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Veel gestelde vragen n.a.v. declaratie Federatiebestuur 

 
Vraag A:  Wat was precies de vraag die gesteld werd tijdens de Generale 

Conferentie in San Antonio in 2015 over vrouwen inzegening?  

 

Antwoord A: De vraag die werd voorgelegd was als volgt: “Is het aanvaardbaar dat 

de besturen van de Divisies, als ze het noodzakelijk achten in hun gebieden, de 

nodige schikkingen treffen om vrouwen in te zegenen als predikant?” Er kon enkel 

met een “ja” of “nee” geantwoord worden.  De vraag was niet of vrouwen überhaupt 

predikant mochten worden, dat is namelijk al mogelijk tenminste sinds 19851. De 

vraag was ook niet of vrouwelijke predikanten al dan niet ingezegend konden 

worden. De vraag was of Divisies mochten besluiten of deze vrouwen ook 

ingezegend mochten worden. Ted Wilson heeft in een toespraak direct na de 

stemming duidelijk gemaakt dat deze stemming niets zei over het inzegenen van 

vrouwelijke ouderlingen of diakenen of over gemandateerde predikanten.2 

 

 

Vraag B: Wat is het verschil tussen een ingezegend predikant en een gemandateerd 

predikant?  

 

Antwoord B: Een ingezegend predikant is een predikant die de handen heeft 

opgelegd gekregen door andere ingezegende predikanten. Hij mag voorgaan in alle 

diensten en plechtigheden. Over het algemeen duurt het ongeveer 7 jaar voordat een 

predikant in onze federatie wordt ingezegend. Op dit moment kunnen enkel mannen 

ingezegend worden. Een gemandateerd predikant is een predikant die, door een 

plechtigheid3, bevestigd is als predikant en dezelfde taken mag uitvoeren als een 

ingezegend predikant, behalve: 1) het inzegenen van ouderlingen4, 2) het oprichten 

van gemeenten5 en 3) het samenvoegen van gemeenten6. Tevens kan een 

gemandateerd predikant geen voorzitter worden van een federatie, unie, divisie of 

Generale Conferentie, aangezien daarvoor de predikant ingezegend moet zijn. Zie 

annex 2.  

 

 

Vraag C: Wie beslist of iemand ingezegend mag worden? 

 

Antwoord C: Unies beslissen op voordracht van federaties of iemand ingezegend 

mag worden. De inzegening zelf wordt gedaan door de federatie.7 Er zijn 15 criteria 

waaraan een predikant moet voldoen alvorens de inzegening plaats vindt. De criteria 

zijn vastgelegd in de “Woking Policy” van de Generale Conferentie.8 De “Working 

Policy” mag gewijzigd worden door het bestuur van de Generale Conferentie of haar 

jaarvergaderingen. 

                                                 
1 General Conference Bulletin, July 11, 1985, pages 20-21 
2 https://news.adventist.org/en/all-news/news/go/2015-07-10/gc-president-says-ordination-vote-

doesnt-change-current-policy/12/ 
3 GC Working Policy 2014-2015: E 05 10 
4 Church Manual 2015: p. 73 
5 Church Manual 2015: p. 36 
6 Church Manual 2015: p. 39 
7 GC Working Policy 2014-2015: L 45 05 
8 GC Working Policy 2014-2015: L50 
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Vraag D: Is het een recht van een predikant om ingezegend te worden, of is een 

federatie verplicht om een predikant in te zegenen?  

 

Antwoord D: De predikant heeft niet het recht om ingezegend te worden, noch is de 

federatie verplicht om een predikant in te zegenen. De inzegening is ook geen 

beloning voor trouwe dienst.9 Uiteraard neemt de federatie niet predikanten aan om 

ze onnodig de inzegening te ontzeggen. Inzegening is het apart zetten van een 

persoon voor een taak in de kerk en een bevestiging van Gods roeping. 

 

 

Vraag E: Wat heeft het federatiebestuur precies besloten op 29 november 2015? 

 

Antwoord E: Het federatiebestuur heeft besloten om vanaf 29 november 2015 geen 

predikanten meer voor te stellen ter inzegening; het inzegenen van predikanten is 

opgeschort. Tevens heeft ze besloten, in navolging van de unie (zie annex 3), om 

geen verschil in salariëring meer toe te passen op gemandateerde en ingezegende 

predikanten. Ze heeft ook besloten om de Inter-Europese Divisie te vragen om te 

besluiten dat gemandateerde predikanten ook ouderlingen mag inzegenen, gemeenten 

mag stichten en samenvoegen. 

 

 

Vraag F: Mag een federatiebestuur zelfstandig dit besluit nemen (zie vraag E) of 

moet zij daarvoor de gemeenten consulteren? 

 

Vraag F: Ja, het federatiebestuur mag dit besluit zelfstandig nemen. Het 

federatiebestuur is gekozen door de afgevaardigden om tussen de twee 

Administratieve Vergaderingen (om de 4 jaar) leiding te geven en beleid te bepalen 

in de federatie, uiteraard binnen de kaders van haar eigen statuten, de “Working 

Policy” van de Generale Conferentie en het Kerkelijk Handboek.10 Er is in de 

statuten, het Kerkelijk Handboek of de “Working Policy” geen voorziening voor een 

referendum onder gemeenten voor beleidsbepalingen.  

 

 

Vraag G: Mag een divisie zelfstandig besluiten om de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van een gemandateerd predikant uit te breiden?  

 

Antwoord G: Ja, het bestuur van een divisie is degene die de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van een gemandateerd predikant mag uitbreiden. Het 

uniebestuur noch een federatiebestuur is daartoe bevoegd.11  

 

 

Vraag H: Waarom heeft het federatiebestuur niet besloten om vrouwen in te 

zegenen, in plaats van het inzegenen op te schorten? 

 

                                                 
9 GC Working Policy 2014-2015: L 35 35 & L 35 50 
10 Statuten BLF: artikel 6 § 3 
11 Church Manual 2015: p. 33 
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Antwoord H:  Een federatie kan niet beslissen wie er ingezegend wordt, dat is 

voorbehouden aan een unie.12 Tevens wil het federatiebestuur het besluit van de 

Generale Conferentie respecteren en zich houden aan de afspraken zoals ze zijn 

verwoord in de “Working Policy”.  

 

 

Vraag I: Is het besluit zoals genomen door het federatiebestuur niet in oppositie met 

de Generale Conferentie?  

 

Antwoord I: Nee, het federatiebestuur gaat met dit besluit tegen geen enkele 

afspraak in. Het federatiebestuur had ook niet de intentie om tegen de afspraken in te 

gaan. Ze kiest ervoor om voorlopig geen voorstellen tot inzegening bij de unie in te 

dienen. Dit is hetzelfde als een gemeente die besluit om geen vrouwelijke 

ouderlingen te verkiezen omdat ze vrouwelijke ouderlingen niet wil inzegenen.  

 

 

Vraag J: Voor hoe lang geldt deze beslissing? 

 

Antwoord J: Het besluit blijft zo lang geldig, totdat er een oplossing is gevonden of 

totdat het (of een nieuw) federatiebestuur de beslissing herroept.  

 

 

Vraag K: Creëert deze beslissing niet juist nog meer ongelijkheid onder 

predikanten? 

 

Antwoord K: De beslissing die genomen is, is niet een oplossing voor het probleem, 

maar het probeert met de beschikbare ruimte in de “Working Policy” een uitdrukking 

te geven aan solidariteit met de (huidige en toekomstige) vrouwelijke collega 

predikanten. Tevens zou het de federatie in grotere problemen brengen als alle 

inzegeningen, toekomstige en huidige, zouden worden opgeschort.  

 

 

Vraag L: Zijn de predikanten geconsulteerd, alvorens deze beslissing werd 

genomen?  

 

Antwoord L: Ja, het is zelfs zo dat deze beslissing is genomen naar aanleiding van 

een verklaring en een verzoek van predikanten. Deze predikanten wensten zelf dat 

deze situatie van ongelijkheid zou worden opgelost.  

 

 

Vraag M: Waarom vond het federatiebestuur het nodig om deze verklaring uit te 

doen gaan?  

 

Antwoord M: In de maanden na de stemming in San Antonio werd het al snel 

duidelijk dat het federatiebestuur niet stil kon blijven. De voorzitter kreeg 

verschillende reacties van leden die of hun lidmaatschap hadden opgezegd of 

expliciet wachtten op een reactie van het federatiebestuur. Vervolgens kwamen 

predikanten met het verzoek tot een reactie vanuit de federatie of unie. Het bestuur 

                                                 
12 GC Working Policy 2014-2015: B 05 (punt 6) 
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heeft in eerste instantie gewacht tot er een reactie vanuit de Frans-Belgisch Unie zou 

komen. Deze bleek al snel niet afdoende te zijn en enkele predikanten kwamen met 

een tweede schrijven, waarin ze vroegen om het inzegenen op te schorten. Het werd 

alleen maar pertinenter dat het federatiebestuur zou reageren. 

 

 

Vraag N: Is onze federatie de enige federatie die gereageerd heeft of een soortgelijke 

beslissing heeft genomen, of zijn er ook nog andere unies en federaties?  

 

Antwoord N: Er zijn nog meerdere unies en federaties die een soortgelijke 

beslissing of reactie hebben gegeven. In annex 1 ziet u een overzicht van de 

verschillende beslissingen en reacties. Enkele hiervan zijn al genomen vooruitlopend 

op San Antonio, maar wel direct gerelateerd aan het inzegenen van vrouwen. 

 

 

Vraag O: Heeft de Generale Conferentie niet een duidelijk standpunt over het 

inzegenen van vrouwen?  

 

Antwoord O: Er bestaat binnen de wereldkerk geen consensus over het inzegenen 

van vrouwen. Het bestuur van de Generale Conferentie heeft dit ook erkend door in 

haar voorstel waarover in San Antonio is gestemd het expliciet te noemen: 

“Various groups appointed by the General Conference and its divisions have 

carefully studied the Bible and Ellen G White writings with respect to the 

ordination of women and have not arrived at consensus as to whether 

ministerial ordination for women is unilaterally affirmed or denied” (140-

15GS  Theology and practice of ministerial ordination – p3).13   

 

 

Vraag P: Hoe heeft de Generale Conferentie gereageerd op de verschillende unies 

en federaties die ofwel vrouwen inzegenen ofwel een vorm van gelijkheid hebben 

gekozen? 

 

Antwoord P: De voorzitter van de Generale Conferentie is in gesprek geweest met 

de diverse unies die ofwel vrouwen inzegenen ofwel een vorm van gelijkheid hebben 

aangenomen. Gedurende de wintervergaderingen van de GC hebben deze gesprekken 

voornamelijk plaatsgevonden. De GC erkent dat de stemming van San Antonio 

problemen oplevert in de Europese, Amerikaanse en Australische samenlevingen en 

dat vanuit een missiologisch oogpunt de kerken in die samenlevingen voor extra 

uitdagingen worden geplaatst. Vanuit de Generale Conferentie worden er tot nu toe 

geen sancties opgelegd aan deze unies. 

 

 

Vraag Q: Heeft de stemming in San Antonio het debat gesloten over het inzegenen 

van vrouwen? 

 

                                                 
13 Vertaling: “Verschillende groepen, opgezet door de Generale Conferentie en haar divisies, hebben 

de Bijbel en de geschriften van Ellen G. White grondig bestudeerd met betrekking tot het inzegenen 

van vrouwen en zijn niet tot een consensus gekomen of pastorale inzegening voor vrouwen eenzijdig 

bevestigt of ontzegt wordt.”  
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Antwoord Q: Nee, de stemming ging over de rol van divisies bij het inzegenen van 

vrouwen. De stemming was geen finaal antwoord op de vraag of vrouwen 

ingezegend kunnen worden. Het debat wordt juist nu op allerlei lagen in de kerk 

gevoerd en het is hoogstwaarschijnlijk dat het in een andere vorm weer op de agenda  

van de Generale Conferentie komt te staan. 
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Annex 1 
 

Columbia Union Conference Overgegaan op het inzegenen van vrouwen, 

reeds voor San Antonio. Herbevestigd nadien. 

Deense Unie van Kerken Alle inzegeningen ingetrokken.  

Italiaanse Unie Verklaring niet blij te zijn met de stemming. 

Nederlandse Unie Overgegaan op het inzegenen van vrouwen, 

reeds voor San Antonio. Herbevestigd nadien. 

Noord-Duitse Unie Overgegaan op het inzegenen van vrouwen, 

reeds voor San Antonio. Herbevestigd nadien. 

Noorse Unie Alle inzegeningen ingetrokken.  

Pacific Union Conference Overgegaan op het inzegenen van vrouwen, 

reeds voor San Antonio. Herbevestigd nadien. 

Tjecho-Slovaakse Unie Verklaring niet blij te zijn met de stemming. 

Washington Conference gemandateerd predikanten geheel gelijk gemaakt 

aan ingezegend predikanten. 

Zweedse Unie Alle inzegeningen ingetrokken. Alle predikanten 

zijn gemandateerd. 
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Annex 2 
 

Overzicht bevoegdheden diverse licenties 

 

1. Ouderling - enkel in functie in eigen gemeente, tenzij gekozen in 

andere gemeenten.  

- mag voorgaan in Heilig Avondmaal, enkel eigen 

gemeente.  

- mag dopen, toestemming voorzitter nodig, enkel eigen 

gemeenten.  

2. Licensed / 

Geautoriseerd 

(Stage-predikanten 

en minder dan 5 

jaar ervaring) 

- inzegening of benoeming als ouderling nodig 

- mag voorgaan in Heilig Avondmaal, enkel eigen 

gemeenten. 

- mag dopen, toestemming voorzitter nodig, enkel eigen 

gemeenten. 

- mag huwelijk zegenen, enkel eigen gemeenten. 

3. Commissioned / 

Gemandateerd 

 

- inzegening of benoeming als ouderling niet nodig 

- mag voorgaan in Heilig Avondmaal 

- mag dopen, enkel eigen gemeenten 

- mag huwelijk zegenen, enkele eigen gemeenten 

4. Ordained / 

Ingezegend 

 

- wereldwijd geldig 

- mag voorgaan in Heilig Avondmaal 

- mag dopen 

- mag huwelijk zegenen 

- mag huwelijksbelofte afnemen 

- mag ouderlingen en diakenen inzegenen 

- mag predikanten inzegenen 

- mag gemeenten starten 

- mag gemeenten samenvoegen 

- mag gemeenten opheffen 

- kan gekozen worden tot voorzitter 

 

  



 

 8 

Annex 3  
 

Verklaring van de Raad van Bestuur van de FBU 

 Rekening houdend met de verschillende lagen in de organisatie van de Kerk der 

Zevendedags Adventisten die tijdens verschillende Generale Conferentie sessies14 

diverse theologische commissies in het leven heeft geroepen om het principe van 

de inzegening (wijding) van vrouwen tot het pastorale ambt te onderzoeken;  

 Rekening houdend met het werk van de Commissie Bijbelsonderzoek van de 

Inter-Europese Divisie en het unaniem genomen besluit van haar uitvoerend 

comité (Madrid, november 2013) die de inzegening van vrouwen tot het pastorale 

ambt aanbeveelt;  

 Rekening houdend dat het besluit van San Antonio15, dat niet aan de 13 

administratieve Divisies van de wereldwijde Adventkerk de mogelijkheid heeft 

verleent om “nodige schikkingen te treffen voor de inzegening van vrouwen in het 

pastorale ambt”, zich niet verzet tegen het pastorale ambt van vrouwen, noch 

tegen de inzegening van vrouwen in de lokale kerk (ouderlingschap, diaconaat);  

 Rekening houdend met document 172-15G van de Generale Conferentie genoemd 

“Oproep en dankbaarheid van de Generale Conferentie naar aanleiding van de 

stemming van de sessie 2015”;  

 Rekening houdend dat in de adventistische universiteiten en faculteiten de 

theologische studies altijd toegankelijk zijn geweest voor vrouwen om dezelfde 

academische diploma’s als mannen te kunnen behalen (bachelor, master, 

doctoraat); 

 Rekening houdend met de verschillende benamingen van de vrouwen in pastorale 

roeping in de geschiedenis van de denominatie (bijbelwerkster, pastorale 

assistente, predikante, enz.);  

 Rekening houdend dat het vrouwelijk ambt een verrijking is voor de kerk binnen 

het pastorale corps en dat zij geen discriminatie kan onderschrijven op basis van 

ras, etniciteit, sekse, sociaal of cultuur (zie Working Policy, BA60 05);  

 

BESLUIT  

 om akte te nemen van het resultaat van de stemming van de Generale Conferentie 

sessie in San Antonio die volgens een democratische procedure van raadpleging 

van de aanwezige afgevaardigden conform de reglementen van de kerk der 

Zevendedags Adventisten heeft plaatsgevonden;  

 om te erkennen dat het resultaat van de stemming het begrip van het 

vrouwenambt in het leven en de missie van de kerk niet heeft verandert, dat de 

vrouwen net zoals de mannen ingezegend mogen worden tot ouderling van een 

gemeente terwijl ze een pastoraal ambt uitoefenen; 

 om vrouwen opnieuw te bevestigen in de ambten die zij bekleden in de kerk, in 

haar groei en in haar theologie, door hen onze dankbaarheid te betuigen voor de 

verscheidenheid van hun talenten, competenties, gevoeligheden en toevoegingen; 

waarachtige zegeningen die het Lichaam van Christus verrijken; 

 om vrouwen aan te moedigen tot het pastorale ambt; 

                                                 
14 De sessies van de Generale Conferentie van 1950 in San Francisco, van 1975 in Wenen 

(Oostenrijk), van 1990 in Indianapolis, van 1995 in Utrecht ( Nederland). 
15 Besluit van woensdag 8 juli 2015, om 18u15: aantal stemmende afgevaardigden: 2363 (waarvan 17% 

vrouwen), Resultaten: 977 JA, 1381 NEE, 5 onthoudingen.  
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 om alle lokale kerken uit te nodigen om zonder onderscheid van geslacht in te 

zegenen tot het ouderlingschap en tot het diaconaat; 

 om zich in te zetten voor een proces dat een progressieve ontwikkeling van de 

houding mogelijk zal maken binnen de verschillende administratieve en kerkelijke 

structuren om te kome tot een inzegening zonder onderscheid van geslacht;  

 om de eenheid van de kerk na te zoeken in haar diversiteit in lijn met de 

Generale Conferentie waarvan de structuur positief is gebleken door alle getuigen 

in de geschiedenis van de Adventbeweging, waaraan wij zijn verbonden;  

 om de FBU en haar drie kerkfederaties uit te nodigen:  

o om verantwoordelijken te benoemen op alle niveaus van de kerk op grond 

van hun spirituele gaven en hun kwaliteiten en zonder onderscheid van 

geslacht;  

o om de kerken te blijven aanmoedigen om de inzegening van vrouwelijke 

predikanten tot ouderling binnen hun plaatselijke gemeenten te 

vergemakkelijken;  

o om binnen het huidige administratieve kader te werken om middelen te 

vinden die het mogelijk maken een vrouw, die het pastoraal ambt uitoefent, 

vooruitgang te laten boeken en zich te ontplooien in de uitoefening van haar 

roeping in omstandigheden identiek aan deze van haar mannelijke 

ambtgenoten; 

o om de nodige voorwaarden te creëren om vrouwelijke predikanten 

hetzelfde loon te laten ontvangen als een ingezegend predikant, volgens de 

toepasselijke procedures van administratieve evaluatie;  

o om onbegrip te vermijden aangaande het besluit van San Antonio, door de 

waardering van de Unie en van haar Federaties te delen met alle vrouwen 

die betrokken zijn bij de activiteiten van de kerk zowel op het niveau van de 

leden als op het niveau van de vrouwen die betrokken zijn in het (pastorale) 

ambt van het Evangelie. 

 

Bestuur van de Frans-Belgische Unie van woensdag 11 november 2015 

Secretariaat van de FBU, Jean-Paul Barquon 


