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Betreft: Besluit Synode Meppel 2017 inzake openstellen van alle ambten voor  
  mannen en vrouwen 
 
Broeders,  
 
De Generale Synode van Meppel in juni 2017 heeft verstrekkende uitspraken gedaan over 
de toelating van zusters tot alle ambten. De synode sprak uit dat er “Schriftuurlijke gronden 
zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de ambten van diaken, ouderling en 
predikant”. In deze brief laten wij u weten hoe de kerkenraad van Urk deze synodebesluiten 
beoordeelt.  
 
De gronden bij de besluiten overtuigen niet.  
Als kerkenraad hebben we de besluiten bestudeerd en samen besproken. De gronden onder 
de besluiten konden ons niet overtuigen dat het juist is om de ambten voor de zusters in de 
gemeente open te stellen.  
 
Wij moeten daarom concluderen dat de uitvoering van de besluiten van de Generale Synode 
om de ambten voor zusters open te stellen niet verantwoord is. Daarom zullen we aan de GS 
onze moeiten voorleggen met het verzoek de hele materie opnieuw te bezien (revisie).  
 
De kerkenraad heeft besloten:  
1. Dat er in onze kerkelijke gemeente geen vrouwelijke leden worden geroepen tot de 
ambten, in afwachting van de eerstkomende Generale Synode. 
De argumenten voor de besluiten hebben de kerkenraad er niet van overtuigd dat er ruimte 
is om de ambten open te stellen voor de zusters van de gemeente. Zonder overtuigende 
argumenten vanuit de Schrift is het niet verantwoord dit wel te doen.  
 
De kerkenraad meent dat de Generale Synode ten onrechte:  
 
a. de gelijkheid van man en vrouw als kenmerkend ziet voor het Nieuwe Verbond  
 
b. de zogenaamde zwijgteksten niet doorslaggevend acht, zonder aan te geven hoe deze 
teksten dan wel opgevat moeten of kunnen worden, en voorbijgaand aan wat de Schrift 
opmerkt over wat wij `het regeerambt’ noemen (laatstelijk bevestigd door de GS van Ommen 
1993)  
 
c. de ambten voor mannen en vrouwen openstelt, zonder daarbij te hebben doordacht wat 
de eigenheid van man en vrouw (in Bijbelse zin) betekent voor hun functioneren in de 
gemeente en eventueel in het ambt.  
 
d. verzuimt overtuigende gronden aan te dragen om af te wijken van de overtuiging van vele 
eeuwen en van de meeste kerken wereldwijd, om op grond van 1 Timotheüs 2 en 3 ambten 
van leer en toezicht te rekenen tot de verantwoordelijkheid van de man;  



 
e. dit besluit neemt terwijl het ons vervreemdt van onze zusterkerken in binnen- en 
buitenland. (CGK; ICRC-lidmaatschap)  
 
2. Aan de eerstvolgende Generale Synode revisie te vragen van de genomen besluiten 

rond vrouw in het ambt en de onderliggende wijze van omgaan met de Schrift, en haar te 
verzoeken de eventuele openstelling van ambten voor vrouwen opnieuw te doordenken 
en daarbij nadrukkelijk de punten die de kerkenraad heeft ingebracht in de overwegingen 
te betrekken.  
 

3. Er bij de classis op aan te dringen dat de kerk die samenroepende kerk is voor de 
volgende Generale Synode, overgaat tot het samenroepen van een vervroegde synode 
op korte termijn.  
 

4. De kerkenraad middels haar liturgische instructie van haar gastpredikanten verlangt 
om in de verkondiging het besluit van de kerkenraad te volgen.  

     (zie bijlage: liturgische instructie Rehobothkerk Urk) 
 
5. De kerkenraad van de Rebobothkerk is ontroerd en diep getroffen door de genomen 

besluiten. Zij maakt zich ernstig zorgen over de eenheid van onze kerken. En verwijst 
naar het Advies prof. J. van Bruggen aan GS Ede 2014. Waarin hij schrijft: “Maar voordat 
deze `voordelen’ u bewegen tot het instemmen met dit rapport, is het goed om te 
overwegen welke prijs u daarvoor zult moeten betalen”  

 
De kerkenraad wil u met dit schrijven informeren over zijn zorgen en de door hem genomen 
besluiten en zorgen rondom dit punt. Niet alles is genoemd, en de kerkenraad weet ook dat 
hij voor revisie bij de Generale Synode moet zijn. Wij verzoeken u ‘er bij de classis op aan te 
dringen dat de kerk die samenroepende kerk is voor de volgende Generale Synode, 
overgaat tot het samenroepen van een vervroegde synode op korte termijn.’   
 
 
 
 
Namens de kerkenraad.  
 
 
Met broeder groet,  
 
R.L. Kater       
1e preses       
 
 
 
D.L. Eschbach 
Scriba  
 
 
 
 
 
 
 
 
Met bijlage 


