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1. Overzicht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situatie C 
Binnen de classis is al 
een gemeente die 
vrouwen tot 
ambtsdrager heeft 
bevestigd. 

Situatie A 
Binnen de classis zijn 
geen gemeenten die 
vrouwen tot 
ambtsdrager willen 
bevestigen. 

Situatie B 
Binnen de classis is een 
gemeente die vrouwen 
tot ambtsdrager wil 
bevestigen, maar heeft 
dat nog niet gedaan. 

Najaarsclassis: 

• Gesprek over 
rapport kerk-zijn. 

• GS-besluiten 
bespreken. 

• Uitspreken dat alle 
gemeenten zich 
willen houden aan 
de genomen GS-
besluiten. 

 

Najaarsclassis: 

• Gesprek over 
rapport kerk-zijn. 

• GS-besluiten 
bespreken. 

• Op basis van deze 
bespreking de 
betreffende 
gemeente 
indringend 
oproepen om zich te 
voegen naar de GS-
besluiten. 

 

Najaarsclassis: 
 
Vermaan 

• Allereerst moet het 
vermaan worden 
uitgesproken na een 
indringend gesprek, 
waarbij de GS-
besluiten leidend 
zijn. 

• In de tweede plaats 
is dit vermaan een 
classisbesluit dat 
aan de betreffende 
gemeente moet 
worden 
overgebracht. 

 
Vervolgzitting 

• Op de vervolgzitting 
van de najaarsclassis 
wordt de reactie van 
de betreffende 
gemeente 
besproken, en 
daarnaar gehandeld. 
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Specifieke situaties 

• Amsterdam: 
De kerk van Hilversum moet 
vermaand worden. (uitspraak 
PSvhW 2021 en 2022) 

• Zwolle: 
De kerk van Zwolle heeft al een 
vermaan gekregen van de 
classis. Procedure loopt nog. 
(uitspraak PSvhN 2022) 

Classis vermaant niet 
 
In het rapport kerk-zijn wordt over 
deze mogelijkheid gezegd, dat het 
kerkelijk samenleven dan feitelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. 
 
Plaatselijke gemeenten zullen zich dan 
beraden op hun positie binnen het 
kerkverband. 
 
Op de website zal – wanneer dit 
onverhoopt aan de orde mocht zijn - 
hierover verdere informatie gegeven 
worden. 

Classis vermaant wel 
 
Vervolgstap bij volharding: 

• Tucht via art. 79/80 KO 
o Is door deputaten KOKR 

in praktische zin 
onmogelijk verklaard. 

o Is door de GS feitelijk 
tussen haakjes 
geplaatst. 

• Besluiten dat de betreffende 
kerk op de volgende 
classisvergadering als 
waarnemer wordt aanvaard. 
Deze kerk blijft CGK, maar 
zonder stemrecht en functies. 

Vervolg situatie C 
Binnen de classis is al 
een gemeente die 
vrouwen tot 
ambtsdrager heeft 
bevestigd. 

Beide routes moeten 

nog nader doordacht en 

uitgewerkt worden. 

Website: www.cgberaad.nl  

http://www.cgberaad.nl/
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2. Toelichting 

 

1. Inleiding 
Het besluit van de Generale Synode van 2019-2022 inzake ‘vrouw en ambt’ 
moet op de classes gevolg krijgen. Dat zal in een gesprek op de classis 
gebeuren waarin het besluit besproken wordt. Het doel van het gesprek is 
dat de classisgemeenten uitspreken zich aan het GS-besluit te zullen 
houden. Dat betekent dus dat het GS-besluit uitgangspunt is voor de 
bespreking. Doel van het gesprek is dus niet om van gedachten te wisselen 
over de Schriftuurlijkheid van ‘vrouw en ambt’.  
 
Er zijn drie situaties denkbaar op de classis: (A) er zijn in de classis geen 
gemeenten die vrouwen tot ambtsdrager willen bevestigen; (B) er is in de 
classis een gemeente (of: gemeenten) die voornemens is vrouwen in de 
ambten te bevestigen; (C) er is in de classis een gemeente (of: gemeenten) 
die al vrouwen in de ambten heeft bevestigd. 
 
 
2. Situatie A 
Er zijn in de classis geen gemeenten die vrouwen tot ambtsdrager willen 
bevestigen: 

1. Uw kerkenraad agendeert de bespreking van het GS-besluit voor 
de najaarsclassis; 

2. Bij de bespreking van het agendapunt is er een gesprek over het 
rapport van de commissie kerk-zijn en over het besluit over 
‘vrouw in ambt’ (zie de samenvattingen van het rapporten ‘kerk-
zijn’ en ‘vrouw in ambt’ op de website). 

3. Dit gesprek loopt uit op het gezamenlijk uitspreken van het 
gevoelen dat alle gemeenten zich willen houden aan de genomen 
besluiten (dit hoeft geen formeel besluit te zijn; dat ligt al 
opgesloten in artikel 87 van de kerkorde). 
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3. Situatie B 
Er is in de classis een gemeente (of: gemeenten) die voornemens is vrouwen 
in de ambten te bevestigen. 

1. Uw kerkenraad agendeert de bespreking van het GS-besluit voor 
de najaarsclassis; 

2. U kunt het verslag naar artikel 41 gebruiken om aan te geven dat 
de handelswijze van classiskerken die zich niet aan de GS-
besluiten houden onbestaanbaar is in onze manier van kerk-zijn. 
(vgl. de samenvatting van het rapport ‘kerk-zijn’op de website). 

3. Bij de vaststelling van de agenda kunt u verzoeken om de 
bespreking van dit punt als eerste te agenderen. 

4. Vooraf vraagt u welke gemeenten voornemens te zijn om 
vrouwen in de ambten te bevestigen. 

5. Daarna zal een vermanend gesprek gevoerd moeten worden. 
Onder andere moet aan de orde komen: 

a. Dat het nemen van een dergelijk besluit ingaat tegen de 
door de GS genomen besluiten, die voor ieder deel van het 
kerkverband gelden, en raakt aan de fundamenten van ons 
kerk-zijn en het presbyteriaal-synodaal stelsel dat daarvan 
de concretisering is. 

b. Dat het onmogelijk is om met het nemen van een dergelijk 
besluit nog voluit christelijk gereformeerd te blijven, omdat 
het de eenheid binnen het kerkverband onder 
onverantwoord grote druk zet. 

c. Op welke wijze de classis behulpzaam kan zijn, om het 
gesprek binnen de betreffende kerkenraad en tussen 
kerkenraad en gemeente te voeren, waarbij de bedoeling 
is dat de plaatselijke praktijk blijft binnen de grenzen die de 
generale synode heeft getrokken? 
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4. Situatie C 
Er is in de classis een gemeente (of: gemeenten) die al vrouwen in de 
ambten heeft bevestigd. 

1. Uw kerkenraad agendeert de bespreking van het GS-besluit voor 
de najaarsclassis; 

2. U kunt het verslag naar artikel 41 gebruiken om aan te geven dat 
de handelswijze van classiskerken die zich niet aan de GS-
besluiten houden onbestaanbaar is in onze manier van kerk-zijn 
(vgl. de samenvatting van het rapport ‘kerk-zijn’op de website). 

3. Bij de vaststelling van de agenda kunt u verzoeken om de 
bespreking van dit punt als eerste te agenderen. 

4. Vooraf vraagt u of er eventueel andere gemeenten voornemens 
te zijn om vrouwen in de ambten te bevestigen. 

5. Daarna zal een vermanend gesprek gevoerd moeten worden. 
Onder andere moet aan de orde komen: 

a. Dat het nemen van een dergelijk besluit ingaat tegen de 
door de GS genomen besluiten, die voor ieder deel van het 
kerkverband gelden, en raakt aan de fundamenten van ons 
kerk-zijn en het presbyteriaal-synodaal stelsel dat daarvan 
de concretisering is.  

b. Dat het onmogelijk is om met het nemen van een dergelijk 
besluit nog voluit christelijk gereformeerd te blijven, omdat 
het de eenheid binnen het kerkverband onder 
onverantwoord grote druk zet. 

c. Op welke wijze de classis behulpzaam kan zijn, om het 
gesprek binnen de betreffende kerkenraad en tussen 
kerkenraad en gemeente te voeren, waarbij de bedoeling 
is dat de plaatselijke praktijk weer in overeenstemming 
wordt gebracht met het besluit van de GS? 

d. Of de kerkenraad beseft dat hij vanwege zijn 
onkerkordelijke besluiten zich in een positie heeft gebracht 
die de classis op zichzelf reden geeft om de weg van tucht 
in te slaan? (GS uitspraak vrouw-en-ambt, onderdeel C, 
besluit 4)   
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e. Uiteindelijk moet deze vraag gesteld worden aan de 
betreffende afgevaardigden: 
Bent u bereid om zich te bekeren van deze weg, die door 
de synode als ‘zonde tegen de liefde’ is bestempeld? (De 
classis geeft deze vraag aan de afgevaardigden mee ter 
beantwoording door de kerkenraad).  

6. Dit moet als een besluit van de classis genomen worden (zie 
voorbeeld op de website). Deze bevat een inhoudelijke 
vermaning over het bevestigen van vrouwen in de ambten, en de 
wijze van kerk-zijn. 

7. Dit besluit kan door de classis overgebracht worden door middel 
van een daartoe aangestelde commissie, het moderamen of 
kerkvisitatoren. 

8. Op de vervolgzitting van de classis komt het verslag van de 
bijzondere kerkvisitatie aan de orde en dan is ook de vraag aan de 
orde, hoe nu verder, en niet eerder.  

9. Aan het einde van de vergadering kan gebruik gemaakt worden 
van de rondvraag naar artikel 43 wanneer door afgevaardigden 
‘de vermaning van enige kerkelijke vergadering geringgeschat 
hebben’. 

 
 
5. Rapporten 
Op de website van het Christelijk Gereformeerd Beraad vindt u 
samenvattingen en overzichten van relevante citaten uit zowel de synodale 
rapport Vrouw in Ambt, als het rapport van de commissie kerk-zijn. In de 
bovenstaande punten hebben we ons door deze rapporten laten leiden. Bij 
de voorbereiding van de classisvergadering is het van belang dat u (de 
samenvatting van) deze beide rapporten doorneemt. Zie daarvoor 
www.cgberaad.nl. 
 

 

http://www.cgberaad.nl/

