Jaarrapportage MV en ambt
2015

1. Inleiding
Door de GS Ede 2014-2015 is besloten dat er een deputaatschap MV en ambt en een deputaatschap MV in
de Kerk zouden worden ingesteld. Deze voortgangsrapportage geeft een verslag van de werkzaamheden
in het jaar 2015 van deputaten MV en Ambt, benoemd door de Generale Synode van Ede 2014. In dit
rapport komen achtereenvolgens aan de orde: – samenstelling van het deputaatschap – samenwerking MV
in de Kerk – werkwijze – werkzaamheden.
2. Samenstelling van het deputaatschap
De GS Ede 2014-2015 benoemde de volgende deputaten:
Prof. dr. E.A. de Boer
mr. dr. A. Haan-Kamminga (voorzitter)
E.J. de Jong-Wilts MA
H.S. Nederveen-Van Veelen BTh
Prof. dr. C.J. de Ruijter
dr. J.P. de Vries (secretaris)
dr. W.F. Wisselink
3. Samenwerking met MV in de Kerk
Er is regelmatig contact tussen de deputaatschappen MV en Ambt en MV in de Kerk. Naast een
gezamenlijke vergadering aan het begin van het traject en in het najaar vindt regelmatig bilaterale
afstemming plaats. De deputaatschappen hebben hun aanpak en enkele tussenproducten gedeeld, en er
vindt afstemming plaats over het onderzoek dat MV in de Kerk uitvoert en dat MV en Ambt gebruikt in
haar rapportage. Overwogen wordt om in het najaar, na het verschijnen van het rapport van MV en ambt,
samen met deputaten MV en ambt regionale avonden te beleggen om thema's uit het rapport te bespreken
in het midden van de kerken.
4. Werkwijze
Het deputaatschap MV en Ambt heeft van de synode een opdracht meegekregen die is opgenomen in de
bijlage. Op basis van deze opdracht heeft het deputaatschap de volgende taakopvatting geformuleerd, die
ook is goedgekeurd op de januarivergadering van de GS Ede 2014-2015.
1.
De door de synode gebruikte formulering draagt de sporen van de voorafgaande discussie ter
synode over het M/V rapport. Doordat in het rapport aandacht voor de ambtsleer weinig uit de
verf komt is dat in de opdracht het centrale aandachtspunt geworden. Uit de toelichting van het
moderamen bleek ons duidelijk dat de synode als kern van de opdracht optimalisering van de rol
van de vrouw in de kerk beoogt.
We begrijpen onze taak daarom als een doordenking van de ambtsleer met het oog op de rol van de
vrouw in de kerk in onze tijd en cultuur (besluit 3.a.1). Wat ons betreft zijn daarbij in ieder geval de
volgende elementen onmisbaar:
a.
het honoreren van de Schriftgegevens met betrekking tot de ambten (grond 1)
b.
het registreren van historische keuzes rond de ambten, ontleend aan de concrete context
(grond 2)
c.
het verdisconteren van de wijze waarop op dit moment vrouwen fungeren in kerkelijke
taken en bedieningen in de GKV (grond 3-4)
d.
het aandacht hebben voor kerkelijke praktijk en gedachtevorming in (binnenlandse en
buitenlandse) zusterkerken rond deze thematiek. (besluit 3.a.3 en grond 5)
e.
het in kaart brengen van consequenties van studieresultaten voor kerkordelijke
bepalingen en liturgische formulieren (besluit 3.a.2)
Een en ander uit te werken met in achtneming van de onder besluit 2 genoemde grond.
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2.

De opdracht voor het Deputaatschap M/V in de kerk is materieel zozeer verwant aan de onze (en ligt
zo dicht aan tegen het onder c genoemde) dat we bij voorbaat een zo open mogelijk contact met dat
deputaatschap wensen te onderhouden. Wat ons betreft beslissen we per gelegenheid hoe we daar
vorm aan geven (bijvoorbeeld een gezamenlijk onderzoek naar de praktijk), maar voor ons staat
vast dat het werk veel baat kan hebben bij permanente onderlinge communicatie.

3.

Naar ons oordeel is de zaak er mee gediend als ons werk al in een vroeg stadium gedeeld kan
worden met de kerken en kerkleden. Besluitvorming op de volgende synode zal dan kunnen
plaatsvinden tegen de achtergrond van een breed gedeelde bezinning en discussie. Om optimale
transparantie van ons werk en werkwijze te garanderen zullen we daarom zo veel mogelijk
stapsgewijs de voortgang van ons werk delen met het Deputaatschap M/V in de kerk en via dat
kanaal zo breed mogelijk communiceren in de kerken.

5. Werkzaamheden
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het deputaatschap in 2015 zesmaal bijeengekomen en is
overleg gevoerd met MV in de kerk. Het deputaatschap heeft zich in 2015 gericht op het doordenken van
de kernvragen door middel van de volgende activiteiten:
Het bestuderen van het bestaande materiaal en het aanbrengen van overzicht in de discussie;
Het bestuderen van de positie van mannen en vrouwen zoals beschreven in de bijbel;
Het bestuderen van de ambten zoals beschreven in de bijbel;
Het in kaart brengen van de historische keuzes rond de ambten;
Het uitzetten van een vragenlijst over de M/V-kwestie aan de buitenlandse zusterkerken. Voor de
vragenlijst is gebruik gemaakt van het onderzoek van MV in de Kerk;
Het uitzetten van een vragenlijst over de M/V-kwestie aan de binnenlandse (zuster)kerken. Voor de
vragenlijst is gebruik gemaakt van het onderzoek van MV in de Kerk, voor de selectie van kerken is
advies gevraagd aan DKE;
Het meedenken over het onderzoek van MV in de Kerk onder de GKv-gemeenten, om in kaart te
brengen wat de praktijk is van het functioneren van mannen en vrouwen in de GKv.
De analyse van de gegevens en het doordenken van de impact van een eventuele keuze op de
kerkordelijke bepalingen en liturgische formulieren staat geagendeerd voor 2016.
Naast de inhoudelijke werkzaamheden ontvangt MV en ambt regelmatig contactverzoeken van
gemeenteleden en andere deputaatschappen. Per geval beslist het deputaatschap of een nader gesprek
wordt aangegaan, of dat de informatie voor kennisgeving wordt aangenomen. Om het gesprek breed te
kunnen voeren en mogelijke nieuwe inzichten op te doen en zodoende kritisch te kijken naar het eigen
werk, organiseert het deputaatschap MV en ambt een PE-cursus voor predikanten in het voorjaar van
2016. Voor de communicatie in de aanloop naar het beleidsrapport onderhoudt het deputaatschap contact
met de communicatieadviseur van de GKv.

Namens deputaten MV en ambt,
Avelien Haan (voorzitter)
Jurn de Vries (secretaris)
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Bijlage 1: opdracht van de GS Ede 2014-2015
De opdracht van de Generale Synode Ede 2014-2015 aan deputaten M/V in de kerk en M/V en ambt luidt:
Besluit 2:
a.
niet in te stemmen met de onderbouwing van de conclusie van de deputaten M/V in de kerk dat
het past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden
bestempeld wanneer naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen.
b.
de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij
bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift geargumenteerd wordt.
Grond:
het doorlopend spreken van de Schrift laat twee lijnen zien. De ene lijn is die van gelijkwaardigheid tussen
man en vrouw – de andere die van het verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft
gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden.
Besluit 3:
a.
een nieuw deputaatschap M/V en ambt te benoemen dat in kaart moet brengen:
1.
hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen
kunnen inzetten voor Gods koninkrijk; dit met inachtneming van de onder besluit 2
genoemde grond;
2.
wat de consequenties van een dergelijke structuur zijn met betrekking tot de in gebruik
zijnde formulieren en de kerkorde;
3.
hoe binnen de zusterkerken wordt gedacht over de invulling van de ambten van
predikant, ouderling en diaken; dit met het oog op het onderhouden van de katholiciteit
van de kerk.
b.
de binnen- en buitenlandse zusterkerken op de hoogte te stellen van dit besluit en hen te
verzoeken om advies.
Gronden:
1.
een voortgaande bezinning op de vragen rond mannen en vrouwen in de ambten van predikant,
ouderling en diaken is gediend met een kritische bestudering van de huidige ambtsstructuur
binnen de Gereformeerde Kerken in het licht van het totale onderwijs van de Schrift;
2.
de uit de tijd van de Reformatie afkomstige ambtelijke structuur van predikanten, ouderlingen en
diakenen is niet rechtstreeks aan de Schrift ontleend en mag daarom naar gelang van de
omstandigheden worden gewijzigd en/of aangevuld;
3.
niet alle werkzaamheden van de huidige ambtsdragers hebben direct te maken met het dragen
van de verantwoordelijkheid voor de geestelijke leiding aan de gemeente; het is zinvol te
onderzoeken welke taken door zowel mannen als vrouwen kunnen worden vervuld.;
4.
een andere invulling en indeling van de ambten van predikant, ouderling en diaken kan
consequenties hebben voor de inhoud van de in gebruik zijnde formulieren en ook voor de
regelingen van de kerkorde.
5.
overeenkomstig de regels voor de zusterkerkrelaties (GS Ommen 1993) behoren de zusterkerken
op de hoogte te worden gesteld van de voorgenomen studie en de resultaten daarvan.
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