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Samenvatting
De Kerkenraad stelt de ambten van ouderling en predikant open voor zusters, in aansluiting op
eerder overleg met de gemeente. Geen onnodige belemmering op te werpen voor de
verkondiging van het evangelie is daarbij een belangrijke motivering.

Achtergrond
In 2005 besloot de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK dat het in de vrijheid van de kerken
staat om zusters der gemeente te roepen tot het ambt van ouderling. In beginsel omvatte dat
ook de mogelijkheid om vrouwelijke predikanten te beroepen, maar dat raakt niet alleen de
plaatselijke kerk maar ook onze onderlinge omgang en daarom was er nader overleg voor
nodig. Dat leidde in 2007 tot de conclusie van de LV dat ook hier geen belemmeringen voor
zijn.
Na het besluit van 2005 lag voor Apeldoorn de vraag op tafel of wij plaatselijk de ruimte willen
benutten die landelijk geboden wordt. Op verzoek van de kerkenraad organiseerde een
werkgroep het gesprek hierover in de gemeente. Dat gesprek is breed gevoerd, met informatie
in het kerkblad en brieven aan alle belijdende leden, en vooral via kringavonden van de
verschillende gemeentekringen. Deze gesprekken verliepen in goede sfeer en de commissie
rapporteerde erover aan de kerkenraad. De voornaamste conclusies zijn:
1. een ruime meerderheid van 71% vindt het niet onbijbels om vrouwelijke ouderlingen en
predikanten aan te stellen
2. een heel kleine minderheid van 3% meent door zo’n besluit in gewetensnood te komen
3. als het gaat over de vraag of het wijs is om de geboden ruimte in Apeldoorn metterdaad
te benutten, wordt er verschillend gedacht. De getallen van leden die voor, tegen of
neutraal zijn houden elkaar in evenwicht.
Bij dit laatste punt werd vooral ingebracht dat de relatie met de CGK er mogelijk door onder
druk zou komen te staan. Dat was veruit de voornaamste reden om over invoering te aarzelen.

Overweging
Het leek de kerkenraad wijs om op basis van deze resultaten vooral dat laatste punt, de relatie
met de CGK, nader te onderzoeken.
Daarom is dit in de afgelopen tijd gepolst bij de drie zusterkerken in Apeldoorn. De resultaten
daarvan waren unaniem: men beschouwt het als een interne kwestie van de NGK. Duidelijk is
dat de CGK synode zelf niet voor openstelling van de ambten voor zusters kiest. Ook zullen de
plaatselijke CGK een eventueel besluit van ons moeten melden aan hun classis. Toch kiezen
ze er nadrukkelijk niet voor om een beroep op ons te doen, van openstelling van de ambten af
te zien.
Dit alles overwegend meent de kerkenraad dat het niet juist zou zijn om een besluit langer uit te
stellen ter wille van de CGK.

Motivering
Deze overweging alleen is natuurlijk onvoldoende om voor openstelling van de ambten te
kiezen. Daar is een positieve motivering voor nodig.
De kerkenraad kiest voor zusters in de ambten met een motivering die aansluit bij het landelijk
rapport.
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Er zijn Schriftgegevens, waaruit opgemaakt kan worden dat vrouwen en mannen beiden naar
het beeld van God geschapen zijn en beiden op gelijke wijze delen in het werk van Christus en
in de gaven van de Heilige Geest.
Er zijn ook Schriftgegevens, waaruit kan blijken dat er een met de schepping gegeven orde
bestaat. Deze bestaat hierin dat de man het hoofd van de vrouw is. Daarom mogen vrouwen in
de gemeente van Christus geen geestelijke leiding geven.
Er zijn geen doorslaggevende redenen gevonden, waarom één van deze argumentatielijnen,
met uitsluiting van de andere, tot de enig juiste zou moeten worden verklaard. Daarom kan de
voorliggende vraag niet met uitsluitend exegetische studie worden beantwoord. Er zal ook aan
de orde moeten komen, hoe we de Schrift in telkens verschillende tijd en cultuur verstaan. Dat
gebeurt in de Bijbel zelf al, dat is in alle tijden bewust of onbewust gebeurd en dat is ook nu het
geval. In de tijd van Paulus zou het een onnodige hindernis voor het evangelie zijn geweest als
binnen de gemeente een revolutionaire omverwerping van de verhouding tussen man en vrouw
plaats had gevonden. In onze tijd zien we het al een onnodige hindernis van het evangelie om
vrouwen niet in te schakelen voor de ambten, wanneer ze er wel de gaven voor hebben. Dit
betekent overigens niet dat tijd en cultuur zonder meer bepalend zijn voor de toepassing van
bijbelse gegevens. Zeker wanneer het om onderwerpen gaat die dicht tegen het Christusgeheim aanliggen, kan het geboden zijn om recht tegen de cultuur in te gaan. Zo was dat in
bijbelse tijd het geval met de notie van nederigheid en dienstbaarheid. Maar al zijn tijd en
cultuur niet bepalend, er moet wel een voortdurende wisselwerking bestaan tussen uitleg en
verstaan van de Schrift. Er is een nauwe verwevenheid tussen de genoemde voorschriften en
de maatschappelijke en culturele context waarbinnen zij gegeven werden. Rechtstreekse
toepassing van bepaalde voorschriften is soms niet geboden en niet mogelijk, niet nodig en in
onze omstandigheden zelfs niet gewenst.

Conclusie
Alles bij elkaar genomen vindt de kerkenraad het voor een onbelemmerde verkondiging van het
evangelie gewenst om meer nadruk te leggen op de bijbelse lijn dat vrouwen en mannen beiden
naar het beeld van God geschapen zijn en beiden op gelijke wijze delen in het werk van
Christus en in de gaven van de Heilige Geest. Daarom hebben we met vrijmoedigheid aan de
gemeente voorgesteld om voortaan ook zusters die de benodigde gaven hebben, te roepen tot
alle ambten.
Op de gemeenteavond van 5 november 2008 stemden van de 110 aanwezige leden er 101
voor, 4 tegen en onthielden 5 leden zich van stemming. De kerkenraad oordeelde op 11
december dat dit ruim voldoende is om het voorgenomen besluit nu te nemen. De kerkenraad
blijft beschikbaar voor persoonlijke gesprekken met wie overwegende bezwaren hebben.
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