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Aan:

De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken
Zeewolde 2013

4

Van:

De regio Amsterdam-Alkmaar van de Nederlands Gereformeerde Kerken

6

Betreft:

voorstel verklaring eenwording Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en
Nederlands Gereformeerde Kerken door de Landelijke Vergadering van de
Nederlands Gereformeerde Kerken Zeewolde 2013 en de Generale Synode
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Ede 2014 op DV 31 oktober 2016
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Wormer, 23 oktober 2013
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Geliefde broeders en zusters,
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Recentelijk zijn binnen de GKv met het oog op de Generale Synode (GS) Ede 2014 een
tweetal rapporten verschenen met daarin enkele voorstellen die van grote betekenis zijn voor
de relatie tussen de GKv en de NGK.
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In hun rapport schrijven de deputaten kerkelijke eenheid (DKE) dat ‘we als GKv en NGK het
vertrouwen hebben dat de Heilige Schrift door beide kerken als Gods Woord wordt aanvaard
en we die Schrift bij elkaar in veilige handen weten. Ook als we concreet op een bepaald punt
niet tot dezelfde conclusie zouden komen (bij voorbeeld ten aanzien van de vraag of ook
vrouwen ambtsdrager kunnen zijn) komt dat niet in mindering op dit vertrouwen. We leggen
nu aan de synode deze uitkomst voor en stellen voor dat er een afronding komt van de
gesprekken over de confessie en de hermeneutiek en dat we een nieuw stadium in onze
kerkelijke contacten betreden.’
De DKE leggen de GS o.a. de volgende conceptbesluitteksten voor: ‘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.’ En: ‘de contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken
naar samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.’
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Recentelijk ook is het rapport van de deputaten M/V in de kerk van de GKv aan de GS Ede
2014 verschenen. Zij stellen de GS voor o.a. het volgende te besluiten:
‘a. de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, zoals deze
in dit rapport verwoord is, past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en
gereformeerd kan worden bestempeld;
b. het al dan niet functioneren van vrouwen als ambtsdrager mag voor de GKv geen
belemmering vormen in de kerkelijke contacten met de CGK en de NGK en evenmin bij
gemeentestichtingsprojecten.’
Mocht de GS deze voorstellen overnemen, dan zijn de GKv en de NGK in een situatie terecht
gekomen dat er geen enkele principiële belemmering meer is tegen een hereniging van beide
kerkverbanden. En ook als de GS zou besluiten om nu nog niet over te gaan tot de
openstelling van de ambten voor zusters van de gemeente, markeert het rapport van de
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deputaten M/V dat de opvattingen binnen de GKv betreffende de vrouw in het ambt feitelijk
eensluidend zijn, ook als de praktijk vooralsnog verschilt.
Naar onze mening is dan ook de tijd gekomen om over te gaan tot een proces van kerkelijke
eenwording. Ons voorstel is dat de LV Zeewolde 2013 de GS Ede 2014 uitnodigt om als GKv
en NGK op 31 oktober 2016 feestelijk en dankbaar te verklaren dat zij zich met ingang van
die datum in een staat van hereniging bevinden.
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31 oktober 2016 is een datum met symbolische betekenis. Die dag is het precies 50 jaar
geleden dat de Open Brief gepubliceerd werd. Die brief was de lont in het kruitvat dat de
Gereformeerde Kerken in de jaren ’60 van de vorige eeuw was. Ze leidde ertoe dat
voorgangers geschorst en afgezet werden en de NGK ontstonden. Hoe je die brief ook leest en
taxeert, de situatie waarin we nu als GKv en NGK verkeren is geheel anders dan die van 50
jaar geleden. Laten we ons daarin verheugen en de HERE dankbaar zijn voor zijn genade en
trouw die Hij ons, ondanks onze zonden betoond heeft en op DV 31 oktober 2016 uitspreken
dat we op weg zijn en op weg gaan naar een situatie dat we ook in het kerkverbandelijke weer
één zijn.
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Voor de formulering ‘een staat van hereniging’ is gekozen, omdat de realiteit gebiedt te
zeggen dat van een daadwerkelijke hereniging op 31 oktober 2016 nog geen sprake kan zijn.
Een feitelijke hereniging vraagt meer tijd en het is gewenst die te nemen. Desondanks is het
goed om op die datum – zo de Heer nog niet is weergekeerd – met elkaar te markeren dat we
ons in Christus geheel één weten en op weg gaan naar een hereniging. Dit mooie markeringsen uitgangspunt kan vervolgens aanzet en springplank zijn voor het zetten van verdere
stappen.
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Nu realiseren we ons dat deze stap een niet geringe inspanning vergt en de nodige stof zal
doen opwaaien. Is het wegbreken van de tussenmuur die ons als GKv en NGK nog scheidt dit
alles waard?
We willen voorop stellen dat eind jaren ’60 van de vorige eeuw een kerkverband in tweeën is
gescheurd. Daardoor werden allereerst de naam en eer van Christus schade toegebracht. Een
hereniging van onze beide kerkverbanden is vooral een blijk van liefde en genegenheid jegens
Christus, die zijn lichaam en bloed gaf om een veel hogere en dikkere tussenmuur af te
breken. Maar ook werden door de breuk diepe wonden in mensenlevens geslagen. Een
hereniging, o.a. implicerend dat de maatregelen die indertijd tegen voorgangers genomen
werden daadwerkelijk zijn opgeheven, kan nooit geheel herstellen wat toen is stukgemaakt,
maar het draagt er wel degelijk aan bij.
Ook geloven we dat een hereniging van onze kerkverbanden een werkelijk bemoediging is
voor onze medechristenen in Nederland. Zoals er vreugde in de NGK was toen er tussen de
beide Zwolse gemeentes verzoening tot stand kwam, zo zal er in kerkelijk Nederland vreugde
zijn als de GKv en de NGK als één kerkverband verdergaan!
Naar onze overtuiging is het dus van betekenis voor de naam van onze Heer en voor de
kerken in Nederland wanneer de GKv en NGK zich met elkaar verzoenen en herenigen.
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Maar, zal misschien tegengeworpen worden, is de tendens in kerkelijk Nederland niet dat
kerkverbanden ‘uit’ zijn en dat de lokale samenwerkingsverbanden een steeds prominentere
rol vervullen? Loopt een inzet voor een hereniging van de GKv en de NGK niet achter op de
werkelijkheid?
Hierover valt om te beginnen te zeggen, dat wij als NGK erg klein zijn. Dat heeft heel mooie
kanten, maar het maakt ons in allerlei opzichten ook kwetsbaar. Zo heeft br. Bram Wattèl in
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het verleden op basis van zijn ervaring als voorzitter van de Vertrouwens- en Advies
Commissie herhaaldelijk als zorg uitgesproken, dat losgemaakte predikanten in onze kerken
vrijwel onmogelijk weer binnen het eigen kerkverband aan de slag komen. Er zijn te weinig
aanspeelpunten en afspeelmogelijkheden. Ook bij precaire en beroepszaken die spelen worden
we er sterk bij bepaald dat we klein, te klein zijn. Te denken valt verder aan de vele kleine
gemeenten van ons kerkverband. Niet zelden spelen gebrek aan menskracht en financiële
middelen deze gemeenten parten. Mogelijk, hopelijk kunnen deze gemeenten hun winst doen
met een vereniging van de GKv en de NGK.
Ook uit financieel oogpunt zitten er positieve kanten aan een hereniging van de GKv en de
NGK. Nu worden twee organisaties, twee opleidingen, allerlei deputaten of commissies die
hetzelfde doen, in stand gehouden. Door een vereniging komen mensen en middelen vrij die
op weer een andere manier voor het Koninkrijk van God ingezet kunnen worden.
Ten slotte, al spelen kerkverbanden in het kerkelijke leven een minder dominante rol, ze zijn
nog wel degelijk van belang. Een kerkverband, dat erop toeziet dat de plaatselijke gemeenten
blijven functioneren in een kader dat door Gods Woord geregeerd wordt, is nuttig en blijft
nodig. Daarnaast vervult het kerkverband een in meer dan één opzicht nog steeds zeer
noodzakelijke, faciliterende rol. Zo stelt het kerkverband de plaatselijke gemeenten in staat
om een betrouwbare en bekwame voorganger te beroepen, die in principe in staat is om zijn
taak uit te oefenen. Een lokale gemeente kan de zorg hiervoor onmogelijk zelf dragen en heeft
in die zin het kerkverband nodig. Deze rol van het kerkverband lijkt zelfs steeds belangrijker
te worden. En wanneer zich binnen de lokale gemeente spanningen voordoen, in het bijzonder
wanneer daarbij de eigen predikant betrokken is, is het dringend gewenst dat vanuit de
bovenlokale gemeenschap hulp geboden wordt om de lokale gemeenten in de moeiten bij te
staan. Ook verder is het kerkverband nog steeds nodig om kwetsbare lokale gemeenten
staande te houden of tot ontplooiing te brengen met behulp van menskracht en/of financiële
middelen.
Kerkverbanden vervullen dus wel degelijk een rol en blijven die voorlopig vervullen. En het
is hoogst lichtzinnig om te denken dat er niet in het kerkverband geïnvesteerd hoeft te
worden, omdat de rol daarvan toch is uitgespeeld. Het is ook werkelijk van belang dat die rol
goed vervuld, ja geoptimaliseerd wordt. Juist in dit opzicht kan een hereniging met de GKv
een heilzame rol voor de NGK hebben, omdat de GKv heel sterk zijn, juist in die faciliterende
rol.
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Kortom, er zijn vele argumenten van diverse aard vóór een hereniging van onze kerken. Moge
de weg daarheen op DV 31 oktober 2016 gemarkeerd worden. En moge dit tot zegen van
onze beide kerken en de kerken in Nederland zijn.
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De conceptbesluittekst die we u willen voorleggen luidt aldus:
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‘De Nederlands Gereformeerde Kerken in Landelijke Vergadering te Zeewolde bijeen,
overwegen dat
1. alle principiële bezwaren tegen een hereniging van de GKv en de NGK zijn
weggenomen;
2. het tot eer van de Heer en tot heil van de kerken is als de GKv en de NGK zich
herenigen,
en besluiten de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Generale Synode te Ede bijeen
uit te nodigen om op DV 31 oktober 2016 samen met de Nederlands Gereformeerde
Kerken te verklaren dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands
Gereformeerde Kerken zich in een staat van hereniging bevinden.’
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In Christus verbonden,
Met hartelijke groet,
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Regio Amsterdam-Alkmaar
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D.P. van Voornveld, scriba.

