I.

Besluiten over de hoofdconclusie van het rapport Vrouwelijke Ouderlingen en
Predikanten

A.

De Landelijke Vergadering heeft kennis genomen van de hoofdconclusie van de
com missie Vrouw elijke Ouderlingen en Predikanten, die luidt: “De ambten van
ouderling en predikant kunnen ook voor zusters worden opengesteld.” (LV2004.25.4,
blz. 109).

B.

De Landelijke Vergadering is, na kennisneming van de aan deze conclusie ten
grondslag liggende bezinning, van de daarop uitgebrachte reacties en van de
beantw oording daarvan door de com missie Vrouw elijke Ouderlingen en Predikanten
van oordeel
1.
dat niet overtuigend is gebleken dat de com missie belangrijke aspecten over
het hoofd heeft gezien, waardoor om die reden niet tot besluitvorming zou
moeten worden overgegaan;
2.
dat aan de conclusie een grondige bezinning op de exegetische en
hermeneutische vragen ten grondslag ligt;
3.
dat deze bezinning binnen de kaders van de gereform eerde belijdenis is
uitgevoerd;
4.
dat de resultaten van deze bezinning in de LV zow el tot een grote mate van
instemming als tot fundamentele kritiek hebben geleid;
5.
dat de commissie voldoende duidelijk heeft gemaakt dat deze kritiek geen
aanleiding geeft de eindconclusie te wijzigen;
6.
dat de commissie eveneens in voldoende mate is ingegaan op de inhoudelijke
argumenten die in de reacties van de deputaten van CGK en GKV en in het
meerderheidsrapport van de CGK 1 naar voren zijn gebracht.

C.

De Landelijke Vergadering spreekt uit, dat de conclusie dat de ambten van ouderling en
predikant ook voor zusters kunnen w orden opengesteld, bijbels verantw oord is.

D.

De Landelijke Vergadering besluit:
1.
dat het al of niet instemmen met de conclusie dat de ambten van ouderling en
predikant ook voor zusters kunnen worden opengesteld, een zaak van
christelijke vrijheid is en dat deze openstelling daarom geoorloofd is, maar niet
geboden;
2.
dat dit besluit voorlopig is en dat een voortgezette Landelijke Vergadering, zoals
bedoeld in artikel 38 van het AKS, hierover definitief zal besluiten.

II.

Besluiten over de kerkelijke vrijheid voor openstelling

A.

De Landelijke Vergadering heeft kennisgenomen:
1.

2.

B.

van het voorstel van de com missie Vrouw elijke Ouderlingen en Predikanten en
de ad hoc com missie Voorbereiding Besluitvorming Vrouw elijke Ouderlingen en
Predikanten, om onderscheid te maken tussen enerzijds de christelijke vrijheid
met betrekking tot de hoofdconclusie van het studierapport en anderzijds de
kerkelijke vrijheid met betrekking tot daadwerkelijke openstelling;
van de constateringen en overw egingen van de ad hoc commissie
Voorbereiding Besluitvorming Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten, die op
de LV-zitting van 15 mei 2004 behandeld zijn.

De Landelijke Vergadering is van oordeel:
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1.

2.

3.

4.

5.

C.

dat bij het nemen van besluiten om het in de vrijheid der kerken te laten om tot
daadw erkelijke openstelling over te gaan, zo goed mogelijk rekening moet
w orden gehouden met de verdeelde meningen daarover;
dat, gegeven de lange geschiedenis van bezinning op de zaak van de vrouw in
het ambt binnen onze kerken, het niet wenselijk is besluitvorming over
daadw erkelijke openstelling nogmaals jaren uit te stellen en mede afhankelijk te
maken van een eventueel te realiseren gem eenschappelijk beraad met CGK en
GKV;
dat het in de vrijheid der kerken laten van het daadw erkelijk openstellen van het
ambt van ouderling voor zusters, gelet op de draagkracht binnen het
kerkverband, verantw oord is;
dat het in de vrijheid der kerken laten van het daadw erkelijk openstellen van het
ambt van predikant voor zusters ook verantw oord is, mits is onderzocht hoe zij ondanks verschillen in overtuiging - vorm kunnen geven aan hun
gemeenschappelijke verantw oordelijkheid en zorgvuldig in kaart is gebracht
w elke verdere regelingen in verband met deze openstelling gew enst zijn;
dat het onderzoek hiernaar een zodanig grote inspanning vergt, dat hiervoor een
commissie met een nieuwe opdracht zou moeten worden benoemd.

De Landelijke Vergadering besluit:
1.
om het in de vrijheid van de plaatselijke kerken te laten om het ambt van
ouderling voor zusters daadwerkelijk open te stellen;
2.
dat dit besluit voorlopig is en dat een voortgezette Landelijke Vergadering, zoals
bedoeld in artikel 38 van het AKS, hierover definitief zal besluiten;
3.
om de daadwerkelijke openstelling van het ambt van predikant voor zusters nog
niet in de vrijheid van de plaatselijke kerken te laten;
4.
dat een commissie zal worden benoemd met de opdracht de uitvoerbaarheid
van de openstelling van het ambt van predikant te onderzoeken en daarbij
aandacht te geven aan alle voor verdere besluitvorming relevante aspecten.
Deze com missie zal zich daarbij laten informeren door de plaatselijke kerken en
de regio’s. Zij zal aan de volgende Landelijke Vergadering over haar
bevindingen rapporteren en een advies uitbrengen.

