
VROUW EN AMBT 

Graag informeren wij de Hervormde Gemeente van 
Willige Langerak over het besluitvormingsproces 
omtrent vrouwelijke ambtsdragers. Dit document 
bevat informatie over en een toelichting bij een 
voorgenomen besluit van de kerkenraad, en een 
uitnodiging voor een deel van de gemeente om samen 
met een deel van de kerkenraad in gesprek te gaan op 
maandagavond 13 juni 2022. 

DE GEMEENTEAVONDEN 

De afgelopen maanden hebben we als gemeente nagedacht over het vraagstuk 'vrouw en ambt'. We kijken 
terug op positieve en leerzame gemeenteavonden. Zoals we vooraf al aangaven, wordt er binnen onze 
gemeente verschillend gedacht over de ruimte die de Schrift biedt voor vrouwelijke ambtsdragers. Het doel van 
de bezinning in de gemeente is daarom niet geweest om elkaar te overtuigen, maar elkaar te informeren over 
de verschillende manieren waarop men tot een visie op deze thematiek kan komen. De manier van Bijbellezen 
is daarin een belangrijke component geweest. Sommigen lezen de Bijbel als het menselijke getuigenis óver God, 
waardoor wij God leren kennen. Anderen lezen de Bijbel als het Woord ván God. Waar de één innerlijke 
tegenstrijdigheden (of meerstemmigheid) in de Schrift ziet, lezen anderen de Schrift als één harmonieus geheel. 
Dit alles doet mee in de uiteindelijke oordeelsvorming op deze thematiek. We hebben met de eerste twee 
gemeenteavonden een poging gedaan om tot een beter verstaan te komen van de verschillende visies die 
binnen onze gemeente bestaan. De derde gemeenteavond ging in op drie afzonderlijke onderwerpen binnen dit 
thema. 

DE OPENSTELLING VAN HET AMBT 

De kerkenraad heeft de taak om na de gemeenteavonden een besluit te nemen over het al dan niet openstellen 
van het ambt voor vrouwen. Daarvoor heeft de kerkenraad de input vanuit deze avonden meegenomen. We 
zagen dat er enerzijds gemeenteleden zijn die de Bijbel lezen als een meerstemmig geheel, waarin teksten elkaar 
kunnen tegenspreken. Dat is voor deze gemeenteleden niet een probleem omdat zij de Bijbel lezen als een 
geïnspireerd, menselijk getuigenis óver God.  

• Zo kan de scheppingsorde reden zijn om vast te houden aan een verschillende roeping voor mannen 
en vrouwen en kunnen de teksten over de gaven van de Geest juist reden zijn om een verschillende 
roeping voor mannen en vrouwen los te laten; 

• Enerzijds waren er alleen mannelijke priesters en discipelen, maar anderzijds was deze priestertaak 
voor vrouwen in combinatie met reinheidswetten onmogelijk om uit te voeren en kunnen deze feiten 
ook tijdgebonden zijn. Er zijn ook andere vrouwen in de Bijbel die duidelijk taken op zich nemen die 
met leidinggeven of een ambt geassocieerd kunnen worden (profeet, diaken); 

• Enerzijds legt Paulus de vrouwen in de gemeente het zwijgen op, maar anderzijds mogen zij wel bidden 
en profeteren in de gemeente en dus spreken in de samenkomst (1 Kor. 11:5). Met het oog op de 
verspreiding van het evangelie kan Paulus soms ook gewoontes en tradities loslaten of omarmen.  

Dit alles, en ook nog meer (zie de eerdere stukken), past voor een deel van de gemeente bij de 
meerstemmigheid van de Schrift. 

Andere gemeenteleden lezen de Bijbel juist als één harmonieus geheel en zien het goddelijke gezag in elke 
tekst. Zij houden vast aan de scheppingsorde die zo wordt uitgelegd dat vrouwen een andere roeping hebben 
dan mannen. Die verschillende roeping wordt verbonden aan de ambten. Belangrijk daarbij zijn teksten van 
Paulus, waarin Paulus teruggrijpt op de scheppingsorde, ook wel de zwijgteksten genoemd. De gaven van de 



Geest worden in alle variaties ook aan vrouwen toebedeeld, en zij kunnen die in de hele gemeente inzetten, 
maar niet vanuit het ambt. Ook voor deze invalshoek valt nog meer te zeggen (zie de eerdere stukken). 

De kerkenraad is zich ervan bewust dat er geen besluit genomen kan worden waarin iedereen zich zal kunnen 
herkennen. Altijd zullen er gemeenteleden worden teleurgesteld. Het kan dus zo zijn, dat u moeite hebt met 
het besluit van de kerkenraad. Toch vragen wij aan allen om het besluit van de kerkenraad te aanvaarden als 
het besluit voor de hele gemeente, ook als dit tegen uw persoonlijke visie ingaat. We zijn ons ervan bewust dat 
dit een groot offer kan zijn en willen daarom in alle bescheidenheid onze woorden kiezen om ons 
voorgenomen besluit kenbaar te maken en toe te lichten.  

De kerkenraad heeft bij meerderheid het voorgenomen besluit genomen om het ambt 
van diaken en ouderling voor vrouwelijke, belijdende leden open te stellen.  

De verschillende kerkenraadsleden hebben tijdens de laatste vergadering hun persoonlijke visie verwoord en 
op die manier is dit voorgenomen besluit tot stand gekomen. De belangrijkste argumenten die werden 
aangevoerd, waren dat de Bijbel geen eenduidig antwoord geeft op de vraag of vrouwelijke ambtsdragers zijn 
toegestaan en dat er persoonlijk om die reden ruimte werd gezien voor een openstelling van het ambt. Met 
andere woorden: men was niet overtuigd geraakt van een ‘duidelijk nee’ of een ‘gedwongen ja’ en daarom werd 
er ruimte ervaren om hiertoe over te gaan. Veelal werd deze ruimte gemotiveerd met een persoonlijk vrij 
geweten voor God. God zal ons voor dit besluit — waarvan wij menen dat het op grond van de Schrift een te 
verdedigen besluit is — niet veroordelen. We merken hierbij op, dat het vrije persoonlijke geweten juist in de 
gereformeerde traditie een belangrijk uitgangspunt is. 

Hoewel er in wezen geen onderscheid gemaakt kan worden tussen diakenen en ouderlingen enerzijds en 
predikanten anderzijds, is ons vermoeden dat wel of geen vrouwelijke voorgangers voor gemeenteleden 
gevoelsmatig een groot verschil kan zijn. Daarom heeft ons voorgenomen besluit alleen betrekking op de 
openstelling van het ambt voor ouderlingen en diakenen. We zullen ook geen vrouwelijke gastvoorgangers 
uitnodigen om in onze erediensten voor te gaan. 

Het besluit is in de kerkenraad breed gedragen, maar niet unaniem genomen. De besluitvorming is in goede 
harmonie en met respect voor elkaars visie tot stand gekomen. We benoemen dit bewust omdat we hopen dat 
we ook binnen de gemeente op deze voet met elkaar deze weg kunnen inslaan.  

VIERDE GEMEENTEAVOND 

We realiseren ons dat dit besluit voor sommigen in onze gemeente zwaar valt. Daarom heet ons besluit een 
voorgenomen besluit. Voordat we definitief besluiten, willen we als kerkenraad met diegenen in gesprek die 
noemenswaardige moeite hebben met vrouwelijke ambtsdragers. We willen graag van hen horen hoe zij een 
beleidswijziging zouden ervaren, hoe breed en diep de moeite is en hoe we met elkaar verder hopen te gaan als 
er straks vrouwelijke ambtsdragers plaats zullen nemen in de kerkenraad. We willen graag een opbouwend 
gesprek voeren over gemeente-zijn, en ook met elkaar bidden. Tevens kunnen we eventuele vragen 
beantwoorden over hoe ons besluit tot stand gekomen is. We vinden het passend om eerst met deze 
gemeenteleden te spreken. Daarom nodigen we voor een vierde gemeenteavond uitsluitend gemeenteleden uit 
die zelf noemenswaardige moeite houden met vrouwelijke ambtsdragers. Zij zijn van harte welkom op maandag 
13 juni 2022 om hun zorgen te delen of om alleen te luisteren. We beginnen om 20.00 uur in De Bron. Hierbij 
zal een deel van de kerkenraad aanwezig zijn. 

Op maandag 13 juni 2022 zal er een vierde gemeenteavond zijn voor gemeenteleden 
die noemenswaardige moeite hebben met vrouwelijke ouderlingen en diakenen.  

 



VOORGENOMEN BESLUIT 

Het voorgenomen besluit is bedoeld om uiteindelijk een definitief besluit te worden. Toch wil de kerkenraad 
graag ruimte voor zichzelf bewaren om na de vierde gemeenteavond het voorgenomen besluit te evalueren 
alvorens het een definitief besluit wordt.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de bezinning en het besluitvormingsproces binnen de 
kerkenraad. We vragen om uw gebed voor onze gemeente, die de gemeente van Christus is. We kijken terug 
op goede en opbouwende gemeenteavonden en willen iedereen bedanken die tot zover in dit proces 
betrokkenheid heeft getoond. 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Willige Langerak  


