Studiemateriaal Man Vrouw en ambt

Websites:
https://www.onderwegonline.nl/vrouw-in-het-ambt (Een duidelijke website met verwijzingen naar
veel opinie artikelen die in Onderweg over dit onderwerp gepubliceerd zijn en ook verwijzing naar de
officiële kerkelijke publicaties)
http://www.woordenwereld.nl/artikelen-m-v.html (Een overzicht van de artikelen die in Nader
Bekeken over het onderwerp man/vrouw en ambt geschreven zijn).
https://www.bezinningmvea.nl/ (Een website met studie naar bijbeluitleg, achtergronden en
gevolgen van de synode-besluiten Meppel 2017 door een aantal predikanten uit de GKv)
https://manvrouwkerk.wordpress.com/ (Een website van zonen en dochters profeteren, de
werkgroep Man vrouw & kerk, met veel verwijzingen naar studiemateriaal en publicaties).

Studierapporten:
CGK , Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland. (1999). Vrouw en ambt. Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn.
(Dit rapport vormt de onderbouwing van de uitspraak dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in
het ambt dat in de CGK steeds heeft gegolden, Schriftuurlijk verantwoord is. Een minderheidsrapport
verdedigt het standpunt dat juiste uitleg van de betreffende Bijbelgedeelten geen conclusies oplevert
die het dienen van de vrouw in de kerkelijke ambten verhinderen.)
Samen dienen. Rapport man vrouw en ambt voor de synode Meppel 2017.
https://www.gkv.nl/download/13724
(Dit rapport vormt de achtergrond bij het synodebesluit over m/v van de synode van Meppel. Zie
voor een duidelijke overzicht van alle andere rapporten die gediend hebben in 2014 en 2017:
https://www.onderwegonline.nl/vrouw-in-het-ambt)
NGK , Nederlands Gereformeerde Kerken (2003). Vrouwelijke ouderlingen en predikanten? (VOP)
Rapport van de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten ingesteld door de Landelijke
Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Doorn 1998.
http://www.kerkrecht.nl/content/rapport-vop-2003
(Dit rapport vormt de achtergrond van het besluit van de NGK om niet alleen vrouwen tot het ambt
van diaken, maar ook tot het ambt van ouderling en predikant toe te laten).
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