Geloofsbelijdenis erkennen we dat alleen Gods Woord gezag heeft over leer
en leven. Dan mag iedereen die zich op
dat Woord beroept, rekenen op gehoor.
Kennelijk vond de synode in het deputatenrapport en/of de discussie daarover reden om dit expliciet te maken.
Het is een gevoelig onderwerp. Dan
kunnen stemmen zomaar scherp en
oren heel gevoelig zijn. Het is goed dat
we worden herinnerd aan een gezond
gereformeerd kader waar we allen – ja
toch? – binnen willen blijven. Tot hiertoe komt de synode niet in tegenspraak
met zichzelf.

De Bijbel lezen als Abraham
Dat gebeurt ook niet in de grond
waarop het synodebesluit rust. Deze
luidt als volgt:
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

de onderbouwing die deputaten aan
hun standpunt gaven. In deze grond
wordt de zienswijze van deputaten
gecorrigeerd. Er dienen twéé lijnen te
worden verdisconteerd. Je kunt niet
alleen uit de gelijkwaardigheid van
man en vrouw conclusies trekken voor
het dienen van zusters in het ambt. Je
moet óók recht doen aan het verschil
in verantwoordelijkheid dat de Schrift
laat zien.

oren niet met elkaar te rijmen zijn. De
synode geeft een abrahamitisch uitgangspunt doordat ze zegt: beide lijnen
moeten worden verdisconteerd. Tot
zover is de synode niet in tegenspraak
met zichzelf.

Kerkelijke eenheid en M/V

Tegenstrijdigheid ontstond toen de
synode in een ander dossier haar besluiten nam: onze relatie met de NeIn de tekst van het bederlands Gereformeerde
sluit komt deze grond
Kerken. Deze kerken
wat uit de lucht vallen.
hebben hun eigen beAls vroedvrouw?
Is ze tijdens de synodesluiten over vrouwelijke
bespreking geboren? Ik
ambtsdragers. Om een
vermoed dat de inbreng
heel rapport (het rapport
van de adviseurs als vroedvrouw heeft
‘Vrouwelijke ouderlingen en predikangediend. Hoe dit zij, de synode geeft
ten’) en de besluitvorming daarover
eigenlijk aan dat inzake M/V en ambt
kort weer te geven: zij hebben ook twee
naar Gods Woord geluisterd moet worlijnen in de Schrift gezien. Een lijn die
den zoals Abraham deed.
tégen het vervullen van het ambt door
We weten dat de Here Abraham via
zusters pleit en een andere die arguIsaak een groot nageslacht beloofde.
menten vóór vrouwelijke ambtsdragers
Maar ook dat Hij aan hem het offer van geeft. Geen van beide lijnen vonden
zijn zoon Isaak vroeg. Abraham hield
ze helemaal overtuigend. Maar met
behulp van de hermeneutiek is ervoor
gekozen de ambten voor de zusters
open te stellen. Elke gemeente werd
vrijgelaten in haar keus of ze vrouwelijke ambtsdragers benoemt of niet,
uiteraard afhankelijk van de lijn in de
Schrift, die men kiest.
De twee lijnen die in de Schrift werden
gezien, bleven onverbonden naast elkaar staan.
Over de relatie met deze kerken besloot
de synode:

en vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden.
Hier formuleert de synode een belangrijk uitgangspunt. Ze gaat daarmee
verder dan ze in het eerste besluit doet.
Daar heet het dat ze niet instemt met

door het geloof beide, elkaar tegenstrijdige, woorden van God vast. Het gaf
hem zelfs uitzicht op de opwekking van
Isaak uit de dood (Heb. 11). Onze vader
in het geloof geeft het voorbeeld hoe je
vasthoudt aan de eenheid van de woorden van God, ook wanneer die in onze

‘uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de belemmering die er lag vanwege
het besluit van de NGK om de ambten
voor de zusters der gemeente open te
stellen, is weggenomen.
De grond bij dit besluit luidt als volgt:
‘ondanks het verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de vrouw in
het ambt, is gebleken dat we als kerken
elkaar vertrouwen kunnen geven inzake
de erkenning en aanvaarding van het
gezag van de Heilige Schrift.’
Toen de synode de belemmering die ze
noemt, zag weggenomen, zag ze goede
grond om:
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rechtvaardiging, dan merk ik met
Wright dat dit inderdaad ook staat in
het kader van de vraag wie er bij het
volk van God in deze wereld mogen
horen. Maar tegelijk denk ik dat je
Paulus maar moeilijk goed kunt begrijpen als je daarin niet meeneemt wat
hij schrijft over de mens die van God
vervreemd is geraakt, die zondig is en
schuldig voor God staat. Moeten we
niet zeggen dat rechtvaardiging juist
zonde en schuld veronderstelt? En hebben de reformatoren dit dan toch niet
terecht begrepen als een centraal punt
bij Paulus, omdat het dan wel degelijk
gaat over de kern van het evangelie en
ook alles te maken heeft met het kruis
en de opstanding van Christus?

lijkt daarin vooral het verlangen van
mensen naar het herstel van de gebrokenheid belangrijk te zijn. En omdat het
christelijk geloof dat perspectief biedt,
is er alle reden om te geloven dat er een
nieuw leven mogelijk is als God door
zijn Geest in je gaat werken. Geloof je
in Jezus, dan zorgt God ervoor.
Ik besef dat ik hier heel kort door de
3. Kunnen we wel zeker zijn van een pobocht ga, maar ik doe het bewust even
sitief vonnis?
zo. En ik noem hier ook heel bewust de
Zoals al gezegd gaat Wright ervan uit
bekende trits van ellende, verlossing
dat God als Hij mensen op grond van
en dankbaarheid, die we kennen uit
hun geloof rechtvaardig verklaart,
de Heidelbergse Catechismus. Ik heb
daarmee anticipeert op zijn eindoorwel eens ergens gelezen dat iemand
deel. Maar tegelijk zegt Wright ook dat
opperde dat het boekje Eenvoudig chrisGod dit eindoordeel zal vellen op grond
telijk een verfrissend alternatief zou
van iemands hele leven. Ik kan me
voorstellen dat een dergelijke uitspraak zijn voor de catechisatielessen. Maar
ik vraag het me sterk af. Want komen
mensen onzeker kan maken. Want wat
we met het alternabetekent het dat er
tief dat Wright ons
nog een toekomstig
Bewust kort
biedt, eigenlijk niet
vonnis zal zijn op
door
de
bocht
uit bij een soort van
grond van iemands
therapeutische benahele leven? In mijn
beleving kan Wright met een dergelijke dering van het evangelie, die misschien
wel heel goed past bij het moderne
uitspraak moeilijk de schijn vermijden
levensgevoel van mensen, maar die
dat hij ervan uitgaat dat rechtvaartoch geen recht doet aan wat God ons
diging veronderstelt dat we aan de
in het evangelie werkelijk wil zeggen?
genade van God nog een goed leven
moeten toevoegen. Ik heb begrepen dat Hoe bepalend is hier de eigen context
van Wright voor zijn interpretatie van
Wright juist hier alle ruimte wil geven
Paulus en dus ook voor het thema van
aan de Heilige Geest die ons dan leert
de rechtvaardiging?
om als het ware vanuit de toekomst te
leven. Maar in hoeverre wordt hierin
Vooral veel vragen dus bij Wright. Maar
dan toch niet ook een eigen bijdrage
vragen prikkelen altijd weer tot verdere
van onze kant gevraagd? Of is het echt
studie. En laat ik het zo zeggen: Paulus
alles in Christus? En in hoeverre is het
is boeiend genoeg om je mee bezig te
dan toch nog niet zo vreemd om daarhouden. Daarin heeft Wright in elk gebij te mogen belijden dat de ‘vreemde’
val groot gelijk!
gerechtigheid van Christus mij wordt
toegerekend? Sterker nog: ligt daarin
niet de enige zekerheid van een positief
vonnis van God over ons leven?
over zou moeten gaan, maar eerder
over het collectieve van Gods volk en
Gods koninkrijk. Maar het individuele
lijkt me toch ook een wezenlijk aspect
van wat Paulus schrijft over rechtvaardiging. Waarom zou het één het ander
uitsluiten?

2. Geen toegerekende gerechtigheid?
Het is duidelijk dat Wright niet wil
spreken van een gerechtigheid die de
gelovige wordt toegerekend. Dus geen
‘vrolijke ruil’ (Luther) en geen ‘vreemde’
gerechtigheid van Christus, die ons
geschonken wordt. Wright zegt ergens
wel te begrijpen wat men met die
toerekening van Christus heeft willen
zeggen, namelijk dat we niet moeten
denken dat we kunnen worden gered
om iets wat we in onszelf zouden hebben. Maar Wright beweert dat we dan
ook niet moeten vasthouden aan de
idee dat we dan toch nog zoiets als
‘vreemde’ gerechtigheid zouden moeten bezitten. Want dan hebben we het
toch weer over iets wat wij in ons zouden moeten hebben. Zijn belangrijkste
argument is echter dat we de woorden
die Paulus hier gebruikt, nooit zo kunnen interpreteren.
Voor mij is dit nog maar de vraag (zie
hierboven 1). Ook op dit punt mis ik
bij Wright heel sterk het persoonlijke.
4. Verfrissend?
Want op grond waarvan kan ik als zonBij dit laatste punt kijk ik nog even
daar nu voor God bestaan? Hoe word
iets breder dan alleen naar het thema
ik persoonlijk met Hem verzoend? Wat
rechtvaardiging. Wat me opvalt aan
is daarin mijn persoonlijke band met
alles wat ik toe nu toe van Wright
Christus? En hoe krijg ik ook persoongelezen heb – onder andere ook zijn
lijk deel aan Hem en aan wat Hij voor
boek Eenvoudig
mij verdiende?
christelijk – is dat
Het lijkt wel alsof
Kan ik voor God bestaan?
het daarin nauWright het niet of
welijks gaat over
nauwelijks meer
de ellende van
wil hebben over
persoonlijke zonde en schuld, maar
dit soort vragen, omdat het daarmee
wel over zonde en gebrokenheid in het
allemaal veel te persoonlijk en te individueel wordt en het eigenlijk daar niet algemeen. Als het gaat om verlossing,
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Qa’ida, Jabhat al-Nusra, heeft ingelijfd.
En het lijkt erop dat IS de leiding van
Al-Qa’ida zal overnemen in de internationale djihad.
En hoe ligt de verhouding tot de Taliban? Ook de Talibanleiders hebben
IS opgeroepen tot matiging. Best
opmerkelijk voor een beweging die
opgemaakte vrouwen de neus afsnijdt.
Tegelijk is het een feit dat IS populair
is onder jonge Taliban – er vechten Afghanen mee in Syrië en Irak – maar dat
de leiders bang zijn om de steun van
IS-rivaal Al-Qa’ida te verliezen.

Nieuw kalifaat
In juni van dit jaar maakte IS bekend
dat Abu Bakr al-Baghdadi, een voormalige imam uit Bagdad, is benoemd tot
kalief van alle moslims. Deze Al-Baghdadi is in 2004 al eens opgepakt door
de Amerikanen. Toen hij vrijkwam,
sloot hij zich aan bij Al-Qa’ida.
Wat houdt een kalifaat in?
Het woord kalief betekent plaatsvervanger. Toen Mohammed in 632 na
Christus overleed, werd de leiding
overgenomen door Abu Bakr. Hij werd
daarmee de eerste kalief of wel plaatsvervanger van de profeet Mohammed.
Latere kaliefen hebben zichzelf wel eens
aangeduid als khalifat Allah, plaatsvervanger van Allah, maar dit is niet
overeenkomstig de orthodoxe leer. Een
kalifaat is dus het gebied waarin de kalief het voor het zeggen heeft.
In principe is het niet mogelijk dat er
verschillende kalifaten naast elkaar bestaan. De geschiedenis laat echter zien
dat dit geregeld wel het geval was. Er
is veel strijd geleverd tussen de diverse
kalifaten.
Toen het islamitische rijk steeds meer
verbrokkeld raakte, lieten de diverse
heersers zich amir of sultan noemen.
Ze bleven ofﬁcieel de kalief wel als opperheer erkennen, maar deze kreeg op
de duur steeds meer een ceremoniële
functie.
Toen Atatürk in 1923 de seculiere republiek Turkije uitriep, betekende dit het
einde van het Ottomaanse rijk. Met als
logisch gevolg de ophefﬁng van het kalifaat in 1924.
Tegen deze achtergrond krijgt het
uitroepen van een kalifaat toch een

speciale kleur. Het spreekt orthodoxe
moslims sterk aan. Oude (glorie-)tijden
lijken terug te keren. Overigens heeft
Al-Baghdadi wel concurrentie gekregen
nu ook de leider van Boko Haram een
kalifaat heeft gevestigd.

aan de Perzische Golf in het oosten. En
de ambities van IS gaan nog veel verder.
Uiteindelijk moet de dar al-islam de
hele wereld omvatten. En de strijd die
daarvoor wordt gevoerd, is een heilige
oorlog, de djihaad.

Al-Baghdadi is een kalief van de ‘oude
stempel’. Ondanks de globalisering van
de wereld deelt hij de wereld op in twee
gebieden: dar al-islam en dar al-harb,
respectievelijk: wereld van de islam en
wereld van de oorlog. Dar al-islam is
het gebied waar de moslims het voor
het zeggen hebben en de sjarie’a, de
religieuze wet, wordt gehandhaafd. In
dit gebied worden christenen als tweederangsburgers behandeld. In Mosul

Islamitisch protest
Hoe staat de rest van de islamitische
wereld tegenover IS en de door IS gepleegde gruweldaden? Veel moslims
distantiëren zich van IS met de mededeling dat IS niets met de islam van
doen heeft. IS is volgens velen van hen
een zionistisch complot waarmee Israël
de moslims in diskrediet wil brengen.
IS wordt in cartoons getekend als een

en andere plaatsen kregen christenen
zwart poppetje dat door de Ameride keuze tussen: zich bekeren tot de
kanen in het Midden-Oosten wordt
islam, het betalen van de djizja (extra
neergezet als een vrijbrief om oorlog te
belasting) of vertrekkunnen voeren tegen
ken. De meeste chrisde Arabieren.
Christenen
tenen zijn vertrokken
Anderen wijzen ter vertweederangsburgers
omdat ze voor hun
dediging van IS op de
leven vreesden, ook al
gruweldaden die Israël
zouden ze de 80 dollar per jaar extra
in Gaza heeft begaan. En dát heeft niet
belasting betalen. Hun huizen werden
geleid tot ingrijpen door de westerse
getekend met de Arabische letter N,
machten.
wat staat voor Nasrani, de naam waarmee de christenen worden aangeduid.
Toch zijn er ook andere reacties. En dan
Ze voelden zich niet meer veilig in hun
denk ik met name aan de Open Brief
gemerktekende huizen.
die op 19 september 2014 is verschenen
Er zijn landkaarten opgedoken waaruit
aan het adres van ‘kalief’ Abu Bakr
blijkt dat IS een kalifaat wil stichten
Al-Baghdadi. Deze brief is door 126
dat loopt vanaf de Sinaï in Egypte tot
vooraanstaande moslimse geleerden,
diep in Turkije in het noorden, en tot
geestelijken en bestuurders geschre-

305

zijn, gebeden eens te meer! Wat dat be- wereld. Ellende is er al genoeg; geef
me in de kerk een ﬁjn en vertroostend
treft moet ik altijd aan wijlen ds. W.G.
Raven denken, van wie ik leerde dat een uur! Ik en mijn kerk als een rustig zondagseilandje in de boze wereld. Maar
voorganger elke zondagmorgen om 8
we zijn wel geroepen tot dienst aan de
uur even naar het nieuws moet luistewereld! Een andere – derde – mogelijke
ren. Er kan – zo zei Raven – iets zijn wat
reden is deze: het voorbedengebed is
voor het gebed van belang is! Daarbij
een generatie terug verplaatst van vóór
is het natuurlijk noodzakelijk om maat
naar ná de preek. Liturgisch gezien is
te houden. Im Beschränkung zeigt sich
dat te verdedigen. Maar zou het ook
der Meister. Ooit bad een dominee zo
kunnen dat een voorlang en breed, dat een
ganger die z’n volle
medeouderling tegen
Om 8 uur even naar
energie aan de verkonmijn vader in de kerkenhet nieuws luisteren
diging van het Woord
raadsbank ﬂuisterde:
heeft gegeven, zomaar
‘Hij heeft alleen de
te weinig geestkracht overhoudt voor
koster en de brandweer nog vergeten!’
een oprecht en goed gebed? Dat is een
Zulk bidden slaat door naar de andere
risico dat je naar mijn mening alleen
kant. Goede gebedsplanning is daarom
kunt ondervangen door grondige en
eis: voorbedenthema’s dienen gespreid
goede gebedsvoorbereiding. Want het
te worden over een periode van een
gebed is nog altijd het voornaamste
aantal weken. Een goede gebedskalenin de dankbaarheid die God van ons
der kan daarbij behulpzaam zijn. Als
vraagt. Dat heeft ook voor de liturgie
kerk en wereld maar elke zondag voor
iets te zeggen.
Gods troon gebracht worden. Paulus’
woord in 1 Timoteüs 2:1 dringt ertoe:
En nu hoop ik van harte dat u, wanAllereerst (!!) vraag ik u dat er voor
neer u dit gelezen hebt, het gelezene
alle (!!) mensen gebeden wordt. Gevol aversie opzijlegt en zegt: ‘Wat hier
beurt dat niet, dan verzaakt de kerk
staat, is totaal overbodig. Zo wordt er
een van haar kerntaken. Ze is dan ten
bij ons in de kerk immers elke zondag
aanzien van het gebed geen zout van
de aarde meer en ze is door haar gebrek gebeden. Dit artikel is het intrappen
van een open deur.’ Ik hoop van harte
aan voorbede voor kerk en wereld zelf
dat dat uw reactie is. Maar meer nog
mee oorzaak van de secularisatie van
hoop ik dat aanstaande zondag deze
de samenleving.
open deur in alle kerken opnieuw geopend mag worden: de deur van het
Open deur
gebed, waardoor kerk en wereld voor de
troon van God gebracht worden.
De vraag dringt zich op hoe het komt
dat onze voorbeden in de kerk vaak
Wereldwijd
Noot:
schraal zijn. Ik denk dat er drie mogelijke redenen zijn waarover in christeAls het bovenstaande waar is, eist dit
* Paul Oskamp, ‘Gebeden en gaven’, in:
van elk voorbedengebed in de eredienst lijke zelfbeproeving dient te worden
Paul Oskamp en Niek Schuurman (red.),
nagedacht. Allereerst deze: je merkt
een wereldwijde blik. Waarbij de zieDe weg van de liturgie, Zoetermeer 1998,
soms dat er in de kerk grote ongeïntekenhuisopname van br. of zr. NN zeker
p. 222.
resseerdheid is ten aanzien van wat er
aandacht moet hebben, maar de nood
in de wereld gebeurt. Ieder heeft het
van de wereldkerk nooit vergeten mag
zo druk met zichzelf en eigen omgeworden. Sterker: die gaat voor! Zeker
ving dat we niet meer
in deze tijd. Want wat
weten wat er speelt. Er
speelt er wereldwijd
Voorbedengebeden
is bovendien de laatste
veel, als het gaat om
wereldwijd
jaren
zoveel bad news
j
de kerk en haar lijden.
over ons uitgestort,
Daarbij mag tegelijk gedat we afgestompt raken. Maar God
smeekt worden dat koningen en hoogheeft wel de wereld lief! Een tweede
geplaatsten, nationaal en internationaal, recht en geen onrecht handhaven, mogelijke reden is deze: als we naar
de kerk gaan, willen we graag getroost
en daartoe de kracht en de wijsheid
en bemoedigd worden en niet te veel
van God mogen ontvangen. Concreet
‘opgezadeld’ met het verdriet van de
in 2014. Want preken moeten actueel
op voor alle mensen, voor koningen en
gezagsdragers te bidden (1 Tim. 2:1-2).
Het is op grond van deze en dergelijke
bijbelplaatsen dat de kerk altijd heeft
gesteld dat haar voorbedengebeden
wereldwijd moet zijn. Waarbij minstens drie terreinen steeds aan de
orde dienen te komen: de wereld en de
overheden; de wereldkerk, haar taak en
haar nood; en de eigen gemeente en
haar ambtsdragers als onderdeel van
de katholieke kerk. Dat is de breedte die
het voorbedengebed dient te hebben.
Uit de vele literatuur waarnaar in dit
verband te verwijzen is, één citaat (van
Paul Oskamp): ‘Gehoor gevend aan het
apostolisch woord, doet de gemeente
“smekingen, gebeden, voorbeden en
dankzeggingen voor alle mensen,
voor koningen en hooggeplaatsten”.’
Oskamp vervolgt: ‘Volgens Van Ruler
komt in de dienst van de gebeden de
hele wereld ter sprake. “De ene pool
wordt gevormd door de overheid, (…)
de andere door de stervenden (…). Tussen deze beide polen ligt al het andere:
de kerk, de zending, de sociale arbeid,
de economie, de opvoeding, de wetenschap, de kunst en wat verder in de wereld is.”’ En even verder zegt Oskamp:
‘Het gebed leert ons volgens Gunning
“God in de wereld en de wereld in God
te zien.” (…) Het grootse van de voorbede is door Gunning als volgt onder
woorden gebracht: “Ja voorwaar, God
regeert de wereld door de gebeden Zijner kinderen.”’*
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over vrouwen soms tenenkrommende
dingen zeiden, hoe onschuldig ook
bedoeld. Mijn vrouw (die de discussie
op de synode twee volle dagen heeft
bijgewoond) en ik hebben ons oprecht
afgevraagd waar Harmke op doelt. Het
zou haar hebben gesierd daarvan op z’n
minst een voorbeeld te geven.
Ervaringen
Ik begrijp heel goed dat vanuit eigen
besef van gaven – wat niet hetzelfde is
als roeping – het gesloten houden van
de ambten bij een toenemend aantal
vrouwen een gevoel van teleurstelling,
frustratie of zelfs diskwaliﬁcatie kan
opleveren. Maar er wordt m.i. veel te snel
de conclusie getrokken dat niet naar de
ervaring van vrouwen is geluisterd.
De objectieve luisteraar en lezer zal
het niet zijn ontgaan dat op de synode
door veel (mannelijke!) afgevaardigden
aandacht is gevraagd voor de positie
en ervaring van vrouwen en dat in het
Nederlands Dagblad en De Reformatie
ervaringen van vrouwen bepaald niet
onderbelicht zijn gebleven. Punt in geding is echter wat het beroep op deze
ervaringen betekent in de vragen rond
vrouw en ambt. Het is ook niet terecht
om de discussie over de verhouding van
m/v in de kerken te zien als de oude
strijd tussen mannen en vrouwen om de
macht. Het verschil in opvatting binnen
de kerken valt ook niet samen met het
verschil tussen mannen en vrouwen.

structuur daarvoor wellicht aanpassing
behoeft. Ik heb in mijn ‘Verantwoording’
in dit verband gewezen op de manier
waarop dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken is gebeurd.
Niet verstandig
Beslissend is en blijft voor mij dus het
schriftverstaan. Zolang ‘het grotere
verhaal over hoe we de Bijbel in deze
tijd lezen en begrijpen’ niet overtuigend
wordt verteld, lijkt het me onverstandig
afstand te nemen van de wereldwijd in
de christelijke kerken breed gedragen
opvatting dat de Bijbel grenzen stelt aan
de mogelijkheid voor vrouwen om bepaalde ambten te bekleden.

Dagelijks bestuur van de Stichting Woord en Wereld
Voorzitter
Dr. ir. H.B. Driessen
Secretaris
W. Hindriks
Penningmeester W.A. Dreschler
Redactie Nader Bekeken
Hoofdredactie
Drs. J.W. van der Jagt
Eindredactie
Drs. G. den Dulk
M.J.A. Zwikstra-de Weger
Redactie
Dr. A. Bas
Drs. H.J. Boiten
Ds. C. van Dijk
Ds. P.L. Storm
Redactiesecretariaat
Dr. J. Kooistra
Hemsterhuislaan 3, 9752 NA Haren
Tel. 050 - 5344508
Mail: redactie@woordenwereld.nl
Medewerkers Nader Bekeken
Ds. S.M. Alserda, Hoogkerk
Ds. J. Beekhuis, Hoogeveen
Ds. C. van den Berg, Amersfoort
Ds. H. van den Berg, Berkel en Rodenrijs
Drs. L. Bezemer, Wezep
Drs. F.J. Bijzet, Kaapstad, ZA
J.H. Bollemaat, Dalfsen
A.C. Breen, Armadale, WA
Drs. E. Brink, Waddinxveen
Drs. J.J. Burger, Veenendaal
Ds. H. Drost, Zwijndrecht
Drs. B.P. Hagens, Soest
Dr. A.N. Hendriks, Amersfoort
Prof. dr. P.H.R. van Houwelingen, Kampen
Drs. A. Kamer, Hoogland
Prof. dr. G. Kwakkel, Kampen
A. van Leeuwen, Papendrecht
Drs. H. van Leeuwen, Berkel en Rodenrijs
Ds. P. Niemeijer, Rijnsburg
Ds. R.Th. Pos, Rijnsburg
Ds. P. Schelling, Amersfoort
G.J. Schutte, Zeist
Ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken
G. Slings, Lelystad
J. Veenstra, Emmen
Dr. H. Veldman, Zuidhorn
Ds. J. Wesseling, Putten
Dr. W.F. Wisselink, Almelo
Drs. Joh. de Wolf, Amersfoort
Ds. G. Zomer Jzn., Waardhuizen
Vormgeving, prepress, fotograﬁe:
Studio Bert Gort, Leek
Internet: www.woordenwereld.nl
Hier is een register op alle jaargangen beschikbaar
Druk: Koninklijke BDU Barneveld
CD: Nader Bekeken is ook op CD verkrijgbaar.
Inlichtingen: Chr. Bibl. voor Blinden en Slechtzienden,
postbus 131, 3850 AC Ermelo, tel. 0341-565 499

Dick Slump
Schriftverstaan
Naar mijn overtuiging zit het verschil
echt in het schriftverstaan. En daarbij
loopt de scheidslijn niet tussen mannen
en vrouwen.
Ik wil op grond van de Schriften vasthouden aan het gegeven dat in het onderwijs van Paulus aan de mannen in de
kerk verantwoordelijkheden zijn gegeven
die aan vrouwen worden onthouden. Ik
zie geen goede motivering om die lijn
in de Bijbel niet meer richtinggevend te
achten voor onze tijd, ook al gaat dat
wellicht tegen de cultuur in. De besprekingen binnen het deputaatschap en op
de synode hebben mij allesbehalve de
overtuiging gegeven dat deze lijn moet
worden verlaten. Binnen dit kader is er
alle ruimte om na te denken over taken
van mannen en vrouwen in de kerk en
over de vraag of onze huidige ambts-

Nader Bekeken is een periodieke uitgave van de Stichting
Woord en Wereld en verschijnt 11 x per jaar. De Stichting
geeft tevens een serie cahiers uit tot versterking van het
gereformeerde leven.

Dat heeft niets te maken met diskwaliﬁcatie van vrouwen. De waardering voor
de vele taken die zij in de kerken verrichten blijft onverkort.
Jammer
Wat de uiteindelijke besluitvorming
betreft vind ik het jammer dat niets is
gedaan met de uitnodiging van ds. van
’t Spijker, sprekend namens onze zusterkerk in Nederland, de CGK, om gezamenlijk na te denken over de verhouding
M/V in de kerk. Daarnaast vraag ik me,
met anderen, af hoe de besluiten over de
verhouding met de NGK zich verdragen
met de besluiten over M/V in de kerk. De
spanning tussen beide besluiten zal toch
iedereen aanvoelen.

Opgave en vragen over abonnementen:
Abonnementen (nieuw, wijziging, beëindiging):
1. via internet:
www.woordenwereld.nl en www.bladenbox.nl, uitsluitend
voor het opgeven van nieuwe abonnementen.
www.aboland.nl, voor alle overige wijzigingen
2. schriftelijk:
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
3. telefonisch:
0900-ABOLAND of 0900-226 52 63 (€ 0,10 p/m).
Beëindiging abonnement:
Via www.aboland.nl, per post of per telefoon (gegevens
hierboven), tenminste 4 weken voor het einde van de abonnementsperiode.
Bezorgklachten kunt u melden op
www.sandd.nl/klantenservice/hulp-nodig/
Kijk voor meer informatie en uitgebreide abonnementsvoorwaarden op www.woordenwereld.nl
Abonnementsprijzen:
Nader Bekeken
34,00
Nader Bekeken + vier cahiers
67,00
Nader Bekeken studenten
16,00
Nader Bekeken PDF (buitenland)
16,00
Cahiers bij abonnement (per jaar)
36,00
Cahiers, losse verkoop
11,00
Bankrekening: NL 35 ABNA 0592 9319 27
BIC-code: ABNANL2A
Deze tarieven gelden bij machtiging (automatische incasso).
Voor betaling per acceptgirokaart of per eigen overschrijving
geldt een opslag van € 2,-Bankrekeningnummer voor giften: NL42 RABO 0324 6259 01
De stichting Woord en Wereld heeft geprobeerd alle
rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Mocht de
vermelding van eigenaar of copyright onjuist of onvolledig
zijn, neemt u dan contact op met de redactie.
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd worden en/of
openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming
van de redactie.
ISSN 1380 - 3034
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