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 ‘ZUSTERS IN HET AMBT’ IN HET KADER VAN DE SAMENSPREKINGEN NGK-CGK-GKV 

- kort historisch overzicht -  

NGK 

De Landelijke Vergadering Apeldoorn 1994 van de NGK besloot “het in de vrijheid der kerken te laten 

om onder biddend opzien tot de Here en in ootmoedige dankbaarheid voor de geschonken gaven 

zusters der gemeente te roepen tot de vervulling van het diakenambt”. 

Door dit besluit werd,  naar het oordeel van de GS Zierikzee 1995 van de CGK, “een nieuwe hindernis 

gelegd op de weg naar kerkelijke eenheid” (Acta art. 167). In 1998 was het één van de overwegingen 

die leidden tot het besluit van de CGK om KO-bijlage 6 (huidige nummering: 8) niet langer van 

toepassing te laten zijn op de NGK. De weg naar verdere eenheid was belemmerd. 

De LV Lelystad 2004 van de NGK sprak uit “dat de conclusie dat de ambten van ouderling en 

predikant ook voor zusters kunnen worden opengesteld, bijbels verantwoord is”.  Het voor zusters 

openstellen van het ouderling-ambt werd in de vrijheid van de kerken gelaten; m.b.t. het 

predikanten-ambt zou verder onderzoek gedaan worden (Acta art. 137) 

 In 2007 werd het ook mogelijk dat er vrouwelijke predikanten kwamen (besluit van LV Zwolle 2007,  

Acta art.21) 

Deze besluiten werden mede gebaseerd op het zgn. VOP-rapport, het rapport van de Commissie 

Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten.   

 

De uitspraken van LV 2004 vormden sindsdien voor zowel CGK als GKv een ernstige belemmering op 

de weg naar kerkelijke eenheid.  

 

CGK 

GS Utrecht-West 2004 van de CGK sprak over grote teleurstelling over het besluit van de LV 2004. 

Drie jaar later bleken de gesprekken niet geleid te hebben tot overbrugging van de verschillende 

overtuigingen. Met het oog op samenwerkende en samenwerkingsgemeenten werden de 

gesprekken wel voortgezet (GS Sliedrecht 2007 Acta art. 74).  

 

GS Zierikzee 1995 had overigens al, o.a. in het kader van de gesprekken met andere kerken, besloten 

een studie te laten verrichten naar de schriftuurlijke onderbouwing  van het kerkelijk standpunt (Acta 

art.231). Dit resulteerde in een uitgebreid deputatenrapport aan de GS Haarlem-Noord 1998, met 

een meerderheids- en een minderheids-voorstel. In lijn met het meerheidsvoorstel sprak de synode 

uit dat het standpunt t.a.v. de vrouw in het ambt, dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken steeds 

heeft gegolden, schriftuurlijk verantwoord is.  

 

GKv 

GS Amersfoort-C 2005 van de GKv sprak van een ‘ernstige barrière voor het onderlinge contact’ (Acta 

art.135). Ook in 2008 en 2011 bleef dit besluit van de NGK een  bezwaar.  GS Harderwijk 2011 

besloot dat er doorgesproken moest worden over de zaak van de vrouw in het ambt, omdat “de 

belemmering die er ligt vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters in de 

gemeente open te stellen, er nog steeds ligt” (Acta art. 81) 

 

In de verkennende besprekingen tussen deputaten van GKv en NGK heeft het onderwerp van de 

vrouwelijke ambtsdrager een grote plek. 
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In de aanloop naar GS Harderwijk 2011 van de GKv kwam er overeenstemming over de 

hermeneutische uitgangspunten van het  VOP-rapport.  Daarbij ging het over het gezag van de Schrift 

en de invloed van de veranderende cultuur op het lezen van de bijbel.  Het gezamenlijke rapport 

hierover werd door de LV Zwolle 2010 van de NGK aanvaard.  

GS Harderwijk 2011 van de GKv nam dankbaar kennis van deze notitie. Het gesprek over de vrouw in 

het ambt zal worden voortgezet  (Acta art.81). 

 

 

(afgesloten in augustus 2013) 

 

 

 

 

[links naar de genoemde rapporten en notities, zie de website van DOE]  


