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VROUW IN HET AMBT  

De kerkenraad van de samenwerkingsgemeente Christelijke Gereformeerde en Nederlands 
Gereformeerde Kerk “Het Anker” te Nieuwegein,  

constaterende: 

 dat ons opnieuw in het gesprek met de gemeente is gebleken, dat de Here aan zijn 
gemeente zowel aan mannen als vrouwen gaven geschonken heeft om de gemeente te 
dienen  

dat de gaven die aan vrouwen geschonken zijn voor een deel niet aangewend kunnen 
worden omdat het bijzondere ambt voor hen niet open staat  

dat dit aan de opbouw van de gemeente en haar goede naam afbreuk doet en dat het 
schadelijk is voor de eenheid van de gemeente overwegende  

dat aan de Schrift geen dwingende argumenten kunnen worden ontleend om het ambt van 
diaken en ouderling niet voor de zusters van de gemeente open te stellen  

dat ons opnieuw is gebleken, dat het verlangen om de gaven van de zusters van de 
gemeente ook in het bijzondere ambt te kunnen gebruiken zeer sterk is in de gemeente en 
breed door haar gedragen wordt, dat daarom de kerkenraad op de Landelijke Vergadering 
van de Nederlands Gereformeerde Kerken zich voor de openstelling van de ambten van 
ouderling (2005) en diaken (1995) aan de zusters van de gemeente heeft verklaard, dat in 
het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken enerzijds op de Generale Synode van 
1998 is uitgesproken dat het standpunt ten aanzien van de vrouw in het ambt, dat in de 
Christelijke Gereformeerde Kerken steeds heeft gegolden, schriftuurlijk verantwoord is” 
maar dat anderzijds ook meerderen in de Christelijke Gereformeerde Kerken voorstander 
zijn van de openstelling van de ambten voor de zusters van de gemeente; voor dit laatste is 
te verwijzen naar onder andere het minderheidsrapport dat op de Generale Synode van 
1998 diende en dat voorstelde uit te spreken, dat de openstelling van de kerkelijke ambten 
voor de vrouw noch in strijd is met wat de Schrift als Woord Gods leert, noch met de 
belijdenis der kerk die op de Schrift gegrond is, dat onze bezinning sinds 1988, wat in 1995 
resulteerde in een principe besluit en onze pogingen sinds 1997 binnen de Christelijke 
Gereformeerde Kerken via instructie en revisie met betrekking tot openstelling van het ambt 
voor de zusters van de gemeente niet tot het door ons gewenste resultaat heeft geleid, dat 



we als samenwerkingsgemeente worden geconfronteerd met bepalingen vanuit beide 
landelijke kerkverbanden m.b.t. de vrouw in het ambt die elkaar tegenspreken, dat de 
Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken van 2004 dit heeft onderkend 
door haar Deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders in Nederland o.a. op te dragen om 
alles in het werk te stellen om samen met de NG-commissie te komen tot adviezen aan 
samenwerkende en samenwerkingsgemeenten met het oog op bedoelde situatie rond 
vrouw en ambt overtuigd, dat het niet tegen de wil van de Here ingaat om zusters van de 
gemeente aan te stellen als ouderling en diaken, dat dit het heil van de gemeente dient en 
haar in de wereld niet in opspraak brengt, dat dit aan de vrijheid van de plaatselijke 
gemeente kan worden overgelaten, dat ons besluit bij de instituering in 1984 om als 
Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk plaatselijk samen te 
werken met behoud van banden met beide zusterkerken nog steeds de weg is waarop de 
Geest van God ons voor gaat en waarop wij veel zegeningen hebben ontvangen, besluit de 
ambten van ouderling en diaken voor de zusters van de gemeente open te stellen. De 
kerkenraad heeft het voornemen om dit besluit per 1 januari 2008 te effectueren. Over de 
wijze van invoering vraagt hij advies aan de in de volgende punten genoemde partijen om dit 
besluit in het licht van de elkaar tegensprekende bepalingen terzake in de Christelijke 
Gereformeerde en Nederlands Gereformeerde Kerken en de nood waarin ons dat brengt aan 
de Deputaten Eenheid Gereformeerde Belijders in Nederland en de Commissie voor Contact 
en Samenspreking met andere kerken voor te leggen. We verzoeken hen ons te adviseren 
over een kerkelijk begaanbare weg.  
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