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Uit de kerkenraad: besluit over vervolg M/V-ambt 

Het komende jaar heeft Capelle Zuid/West nog geen vrouwelijke ouderlingen. Dat was de conclusie 

na één korte ronde binnen de kerkenraad bij een eerste bespreking op 26 november. Op 17 

december is daar verder over gesproken. We hebben toen het besluit genomen dat u hieronder kunt 

lezen. De kerkenraad gelooft dat het wijs is om nu geen volgende stap te doen. Dat doen we vooral 

om rust in de gemeente te hebben. We mogen als gemeente best eerst nog wat wennen aan de 

vrouwelijke diakenen (hoewel we de indruk hebben dat die goed aanvaard zijn). Het is daarnaast 

goed om af te wachten wat de komende synode zal besluiten. Er wordt door een paar kerken 

gevraagd om het besluit te herzien. In theorie is mogelijk dat het besluit wordt teruggedraaid, 

hoewel wij dat niet verwachten. Zelf wil de kerkenraad waarschijnlijk vragen om een betere 

onderbouwing ervan. Dan is het goed om eerst dat besluit af te wachten voor dat we het hier in 

praktijk gaan brengen. 

Wat verder meespeelt is de onrust in het kerkverband, die we hier in Capelle vooral voelen in de 

verhouding met Noord. Er zijn grote zorgen en er wordt gevraagd om geduld te hebben tot de 

volgende synode een uitspraak heeft gedaan. Vanuit de liefde in Christus kunnen we dat geduld 

opbrengen. Door een pas op de plaats te maken vergroten we van onze kant de spanning niet. Dat 

geldt ook richting de Christelijke Gereformeerde Kerk, die haar zorgen met ons gedeeld heeft.  

Tegelijk zijn we als kerkenraad overtuigd dat het goed zou zijn om ook vrouwen te roepen tot het 

ambt van ouderling. We horen dat terug uit de gemeente: nu we tot het inzicht gekomen zijn dat het 

kan, mogen we het ook doen. Daarom hebben we een voornemen uitgesproken: wat ons betreft 

besluiten we in het begin van 2020 om bij de normale talstelling in dat jaar ook vrouwen te roepen 

tot het ambt. We gaan er vanuit dat de synode in het begin van 2020 een besluit neemt (en dat de 

kerken samen blijven bij de mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers).  

Dan is het wel goed om in het najaar van 2019 als gemeente bezig te zijn met vragen rond het ambt: 

wat betekent het om ambtsdrager te zijn, wie moet zich daartoe geroepen voelen, waarom zou je ja 

of nee zeggen, enzovoort. Zo willen we broeders én zusters helpen bij hun eigen afweging. We 

denken ook dat het ons als gemeente helpt om de geschikte broeders en zusters aan te wijzen.  

Omdat we verwachten dat de synode het eerdere besluit niet in z’n geheel terugdraait én omdat we 

zelf overtuigd zijn dat het goed is tegenover de Heer, kunnen we dit bezinningstraject al inzetten 

voor het definitieve besluit genomen is. Als de synode toch anders besluit (of nog geen besluit kon 

nemen), dan passen we ons op dat moment daarbij aan.  

Dit ging allemaal alleen over vrouwelijke ouderlingen. We merken dat het voor gemeenteleden vaak 

echt een stap verder is om te aanvaarden dat vrouwen ook ‘op de preekstoel’ mogen, dus een 

eredienst mogen leiden. Dan gaat het over vrouwelijke predikanten of mensen met 

preekbevoegdheid, maar ook vrouwen als preeklezers in eigen gemeente. De beslissing daarover 

stellen we voorlopig uit, in ieder geval tot na een besluit van de synode. Maar op dit punt hebben we 

dus nu geen voornemen om het in praktijk te gaan brengen. 

De kerkenraad nam het besluit dat hieronder volgt. Deze keer geen ‘voorlopig besluit’, en wat ons 

betreft ook geen gemeentevergadering. Want het besluit is vooral om voorlopig nog niets te doen. 

Uiteraard mag daarop gereageerd worden. Inhoudelijke reacties kan de kerkenraad meenemen in de 



bespreking voordat het besluit in 2020 genomen wordt. Want dan zal in de kerkenraad opnieuw 

hierover gesproken worden.  

Dit is het besluit op 17 december genomen is: 

De kerkenraad overweegt: 

1. De kerkenraad aanvaardde het synodebesluit, maar besloot ook te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om aan de komende Generale Synode te verzoeken de gronden onder het 

besluit aan te passen en uit te breiden. 

2. De beslissing of en eventueel hoe de ambten van ouderling en predikant binnen de gemeente 

Capelle aan den IJssel Zuid/West voor vrouwen worden opengesteld, en of eventuele 

vrouwelijke voorgangers kunnen voorgaan in de eigen diensten, vraagt om de afweging wat wijs 

is voor de gemeente. 

3. De besluiten van de synode en het voorlopige besluit van de kerkenraad om deze besluiten te 

aanvaarden hebben in de gemeente vrij brede instemming gevonden. Een klein deel van de 

gemeente heeft ernstige bezwaren.  

4. We merken in de gemeente niet een sterke roep om nu direct ook vrouwen te roepen tot het 

ambt van ouderling of om vrouwen voor te laten gaan in de erediensten. Breed horen we dat 

het goed kan zijn om de beslissing hierover uit te stellen. 

5. Zij die ernstige bezwaren hebben tegen het synodebesluit vragen om uitstel van de feitelijke 

invoering tot na een uitspraak van de volgende synode over ingebrachte revisieverzoeken 

omdat een feitelijke invoering in alle redelijkheid niet te herzien is. 

6. In het moderamina-overleg met Capelle-Noord werd duidelijk dat wat Capelle-Noord betreft de 

samenwerking van Noord en Zuid/West ongewijzigd blijft tot aan de volgende synode, tenzij 

Zuid/West eerder overgaat tot het bevestigen van vrouwelijke ouderlingen.  

de kerkenraad overweegt verder 

7. Voor de vrede in de gemeente is het goed om rond het onderwerp ‘man/vrouw-ambt’ rust in te 

bouwen. Een pas op de plaats voorkomt dat de spanning rond dit onderwerp weer toeneemt. 

8. De discussies over ‘man/vrouw-ambt’ hebben al veel energie gevraagd van gemeente en 

kerkenraad; een deel van de gemeente ervaart dat als negatieve energie. Het is goed om nu 

ruimte te creëren voor positieve opbouw. 

9. Voor de gespannen verhouding met onze directe zusterkerk Noord en met de plaatselijke CGK is 

zo’n pas op de plaats ook goed. De liefde van Christus motiveert ons om geen onnodige druk te 

leggen op de onderlinge verhoudingen. 

10. De volgende synode zal  naar aanleiding van revisieverzoeken een uitspraak doen over dit 

onderwerp. Zelf willen we vragen om versterking van de gronden. Daarbij past het om te 

wachten met feitelijke invoering tot de synode een besluit genomen heeft.  

11. Tegelijk mogen we recht doen aan onze gegroeide overtuiging dat ook vrouwen geroepen 

kunnen worden om als ambtsdrager te dienen. Daarbij past het voornemen om hiertoe te 

besluiten zodra de komende synode het besluit van 2017 bevestigd heeft. Het is te verwachten 

dat dit mogelijk is vóór de roeping van ambtsdragers in 2020. 

12. Het is goed zo’n besluit vooraf te laten gaan door een gemeentebrede bezinning op wat het 

ambt is en wat het betekent om daartoe door Christus geroepen te worden. Daarmee worden 

broeders en zusters geholpen bij hun bezinning op hun innerlijke roeping en wordt de gemeente 

geholpen bij de bezinning welke broeders en zusters door de gemeente geroepen kunnen 

worden. Met deze bezinning kunnen we al wel beginnen voordat de synode een besluit 

genomen heeft.  



13. De vraag of het wijs is om vrouwelijke predikanten of voorgangers te vragen om voor te gaan in 

de eredienst kan in een later stadium besproken worden. Velen ervaren dit als een 

verdergaande stap dan de bevestiging van vrouwen als ouderling. 

De kerkenraad besluit 

a. een besluit van de komende Generale Synode af te wachten voordat er besloten wordt om ook 

vrouwen te roepen tot het ambt van ouderling in de gemeente van Capelle aan den IJssel Zuid/West. 

b. als voornemen te hebben om bij de roeping van ambtsdragers in 2020 het mogelijk te maken dat 

vrouwen geroepen worden tot het ambt van ouderling, er vanuit gaande dat de komende synode 

tijdig het besluit van 2017 bevestigd heeft. 

c. daarop vooruitlopend in het najaar van 2019 met de gemeente een bezinning te starten over 

(roeping tot) het ambt.  

d. de bespreking van de vraag of vrouwen voor kunnen gaan in de erediensten voorlopig uit te stellen 

(in ieder geval tot na de beslissing over vrouwelijke ouderlingen). 

We zijn dankbaar dat we dit besluit als kerkenraad eenstemmig konden nemen. We namen het met 

het gebed dat het bijdraagt aan vrede in de gemeente en tot eer van God is. We zijn blij met de vele 

gebeden om wijsheid voor de kerkenraad in deze tijd. 

de kerkenraad 

 


