel vaak benoemd dat de argumenten van de synode (de ‘gronden’ onder het 

besluit) niet allemaal overtuigend zijn. We vinden het erg jammer dat er zo weinig gezegd is over de 

uitleg van de zogenaamde zwijgteksten. Ook had er duidelijker in mogen staan waar het 

uitgangspunt ligt: niet in een scheppingsorde die de man boven de vrouw zet, maar in het naast 

elkaar staan van man en vrouw dat door de vloek op de zonde verstoord is en dat in Christus weer 

hersteld wordt. Het zou voor ons in Capelle, maar ook voor het hele kerkverband goed zijn als een 

volgende synode daar meer duidelijkheid over geeft.  

De kerkenraad neemt nu graag de gemeente mee in het afronden van stap 2. Er was een voorlopig 

besluit om de synodebesluiten te aanvaarden (en dus geen revisie te vragen). In de vergadering van 

26 november heeft de kerkenraad daar een definitief besluit van gemaakt. Wel hebben we er iets 

aan toegevoegd. We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gronden onder het 

besluit te laten verduidelijken en aanpassen. Daarvoor zoeken we samenwerking met anderen. We 

weten dat er meer kerken zijn die dit willen. Hopelijk kunnen we samen een duidelijk verzoek 

neerleggen bij de komende synode.  

Ons besluit zetten we onderaan dit stuk, met nog een korte bespreking van een mogelijke vraag. 

Eerst nog even voor de duidelijkheid: We ronden nu stap 2 af: de vraag hoe we het synodebesluit 

beoordelen. Daarna komt stap 3: de vraag bespreken of we in onze gemeente het ambt van 

ouderling openstellen voor vrouwen; en de vraag of vrouwen mogen voorgaan in onze diensten (of 

als het van belang wordt: beroepen kunnen worden als predikant in Capelle). Over die vragen had de 

kerkenraad nog niet eerder nagedacht.  Op 26 november hebben we een eerste bespreking gehad. 

Op 17 december hopen we hierover een besluit te nemen. 

Hier volgt het besluit zoals we dat nu vastgesteld hebben: 

De kerkenraad overweegt: 

1. De generale synode van Meppel 2017 sprak uit dat er schriftuurlijke gronden zijn om naast 
mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. 



2. De synode wees er terecht op dat vrouwen al onder het oude verbond bepaalde sleutelrollen 
vervulden en dat in het nieuwe verband in veel opzichten de gelijkheid in de gemeente van 
Christus benadrukt wordt. 

3. De kerk heeft de opdracht om al iets te laten zien van het Koninkrijk van de toekomst waarin er 
één Heer is en allen onder hem gelijk zijn. Er is wel verschil in gezag en verantwoordelijkheid in de 
gemeente van Christus, echter niet op basis van wat iemand in zichzelf ís maar op grond van de 
taak waartoe de Geest hem of haar roept.  

4. Bij de zogenaamde ‘zwijgteksten’ houden we, meer dan we op dit punt gedaan hebben, er 
rekening mee dat de apostel, geleid door de Geest, dit schreef in concrete situaties. De Geest 
heeft de eeuwendoor de kerk geleerd om in veranderende situaties hetzelfde evangelie steeds 
opnieuw in praktijk te brengen. Ook binnen de bijbel is dat al herkenbaar.  

5. Het aanvaarden van deze besluiten van de synode betekent niet de instemming met elk 
onderdeel van de argumentatie in de gronden. Het zou goed zijn, zowel voor de gemeente van 
Zuid/West als voor het brede kerkverband, als de komende Generale Synode de gronden onder 
het besluit aanpast en uitbreidt.  

6. We zijn gegroeid naar het inzicht dat verschil in visie over ‘vrouw en ambt’ mogelijk is binnen de 
eenheid van oprecht geloof, aanvaarding van de bijbel als Gods Woord en gezamenlijk 
gereformeerd belijden, zoals dat ook bij andere onderwerpen is gebleken. 

 

De kerkenraad besluit 

1. de besluiten van de Generale Synode Meppel 2017 over ‘man/vrouw en ambt’ te aanvaarden; ze 
zijn niet in strijd met Gods Woord, de gereformeerde belijdenis of de kerkorde.  

2. te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om, liefst in samenwerking met andere kerken, aan 
de komende Generale Synode te verzoeken de gronden onder het besluit aan te passen en uit te 
breiden. 

3. in een latere fase te besluiten of en eventueel hoe de ambten van ouderling en predikant binnen 
de gemeente Capelle Zuid/West voor vrouwen worden opengesteld, en of eventuele vrouwelijke 
voorgangers kunnen voorgaan in de eigen diensten;  

4. zusterkerken die reeds vrouwen in de ambten hebben toegelaten, als volwaardige zusterkerken te 
blijven erkennen; 

5. de eigen predikant er vrij in te laten om voor te gaan in zusterkerken met vrouwen in de 
bijzondere ambten, en andersom predikanten uit die kerken voor te laten gaan in Capelle 
Zuid/West. 

6. gastpredikanten te blijven vragen niet te (s)preken over het onderwerp ‘m/v en ambt’ of direct 
daaraan gerelateerde onderwerpen. 

7. ambtsdragers die overtuigd zijn dat de besluiten van de synode wel in strijd zijn met de Schrift of 
de belijdenis houden ruimte voor deze overtuiging en mogen hier ook voor uitkomen.  
 

Vragen en reacties zijn uiteraard welkom, zowel via de scriba als via de ouderlingen. Op één vraag 
willen we alvast antwoord geven: hoe kun je een synodebesluit aanvaarden als je vindt dat de 
gronden verbeterd of aangepast moeten worden; moet je dan niet om een nieuw besluit vragen? Dat 
zou een terechte vraag zijn als het ging om een stuk logica, om een besluit opgebouwd uit 
redeneringen. Maar wat ons betreft gaat het niet om de logica van een synodebesluit, maar om de 
vraag wat de Heer van ons, kerk in Nederland 2018, wil.  We zijn er als kerkenraad van overtuigd 
geraakt dat ook vrouwen geroepen kunnen worden om ambtsdragers in dienst van Christus te zijn. 
Die overtuiging komt voor een deel uit de gronden van het synodebesluit, maar ook uit andere 
overwegingen (zie daarvoor de inhoudelijke besprekingen in de stukken van ds. Rob Vreugdenhil). 
Die overwegingen samen geven ons de innerlijke motivatie om dit te doen. Het synodebesluit geeft 
ons de kerkelijke ruimte om het te doen. Voor die kerkelijke ruimte zijn we dankbaar, ook al vinden 
we dat de onderbouwing daarvan wel beter kan. Maar ook als dat niet gebeurt, blijft onze eigen 
motivatie tegenover de Heer staan. Anders gezegd: wij hebben de verbeterde gronden niet nodig om 



zelf hartelijk overtuigd te zijn. We gunnen de kerken wel die betere onderbouwing. Daar willen we 
ons voor inzetten. 
 
We hopen dat, net als eerder, deze volgende stap in het proces op een goede manier ontvangen 
wordt in de gemeente. Laat er in vrede en onderlinge verbondenheid over gesproken worden. Dan 
bouwen we elkaar op als gemeente voor de Heer. 
 
de kerkenraad  
 

 


