
GESPREKSAANZETTEN: SEKSISME OP DE KERKVLOER 

A. Drie citaten uit het artikel: Het seksisme bevorderen en verdiepen. (Rebecca 

Onderstal in het magazine: Predikant en Samenleving van de Bond van Nederlandse 

Predikanten; Augustus 2021) Rebecca Onderstal is predikante en voorzitter van de 

Oecumenische Vrouwensynode.  

Alexander Veerman schrijft op zijn  blog (De seksistische kerk) :  

“Seksisme is niet onschuldig. Het gaat uit van de superioriteit van de man en maakt de vrouw klein. 

seksisme creëert ook het klimaat waarbinnen ongewenste seksuele grensoverschrijdingen plaats 

kunnen vinden. Het vraag dus om ondubbelzinnige veroordeling van elke vorm van seksisme en om 

beleid om vrouwen hun plek in de geloofsgemeenschap in te laten nemen in vrijheid en veiligheid.” 

Harmke Heuver (tot voor kort predikant in Barneveld) op facebook. 

Ik heb hier in Barneveld alleraardigste gereformeerde bondscollega’s(..) en nooit heb ik me 

seksistisch bejegend gevoeld. Maar weten dat vrouwen niet op hun kansel mogen en dat zij de vrouw 

in het ambt afwijzen, maakt dat ik dat seksisme toch voel. Ik weeg elk woord dat ik spreek. en 

corrigeer mezelf dan innerlijk. De hele relatie met collega’s is super ongelijkwaardig. De 

werkgemeenschap en classis en ring etc. is dus geen veilige plek voor vrouwen. en homo’s. en 

anderen die geweerd worden van bepaalde kansels. Dat is ook kwalijk.” 

 

Almatine Leene, in een column in Zijspiegel 

 “Ik denk niet dat gesprekken over de positie van vrouwen in de kerk afleiden van het evangelie. Het 

heeft juist alles met de kern te maken. De boodschap van het evangelie is die van gelijkheid, bevrijding 

en van de Geest die door alle mensen werkt. Als je enthousiast bent over Jezus, dan is dat niet alleen 

abstract. Zijn radicale en ook politieke boodschap raakt aan het beeld dat je van God hebt.  

 

B. ‘Handreiking van het netwerk Missie Nederland’: 

Durf te vragen. Wil je weten of vrouwelijke leiders in jouw gemeenschap ook te maken hebben met 

seksisme? Ga met hen in gesprek. Let wel soms kunnen ervaringen traumatisch zijn en is het (nog) 

niet het juiste moment. als de ander haar verhaal niet wil vertellen is dat oké.  

Durf te voelen. Probeer na te gaan wat het verhaal van de ander (!, MG) met je doet. Boosheid, pijn? 

Benoem het.  

Durf te leren. Wees nieuwsgierig en stel je conclusies uit. Onthoud: je bent oké ook als je 

geconfronteerd wordt met je persoonlijke tekortkomingen of die van de gemeente waar je bij hoort.  

(omschrijvingen zijn ingekort, op de website www.missienederland.nl/seksisme is de volledige omschrijving te vinden; daar staat ook een 

uitnodiging vermeld voor een lunchgesprek op 24 september om verder over dit onderwerp door te praten.   

C. Vragen om het gesprek te starten:  

1. Welk beleid moet er gevoerd worden om seksisme in de kerk te bestrijden.  

2. Hoe ga je zelf om met seksisme in jouw kerkomgeving. 

3. Wat is er te winnen om seksisme te bespreken. 

4. Hoe ga je in gesprek met (een van de) bovengenoemde uitspraken? 

5. ………………? 

 

http://www.missienederland.nl/seksisme

