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Kroniek (onderdeel 2)  Hans van der Jagt 
 

Een ontijdig voorstel 
 

Het deputatenrapport over de vrouw in het ambt trekt de aandacht. Terecht. Nader 

Bekeken heeft er in twee nummers over geschreven. Andere bladen schrijven er ook 

over. Bij alles wat er gezegd kan worden, lijkt het me dat het voorstel van deputaten ook 

een ontijdig voorstel is. Het rapport zelf geeft daar reden voor. 

 

Ik neem aan dat het inmiddels bekend is wat deputaten voorstellen: hun visie op de vrouw in 

het ambt ‘past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden 

bestempeld’. Voor de relaties met CGK, NGK en gemeentestichtingsprojecten vormt de 

vrouw in het ambt geen belemmering meer. Voor de binnenkerkelijke verhoudingen moet een 

commissie de kerkrechtelijke consequenties in kaart brengen en zo naar kerkelijke afspraken 

en regelingen vertalen, dat de vrede in de plaatselijke kerken gediend wordt. 

 

Een brede bezinning is noodzakelijk 

Deputaten stellen dit voor terwijl zij zelf verdere bezinning noodzakelijk vinden. Dat 

schrijven zij in hun aanbiedingsbrief bij het rapport. ‘Naar onze mening is namelijk een brede 

bezinning nodig, samen met andere kerken van gereformeerde belijdenis in binnen- en 

buitenland. Daarbij zou de visie die wij hebben ontwikkeld verhelderend kunnen zijn. Wij 

hebben niet de pretentie het laatste woord te spreken; wel willen we proberen met ons rapport 

de m/v discussie verder te brengen.’ Zo te lezen ligt er een bescheiden rapport op tafel. Een 

bijdrage aan een brede en noodzakelijke discussie; een verhelderende visie; niet het laatste 

woord. 

 

Welke bezinning bedoelen deputaten precies? Er zijn eigenlijk twee discussies die wel 

samenhangen, maar die niet aan elkaar gelijk zijn. De ene gaat over de vraag of je voor of 

tegen vrouwelijke ambtsdragers bent, en op grond waarvan. Een andere discussie gaat over de 

vraag of de opvatting dat ‘naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen 

past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden 

bestempeld’, zoals de theologische mening van de meerderheid van deputaten luidt. Dit is 

natuurlijk de grondvraag. Voor de bezinning daarover komt het voorstel van deputaten op een 

ontijdig moment. 

 

Het laatste woord staat aan het begin 

Een brede bezinning is nodig. Dat gaat natuurlijk verder dan een debat ter synode over het 

deputatenvoorstel. Alleen al omdat deputaten er andere gereformeerde kerken bij willen 

betrekken. Maar zij denken nadrukkelijk ook aan bezinning binnen de Gereformeerde Kerken. 

Intussen willen zij de synode wel alvast over de grondvraag een uitspraak laten doen. De 

brede bezinning moet nog beginnen en ze moet beginnen met wat deputaten voorstellen. In 

die zin functioneert hun rapport wel degelijk als een laatste woord. Maar dat staat dan wel aan 

het begin. De bezinning kan eigenlijk alleen nog gaan over de vraag of je voor of tegen 

vrouwelijke ambtsdragers bent en waarom. 

 

Het opvallende is hierbij dat deputaten binnen eigen gelederen voldoende aanleiding hadden 

om het ontijdige van hun voorstel te zien. De visie die deputaat Slump verwoordt, keert zich 

tegen belangrijke dragende onderdelen van het standpunt van de meerderheid. En je moet wel 

een vreemde in Jeruzalem zijn om niet te zien dat deze visie door velen gedragen wordt. Het 

is duidelijk dat er over het antwoord op de grondvraag twee verschillende theologische 
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meningen zijn. Reden te meer om zonder voortijdig kerkelijk antwoord de bezinning in te 

gaan. 

 

Praktische effecten 

Dat is ook van belang met het oog op de praktische effecten van het deputatenvoorstel. 

Het is duidelijk dat deputaten in de richting van de externe relaties heel wat sneller klaar zijn 

dan met de gevolgen van hun voorstel voor de verhoudingen binnen het kerkverband! Daar 

moet nog een commissie voor aan het werk. Ze willen zorgvuldig en behoedzaam zijn. Ook 

geven zij aan dat hun voorstel niet betekent ‘dat vrouwen overal als ambtsdragers moeten 

gaan fungeren’. Maar dat kan toch niet wegnemen dat kerkenraden zich geroepen zullen 

weten om de uitspraak van de synode als bindend te aanvaarden, terwijl de nodige bezinning 

nog komen moet. Dat is toch de omgekeerde volgorde? 

 

Vrouwen moeten niet overal ambtsdrager worden, menen deputaten. Maar stel je een 

kerkenraad voor die wel tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers overgaat. Hoe zal 

dat zijn wanneer er in die raad broeders zijn die het antwoord op de grondvraag niet kunnen 

delen? Neem een predikant die benoemde ambtsdraagsters moet bevestigen terwijl hij van 

mening is dat ambtsdraagsters niet vallen binnen de bandbreedte van wat schriftuurlijk is? En 

kun je ambtszusters hun dienst laten verrichten bij gemeenteleden die principieel tegen 

vrouwelijke ambtsdragers zijn? 

 

Natuurlijk kan men bij elke uitspraak van de synode van mening zijn dat zij tegen Gods 

Woord ingaat. Deputaten wijden niet voor niets een aanzienlijk deel van hun rapport aan het 

omgaan met verschillen in de kerk. Maar deze uitspraak raakt direct het ambtelijk 

functioneren binnen de gemeenten. De moeite die dat geeft, kan alleen maar groter worden 

wanneer er al een bindende uitspraak is over de grondvraag voordat de bezinning is geweest. 

Hebben we het in ons verleden niet meegemaakt wat er gebeuren kan, als het debat tussen 

twee theologische meningen ontijdig door een synode-uitspraak bezegeld wordt? 

 


