In juni 2015 verscheen de brochure 'Geroepen vrouw', als uitgave van de
Gereformeerde Bond. In oktober is een bezinningsavond gehouden rond deze
brochure. Speciaal voor Platform Persis vonden we één van de schrijvers, prof. dr.
J. Hoek, bereid enkele onthullingen te doen over de inhoud.
1. Wat speelt er in onze gemeentes wat aanleiding gaf tot het schrijven
van de brochure 'Geroepen vrouw'?
In hervormd - gereformeerde gemeenten zijn heel wat vrouwen actief in vormen van
kerkenwerk. Ze maken geen deel uit van de kerkenraad, maar dat betekent allerminst
dat ze werkeloos aan de kant staan. Het is ook volkomen terecht dat vrouwen naast
mannen participeren in gemeenteopbouw, want de Heilige Geest deelt de
genadegaven (charismata) aan vrouwen net zo goed uit als aan mannen.
2. Wat is het vernieuwende van de brochure?
Het vernieuwende van de brochure is dat een theologische onderbouwing wordt
gegeven aan deze bestaande situatie, maar dat ook wordt aangegeven dat nog vaak de
gedachte leeft dat taken in de gemeente als evangeliseren, catechiseren en pastoraal
werk doen, aan de ambten gebonden zijn. Daardoor is er soms ook een zekere huiver
voor de vrouwelijke kerkelijk werkers. Het gaat er echter juist om dat de ambten
stimuleren dat de gaven door iedereen, jong en oud, man en vrouw, optimaal worden
ingezet. We laten in de brochure zien dat dit ook in het Nieuwe Testament het geval
is, waar de apostel Paulus bijvoorbeeld vrouwelijke medewerksters had die samen
met hem zich inzetten voor de verbreiding van het evangelie.
3. Wat verwacht u van de uitwerking van de brochure?
Ik hoop en verwacht dat de brochure aanleiding zal zijn tot een goede bezinning in de
kerkenraden en vandaaruit ook via de prediking en via gemeenteavonden de
gemeenten zelf zal bereiken.
4. Wat is een advies waar geen enkele gemeente langs op kan vanuit de
brochure?
Er zijn eigenlijk heel wat goede adviezen aan de brochure te ontlenen, maar ik wil er
twee formuleren. De eerste is: 'zorg dat er genoeg taken zijn voor de mensen'. Er is
genoeg werk te doen, maar de kerkenraad moet erop toezien dat mensen ook kunnen
instappen in verscheiden vormen van kerkenwerk om zo in alle variatie een grotere of
kleiner bijdrage te kunnen leveren. De tweede aanbeveling is: 'Overweeg de
aanstelling van vrouwelijke kerkelijk werkers die naast de mannelijke ambtsdragers
een waardevolle complementaire inbreng zullen hebben.'

