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In het novembernummer van Nader Bekeken wordt veel aandacht besteed aan het deputatenr
apport M/V
in der kerk die concludeerde dat vrouwen in alle ambten kunnen dienen in de GKv.

Ds. Joop Schreuder toont aan waarom de visie van deputaten aanvechtbaar is en de
conclusies vergaand. We zijn gebonden aan wat Gods Woord zegt, ‘dat is niet ongeloofwaardig;
dat is prima te verdedigen’.
Vervolgens legt ds. Pieter Boonstra uit in hoeverre er in het deputatenrapport sprake is van een
andere/nieuwe manier van bijbellezen
. Die heeft ‘ook consequenties voor andere onderwerpen waarin we een groeiende kloof
ervaren tussen het onderwijs van de Bijbel en opvattingen in onze samenleving’.
Ds. Hans de Wolf vraagt zich af of Myriam Klinker-De Klerck in haar dissertatie Herderlijke regel
of inburgeringscursus? nu wel voorstander is van de visie van het deputatenrapport.
In de Persrevue haalt ds. Perry Storm heel verschillende reacties op genoemd
deputatenrapport aan uit diverse andere bladen. Onder andere deze: "Maar intussen zijn wel
altijd wij het die dit bepalen;het criterium ligt buiten de bijbeltekst zelf" aldus kritiek vanuit
Opbouw (NGK) die dit als zwakte aanwijst in het deputatenrapport M/V in de kerk.
Verder geeft hij een aantal kritische vragen door ten aanzien van het nieuwe Liedboek.
Als het gaat om gereformeerd onderwijs, hebben we de luxe niet meer om ons bezig te
houden met discussies op grond van verbond en doop
. Onder andere die conclusie trekt Balten Pieter Hagens uit de vriendenbundel die is
aangeboden aan Ton van Leijen bij zijn afscheid als LVGS-beleidsmedewerker.

Via Twitter (20 nov.) gaf Nader Bekeken te kennen dat dit nummer ook aan alle kerkenraden
zal worden verzonden in verband met de bespreking van het deputatenrapport M/V in de kerk.

Bronnen:
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16-11-2013 eeninwaarheid.info DJ Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 6 Samenvattingen van artikelen Nader Bekeken:
- J.J. Schreuder - Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie en van
- ds. P. Boonstra - Een nieuwe manier van bijbellezen en van
- ds. Joh. de Wolf - Christelijk of burgerlijk, waar gaat Paulus voor?

gkv.nl - 20-11-2013 - Nader Bekeken ‘De Royale Strooier’

woordenwereld.nl - november 2013 - Joop Schreuder - Het rapport Mannen en vrouwen in
dienst van het evangelie.

Zie ook Nader Bekeken -&gt; Deze maand

Zie ook het begin van twee artikelen in het november (2013) nummer van Nader Bekeken: Joo
p Schreuder: De Hermeneutische visie van deputaten en Pieter Boonstra: Een nieuwe manier
van bijbellezen

Overige relevante links:

14-06-2010 nd.nl € 0,25 - Man en vrouw gelijkwaardig, maar in gezagsrelatie

SPAKENBURG - Predikant Joop Schreuder gaf drie jaar leiding aan een
vrijgemaakt-gereformeerde bezinning op de positie van vrouwen in de kerk.
Nu presenteert hij een eigen visie: vrouwen mogen breed en creatief ingezet worden,
uitgezonderd het geestelijk leiden of onderwijzen van de hele gemeente.'Vrouwen, weest uw
man onderdanig' - het was een Bijbelse notie waar ds. Joop Schreuder aan het begin van zijn
predikantenbestaan in 1976 zich niet zoveel bij kon voorstellen. ,,Ik heb een lieve vrouw, we
doen alles ...
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2010 april - Joop Schreuder - Liefdedienst m/v (pdf) Man en vrouw in het huwelijk en in de
kerk - een gemeenteschets - citaat slot:

God maakt verschil tussen mannen en vrouwen. En niet iedereen is geroepen om op dezelfde
wijze leiding te geven. Juist dankzij alle verscheidenheid kunnen we elkaar prachtig aanvullen,
als we ons laten leiden door de Geest van God en door liefde voor onze Heer. Het blijft een
uitdaging om eraan te werken dat de door God aan mannen en vrouwen geschonken gaven
maximaal uit de verf komen. Dan bloeit de liefdedienst. Voor God en voor de naaste.
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