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Een paar maanden daarvoor had ik in 
Kampen met goed gevolg het docto-
raal examen overleefd. Nu hoopte ik 
beroepbaar gesteld te worden voor het 
ambt van dienaar van het Woord.

Ben je geroepen?

In die tijd was zo’n examen nog in (te) 
hoge mate een test van theologische 
kennis en vaardigheden. Maar er werd 
ook gevraagd naar mijn persoonlijke 
motivatie. Een predikant (A. Kooij van 
Capelle) en een ouderling (W. Zelden-
rust uit Schiebroek, mijn oud-leraar 
Engels aan de GSR), beiden helaas 
niet meer onder ons, werden door de 
vergadering met deze taak belast en 
ondervroegen mij in een belendend 
zaaltje. Hun eerste vraag was: ben je 
geroepen?
Dat was geen moeilijke vraag. Ik 
hoopte dat ik geroepen zou worden. 
Dat één of meer kerken een beroep 
op mij zou(den) doen, en dat de Heer 

mij in die weg zou inschakelen bij het 
verkondigen van het goede nieuws en 
de zorg voor zijn gemeente. Het kwam 
niet in mij op, me vóór dat moment als 
geroepen te beschouwen. Zou er geen 
beroep komen, dan zou ik ook daar de 
leiding van de Heer in moeten zien, 
dacht ik. Dan wilde Hij mij kennelijk op 
een andere manier dienstbaar maken 
in zijn koninkrijk.
Dus zei ik tegen de broeders: Nee, ik 
hoop dat ik geroepen zal worden, maar 
ik ben het (nog) niet. Ik wilde graag als 
dienaar van het Woord aan het werk, 
maar iets graag willen én geroepen 
zijn, dat waren voor mijn gevoel en 
overtuiging principieel twee verschil-
lende dingen.
Daar waren de broeders het van harte 
mee eens. Wie hen gekend heeft, 
weet dat zij beslist niet pasten in het 
(populaire, maar ook gemakzuchtige) 
sjabloon van vrijgemaakten zonder 
antenne voor gevoel en beleving! Het 
gesprek was verder heel kort, en ze 

adviseerden positief aan de classis. 
Omdat ook de rest van het examen 
bevredigend verliep – terwijl ik toch 
behoorlijk werd doorgezaagd – werd ik 
later die avond beroepbaar gesteld. Ik 
mocht mijn handtekening in het pro-
ponentenboek zetten, onder die van 
kandidaat H. Mostert. Blijkbaar was het 
een kwart eeuw geleden dat de classis 
Rotterdam een preparatoir examen had 
afgenomen. Geen wonder dat de broe-
ders er vol in waren gegaan!

In- en uitwendig

Waarom dit verhaal uit de oude doos?
Omdat ik in het deputatenrapport M/V 
en ambt heel andere dingen lees over 
roeping. Bijvoorbeeld (p. 37):
‘Bij de roeping bedenken we dat 
vanouds onderscheiden is tussen de 
inwendige en de uitwendige roeping. 
Inwendig is de roeping die de gelovige 
in zijn hart opmerkt door liefde voor 
en gerichtheid op een taakveld in 
het Koninkrijk van God. (…) Voor het 
daadwerkelijke dienen in een ambt 
moet daarbij komen dat de gemeente 
de gaven van de gelovige opmerkt en 
bevestigt door middel van roeping tot 
het ambt. Onder invloed van de evan-
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Roeping en veelkleurigheid
Twee punten uit het deputatenrapport M/V en ambt
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gelische beweging is in onze tijd meer 
ruimte gekomen voor de persoonlijk 
gevoelde roeping, waarin de stem van 
God gehoord wordt. Dat klinkt ook door 
wanneer gelovige vrouwen melden een 
(innerlijke) roeping tot predikant te 
hebben.’
‘Deze stem mag gewicht krijgen in 
de overweging door de kerken, welke 
ruimte er is om zulke gelovige vrouwen 
in dienst van het evangelie aan te stel-
len’ (p. 38).

Roeping komt van buiten jou

Over dit deputatenrapport is al heel 
wat geschreven. Neem alleen al het 
februarinummer van Nader Bekeken. 
Het meeste commentaar dat ik onder 
ogen kreeg, betreft de manier waarop 
deputaten de Bijbel lezen. En daarover 
zijn inderdaad de nodige noten te kra-
ken. Nogal wiedes dat daar de meeste 
aandacht naar uitgaat. Dat ga ik niet 
overdoen. Niet van dik hout en ook niet 
dunnetjes.
Maar ook andere aspecten van het rap-
port vragen om tegenspraak. Over één 
van die aspecten las ik tot nu toe niets 
in andere reacties: de manier waarop 
deputaten het begrip ‘roeping’ hante-
ren, en het gewicht dat die hantering 
krijgt in hun betoog.
Zeker zestien keer (tot 
in de gronden bij de 
conceptbesluiten toe) 
gebruiken deputaten 
voor het verlangen 
om voor een be-
paalde taak in de 
kerk in aanmer-
king te komen, 
de term ‘(in-
nerlijke) roe-
ping’. Zelfs 
bij de be-
spreking van 
artikel 31 NGB, 
dat het begrip ‘roeping’ 
echter uitsluitend gebruikt voor het  
– van buitenaf – geroepen worden 
door God (via de gemeente).
Door de gemeente (en zo door de 
Heer) geroepen worden is wezenlijk 
iets anders dan je ‘geroepen’ voelen 
in de zin van: voor een taak in de kerk 
capaciteiten hebben en het verlangen 
daarmee aan het werk te gaan. In het 

kader van het betoog van deputaten 
acht ik het zeer verwarrend, om niet te 
zeggen manipulatief, voor dit laatste 
de term ‘roeping’ te gebruiken. Is het 
niet zuiverder (en bijbels), die term te 
reserveren voor roeping van buitenaf? 
Nu krijgt in hun redenering het per-
soonlijke verlangen om een bepaald 
soort werk in de kerk te doen en/of een 
speciale volmacht te ontvangen, een 
zelfstandig medebe-
slissend gewicht. Als 
iemand zich innerlijk 
geroepen voelt, kun 
je er dan als kerk 
bijna niet meer onderuit, die ‘roeping’ 
te erkennen en te bevestigen. Als we 
iets van de evangelische beweging wil-
len leren, dan graag iets beters dan dit 
subjectivisme!

Gelijkwaardig

Met nog een ander punt in de ambts-
beschouwing van deputaten heb ik een 
probleem.
Bij hun inventarisatie van visie en 
beleid in andere kerken signaleren zij, 
dat in de Christelijke Gereformeerde 
Kerken de drie ambten van predikant, 
ouderling en diaken als principieel ge-
lijkwaardig worden gezien.

Vervolgens citeren zij met instemming 
uit een christelijk-gereformeerd depu-
tatenrapport (geen synode-uitspraak): 
‘De gelijkwaardigheid en eenheid van 
de ambten maakt het onmogelijk (en 
ongeloofwaardig) om te overwegen 

slechts één ambt (bijvoorbeeld het 
ambt van diaken) voor vrouwen open 
te stellen’ (p. 38).
Deputaten erkennen dat de Gerefor-
meerde Kerken hier anders in staan: 
‘in de nieuwe kerkorde kon de diaken 
buiten de kerkenraad geplaatst worden 
zonder discussie over een principiële 
gelijkwaardigheid en eenheid van de 
ambten als geworteld in Christus als de 

unieke ambtsdrager’ 
(p. 38-39).
Niettemin stellen 
deputaten samen-
vattend: ‘alle ambten 

zijn gelijkwaardig en daarom kan niet 
één ambt opengesteld, dan wel geslo-
ten blijven voor vrouwen’ (p. 39).

Variatie en reliëf

Deputaten hebben mij er in de verste 
verte niet van overtuigd, dat de stap 
van ‘alle ambten zijn gelijkwaardig’ 
naar ‘dus kun je niet het ene ambt voor 
vrouwen openstellen en het andere 
niet’ een logische (laat staan dwin-
gende) stap zou zijn.
In het licht van de Bijbel, de belijdenis 
en de kerkgeschiedenis hadden zij veel 
meer nuance en reliëf moeten aan-
brengen in hun visie op de gelijkwaar-

digheid van de ambten.
Die gelijkwaardigheid is 
geen bijbels of confessio-
neel geijkt begrip. Je kunt 

deze term op een goede 
manier gebruiken (con-

tra hiërarchie), maar 
ook op een nivel-

lerende manier, 
die elk verschil 

in verantwoor-
delijkheid 
en volmacht 
plat strijkt 

of minstens 
secundair ver-

klaart.
Dat laatste proef ik bij deputaten als 
wezenlijk element in hun voorkeurslijn: 
als je één ambt openstelt voor vrou-
wen, dan (vroeg of laat) alle ambten. En 
ook in het dilemma dat zij stellen bij de 
optie om geen van de ambten open te 
stellen voor vrouwen. In dat geval moe-
ten we volgens hen óf vrouwen weren 
uit verantwoordelijke functies die ze 
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nu vervullen, óf de ambtsleer herzien.
Daarbij gaan zij volledig voorbij aan 
wat bijvoorbeeld J. van Bruggen (in 
Ambten in de apostolische kerk) ge-
schreven heeft over de variatie en het 
reliëf in wat het Nieuwe Testament ons 
leert over de ambten. Hadden ze daar 
oog voor gehad, dan hadden ze niet zo 
massief en ééndimensionaal gespro-
ken over ‘het’ ambt, en royaler open 
kunnen staan voor andere opties dan 
openstelling van alle ambten voor vrou-
wen (en dan niet maar als tussenstap).
Met name voor de 
optie, het diakenambt 
open te stellen voor 
vrouwen, zonder dat 
daarbij de andere amb-
ten in beeld hoeven te komen.
Maar dit geldt ook voor de optie van 
een kernkerkenraad van mannen, of 
een variant daarop. En voor de optie 
van een specifiek vrouwelijk ambt 
(waarover deputaat E.A. de Boer een 
decennium geleden een heel boek pu-
bliceerde: Zij aan zij).

Frame

Hoe komt het dat deputaten hier zo 
vlot overheen stappen? Ik kan me niet 
aan deze indruk onttrekken: voor zich-
zelf hadden zij de knoop al doorgehakt, 
dat de Bijbel er ruimte voor geeft dat 
vrouwen delen in alle taken en be-
voegdheden in de kerk. Als je daarvan 
uitgaat, waarom zou je dan nog een 
punt maken van diversiteit in dat op-
zicht tussen de verschillende ambten?
Van hun standpunt uit kan ik me daar 

iets bij voorstellen. 
Maar deputaten had-
den de kerken meer 
geholpen, als ze er seri-
eus rekening mee had-

den gehouden dat je hun standpunt 
niet kunt delen en toch van harte kunt 
openstaan voor royalere inzet van zus-
ters, ook in officiële taken. Als je er ook 
na lezing van dit rapport van overtuigd 
bent dat Gods Woord geen ruimte 
geeft voor vrouwelijke oudsten en/of 
voorgangers, en wel voor vrouwelijke 

diakenen (of ook voor differentiatie in 
pastorale bevoegdheden), dan word je 
klemgezet. Met dit rapport wordt het 
frame: alles of niets. Hooguit zijn er tij-
delijke tussenstappen denkbaar.
Naar mijn overtuiging had dit anders 
gekund en ook anders gemoeten. Ho-
pelijk vindt de synode een goede weg 
om dit zelf op te pakken of alsnog op te 
laten pakken.
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