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BIDSTOND VAN DE GEREFORMEERDE KERK TE ROTTERDAM- 
DELFSHAVEN OP MAANDAG 6 APRIL 1964. 
 
De gemeente van onze Here Jezus Christus te Rotterdam-Delfshaven is op maandag 6 april 1964 om 
20 uur door haar kerkeraad samengeroepen in het kerkgebouw aan de Kuipersstraat 19. Ds. J. van 
Bruggen uit Assen, voorzitter van de voorgaande generale synode, die in 1961 te Assen werd 
gehouden, ging voor in deze dienst van Woord en gebed. Hij bediende Gods Woord in 2 Corinthe 
8:23b en verkondigde: De afgevaardigden der gemeenten zijn een eer van Christus. Hij predikte hoe 
Christus zijn glorie in hen toont en hoe Hij zijn glorie van hen begeert. 
Met deze predikatie leidde hij de gemeente aan de vooravond van de nieuwe generale synode der 
kerken tot het gebed om de hulp van de Here God voor alle arbeid van deze meeste kerkelijke 
vergadering. 
Na afloop van deze bidstond was er in een der lokalen bij het kerkgebouw gelegenheid voor de naar de 
synode afgevaardigde broeders, elkander te begroeten en kennis te maken met hun respectieve gast-
vrouwen en gastheren. 



ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN        
NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ROTTERDAM-DELFSHAVEN OP 7 APRIL 1964. 

 
 

Eerste zitting, dinsdag 7 april 1964 
 
Artikel 1. 
Opening 
Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Delfshaven, in het scheiden van de generale 
synode van Assen belast met de samen roeping van de eerstvolgende generale synode, verzoekt ds. A. 
Veldman om 9 uur de samengekomen afgevaardigden te zingen Psalm 51: 5 en 9. Hij leest voor Psalm 
130 en spreekt hierna als volgt: 
 
 Afgevaardigden naar de samengeroepen generale synode en adviseurs der gereformeerde kerken, 
 mannen broeders! 
 
In opdracht van de raad van de roepende kerk te Rotterdam-Delfshaven mag ik U het welkom 
toeroepen in Rotterdam, het hard en zakelijk werkende Rotterdam, waarin ook de kerk des Heren 
pilaar en vastigheid der waarheid mag zijn. 
Echter, ieder van U begrijpt, dat niet de hartelijkheid, wel de vreugde in dit verwelkomen getemperd 
wordt door het in rekening brengen van het karakter van verreweg de meeste stukken, die aan uw 
vergadering zullen warden voorgelegd. 
Uit schier alle particuliere ressorten onzer kerken zijn zaken naar artikel 31 van de kerkenordening aan 
de orde gesteld, waaronder verscheidene, die ons ganse kerkelijke leven beroeren vanwege de rondom 
deze zaken heersende onenigheid, en die de eenheid der kerken veelszins in gevaar brengen en reeds 
plaatselijke breuken soms veroorzaakten. Meerdere vergaderingen van buitenlandse kerken hebben 
bezwaarschriften bij uw vergadering ingediend. Tegen onderscheiden deputaten-activiteiten van de 
afgelopen jaren rezen bezwaren. 
Schoon dankbaar voor het vele goede, dat de Here ons geeft in de voortgang van ons kerkelijke leven, 
nu reeds twintig jaar na de vrijmaking van zijn geknechte kerken in ons land, schoon ook dankbaar 
voor het kunnen bijéénkomen van afgevaardigden onzer kerken naar de normen, gisteravond ons 
vanuit Gods Woord zo duidelijk onderwezen, kan toch bij uw samenkomen niet verheeld worden, dat 
grote nood onder ons heerst en dat deze nood vooral beslag zal leggen op uw vergaderingen, 
besprekingen, handelingen en besluiten. 
Laat ons bij de aanvang van het werk, geleerd door de Schriften, gelezen in Psalm 130, belijden, dat in 
deze nood de Here ons kastijdt en beproeft. Een appèl is een bedieningsmiddel der liefde om anderen 
tot bekering te brengen, maar deze omschrijving sluit niet uit, maar juist in, dat zovele en herhaalde 
appèls bewijzen, dat er zonden liggen, hetzij bij appellanten, hetzij bij vergaderingen, tegen welke 
geappelleerd wordt. En wie overdenkt, dat de grootste straf voor de zonde altijd de zonde zelf is, die 
ziet als synodelid de straffende hand van God, die appellanten liet oprukken van kerkeraad naar 
classikale vergaderingen, van classikale naar particulier-synodale vergadering, van particulier-
synodale naar generaalsynodale vergadering. 
    Onze broederschap wordt getuchtigd. 
    Dies zij er solidaire verootmoediging. 
,,De profundis" roepen wij tot U, o God! Wie zal voor U bestaan, en - met vrucht ten goede - bestaan? 
Een generale synode der gereformeerde kerken? Zij is uit zich zelf leugenaarster en ijdeler dan de 
ijdelheid zelve. En zo de Here kerkelijke ongerechtigheden in gedachtenis houdt, is bij voorbaat deze 
synode instituut van verderf te noemen. 
Schriftuurlijke verootmoediging, rechte noodkennis, gaat echter uit van bij voorbaat beloofde en 
geschonken -zoals in 1944 ons deel was - vergeving. 
Wie de verootmoediging in de nood buiten Christus zoekt, zoekt tevergeefs. Wie de Christus volgt zal 
juist vanuit de vergeving de weg der bekering vinden. Zo wordt een appèl een anti-fatalistische oproep 
van boven, om de weg der bekering te bewandelen en te doen bewandelen met inzet van alle krachten 
en alle middelen, die de Here geeft in de vergaderingen van een schriftuurlijke synode. 
Dan gaat ook het licht van de dageraad op over het donker van de nacht, als de kerkwachters zich aan 



de Here overgeven en door zijn Woord en Geest zich laten leiden. God geeft oplossingen in zijn 
vrijmacht door middel van onze verantwoordelijkheidsdienst. 
Broeders, bij de Here is veel verlossing. Houdt dat geloofscriterium vast en houdt elkaar daarin vast en 
houdt de kerken daarin vast. Legt zo uw hammaälothstocht, uw kerkelijke synodetocht af. Laat de 
boetepsalm der Reformatie, Psalm 130, uw arbeid stempelen en zie, aan het einde van uw moeizame 
tocht zal blijken, dat de Here onze gezongen gebeden van zo even heeft aangenomen en Sion 
welgedaan, Salem opgebouwd vanuit de glorie en tot de glorie van onze Here Jezus Christus! 
 
Na deze korte openingstoespraak vangt hij de handelingen van deze vergadering aan met aanroeping 
van Gods naam met de bewoordingen van het gebed vóór de handeling van de kerkelijke 
bijeenkomsten. 
 
Artikel 2. 
Credentiebrieven 
De vertegenwoordigers van de roepende kerk, op hun verzoek bijgestaan door professor dr. L. Doekes 
als adviseur, stellen een onderzoek in naar de credentiebrieven en instructies, die de afgevaardigden 
hebben meegebracht en overgelegd. Ds. A. Veldman rapporteert de uitslag van dit onderzoek. 
De geloofsbrieven vermelden de volgende namen: 
 
 
vanwege de particuliere synode van Groningen: 
 
primi; ds.  D. Berghuis, Grootegast,  
  ds.  A. Jagersma, Groningen,  
  oud.  J.  Boersma, Groningen,    
  oud.  K. Hammenga, Slochteren; 
 
secundi ds.  T. de Haan, Zuidwolde (Gr.),  
  ds.  R. te Velde, Schildwolde,  
  oud. W. Buist, Zuidhom, 
  oud. H. Moedt, Schildwolde; 
 
tertii: ds.  B. van Riet, Pieterburen,  
  ds.  W. Verwoerd, Leek,  
  oud. W. Boekelo, Delfzijl; 
 
vanwege de particuliere synode van Friesland: 
 
primi drs. D. Deddens, Leeuwarden,  
  ds. J. M. Goedhart, Drachten,  
  oud. Tj. S. Medemblik, Driesum,   
  oud. P. J. Wassenaar, Harlingen; 
 
secundi ds. J. Bomhof, Harlingen,  
  ds. F. F. Pels, Huizum, 
  oud.  J. Hendriks, Leeuwarden,  
  oud. H. Tjepkema, Driesum; 
 
tertii : ds. C. van Kalkeren, Holwerd,  
  oud. J. Boonstra, Ureterp,  
  oud. H. Walinga, Harlingen; 
 
quarti:  oud. J. Hensen, Drachten,  
  oud. D. Smilde, Heerenveen; 
 



 
vanwege de particuliere synode van Drenthe: 
 
primi: ds. H. Bouma, Assen,  
  ds. L. Douw, Stadskanaal, 
  oud. G. C. Petersen, Emmen,  
  oud. A. van der Vinne, Tweede Exloërmond; 
 
secundi:  ds. J. Keuning, Haulerwijk, 
  ds. J. ten Hove, Mussel, 
  oud. R. Stevens, Hooghalen, 
  oud. A. Barelds, Tweede Exloërmond; 
 
vanwege de particuliere synode van Overijssel en Gelderland: 
 
primi: dr. R. H. Bremmer, Enschede,  
  dr. B. Jongeling, Apeldoorn,  
  oud. A. Vos, Doesburg, 
  oud. H. Wiersma, Nijmegen; 
 
secundi: ds. G. Roukema, Ede, 
  ds. I. de Wolff, Enschede, 
  oud. J. Breukelman, Hardenberg,  
  oud. H. J. Bosch, Glanerbrug; 
 
tertii : oud. H. Aarden, Nijverdal,  
  oud. R. Brands, Urk; 
 
vanwege de particuliere synode van Utrecht: 
 
primi: ds. H. V eltman, Zeist, 
  ds. J. A. Vink, Amersfoort,  
  oud. K. Mulder, Amersfoort,  
  oud. G. van Oord, Utrecht; 
 
secundi:  ds. M. J. C. Blok, Utrecht, 
  ds. J. J. Arnold, Amersfoort, 
  oud. R. van Loenen Sr., Amersfoort,  
  oud. K. C. van Spronsen, Maartensdijk; 
 
tertii : oud. C. A. Borstlap, Utrecht,  
  oud. S. J. Hoorntje, Bussum; 
 
 
vanwege de particuliere synode van Noord-Holland : 
 
primi: ds. G. Janssen, Amsterdam, 
  ds. H. J. van der Kwast, Haarlemmermeer-Oostzijde,  
  oud. R. Douma, Amstelveen, 
  oud. P. Flens, Oostzaan; 
 
secundi: ds. B. J. F. Schoep, Nieuwer-Amstel,  
  ds. Joh. Strating, Alkmaar, 
  oud. H. de Jong, Noord-Scharwoude,  
  oud. M. bij de Vaate, Haarlem; 



 
tertii : oud. J. Rus, Broek op Langedijk,  
  oud. D. van de Wetering, Halfweg; 
 
 
vanwege de particuliere synode van Zuid-Holland : 
 
primi: ds. N. Bruin, Rotterdam, 
  ds. J. J. Verleur, Lisse, 
  oud. W. K. Goodijk, Voorschoten,  
  oud. D. Roorda, Rozenburg; 
 
secundi: ds. Jac. van Nieuwkoop, Scheveningen,  
  ds. F. de Vries, 's Gravenhage, 
  oud. G. van der Leeden, Schiedam,  
  oud. J. Visser, Gouda; 
 
tertii : ds. W. H. de Boer, Vlaardingen,  
  oud. C. van der Spek, Zoetermeer; 
 
 
vanwege de particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg: 
 
primi:  ds. A. I. Krijtenburg, Zaamslag,  
  ds. J. R. Wiskerke, Middelburg,  
  oud. J. J. Dieleman, Hoek, 
  oud. C. de Feyter, Axel; 
 
secundi:  ds. A. Kuiper, Axel, 
  ds. W. Vreugdenhil, 's Hertogenbosch;  
  ds. M. van Beveren, Vrouwenpolder,  
  ds. G. van den Brink, Eindhoven. 
 
Uit de presentielijst blijkt, dat broeder G. C. Petersen is vervangen door broeder A. Barelds (zie verder 
art. 98). 
De credentiebrief van de particuliere synode van Groningen bevat de mededeling, dat ouderling I. 
Boersma per 1 mei e.k. zal aftreden als ouderling. Er bestaat geen bezwaar tegen, dat deze broeder 
thans zitting neemt (zie verder art. 75). 
De particuliere synode van Noord-Holland gaf haar afgevaardigden een bijzondere instructie mee, die 
werd vermeld op de credentiebrief en die betrekking heeft op de werkwijze van de synode (zie verder 
art. 9). 
De particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg vaardigde, ter vervanging ook van 
ouderlingen, predikanten af. Er bestaat geen bezwaar tegen, dat de uit dit ressort thans aanwezigen 
zitting nemen; slechts moet geconstateerd, dat door het ontbreken van ouderling C. de Feyter de 
afvaardiging uit dit ressort niet voltallig is. Naderhand zal de synode zich uitspreken over eventuele 
vervanging van een ouderling door een dienaar des Woords (zie verder art. 23). 
 
Artikel 3. 
Moderamen 
Onder leiding van ds. A. Veldman worden tot leden van het moderamen van de synode verkozen de 
bedienaren van het Woord: 
 
J. A. Vink, Amersfoort-Centrum, praeses;  
D. Deddens, Leeuwarden, assessor; 
H. Bouma, Assen, eerste scriba; 



N. Bruin, Rotterdam-Charlois, tweede scriba. 
 
Artikel 4. 
Constituering 
Nadat ds. A. Veldman alsnog dank heeft betuigd aan ds. J. van Bruggen voor zijn prediking in de 
bidstond voor deze synode en aan professor dr. L. Doekes voor zijn hulp bij het nazien van de 
credentiebrieven, verklaart hij de negenentwintigste generale synode van de gereformeerde kerken in 
Nederland sedert 1892 voor geconstitueerd. Hij verzoekt de leden van het moderamen plaats te nemen 
aan de voor hen bestemde tafel. 
 
Artikel 5. 
Toespraak praeses 
Ds. J. A. Vink, het praesidium der synode op zich nemende, vertolkt allereerst de dank van de leden 
van het moderamen voor hun verkiezing en verklaart, dat zij hun taak willen aanvaarden op basis van 
het geloof in Gods roeping. Voorts dankt hij ds. A. Veldman voor zijn leiding bij de constituering der 
synode. 
Instemming met de belijdenis 
Vervolgens betuigen de leden der synode op zijn verzoek door op te staan hun instemming met de 
inhoud van de belijdenis der kerken,  te weten de drie formulieren van enigheid, en beloven zij al hun 
arbeid als lid van deze vergadering te zullen verrichten in onderworpenheid aan de Heilige Schrift en 
in gebondenheid aan de aangenomen belijdenis. 
De vergadering wordt voor korte tijd geschorst voor enig beraad van het moderamen. 
 
Artikel 6. 
Om 11 uur heropent de praeses de vergadering. Hij dankt de roepende kerk voor al haar 
voorbereidende werkzaamheden. 
Voorts verwelkomt hij professor dr. L. Doekes en de predikanten van de roepende kerk, te weten, ds. 
H. Knoop en ds. A. Veldman. Overeenkomstig vroegere synodale besluiten verzoekt hij 
eerstgenoemde als praeadviseur, en beide laatstgenoemden als adviseurs de synode te willen dienen. 
Alsnu betuigen ook deze drie broeders door op te staan hun instemming met de belijdenis der kerken. 
Hierna wordt de vergadering opnieuw geschorst tot 16.30 uur. 
 
Artikel 7. 
Na heropening om 16.30 uur stelt de synode, op advies van het moderamen, enkele huishoudelijke 
regels voor zich vast. 
a. Inzake haar vergadertijden: 
 de vergaderingen zullen worden gehouden van 9 tot 12.30, van 14 tot 17.30 en van 19 tot 22 uur; 
 op dinsdagmorgen zal de zitting aanvangen om 10 uur, en op vrijdagmiddag zal zij om 17 uur 
 worden gesloten. 
b. Inzake de sluitingstermijn van ingekomen stukken: 
 de synode zal geen stukken aanvaarden die na vrijdag 10 april e.k. om 12 uur inkomen; een 
 uitzondering op deze regel kan gelden voor eventueel beroep op de synode tegen hetgeen de 
 particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg d.d. 2 april 1964 heeft uitgesproken; 
 zulk beroep zal dan evenwel moeten plaats vinden vóór een door het moderamen vast te stellen 
 datum. 
c. Inzake de vaststelling der acta: 
 voor de vaststelling der acta dezer synode zal de eerste scriba schriftelijk een ontwerp 
 voorleggen; eventuele bedenkingen tegen dit ontwerp dienen schriftelijk bij hem te worden 
 ingebracht. 
d. Inzake voorstellen en amendementen:  
 eventuele voorstellen en amendementen zullen worden ingediend met gebruikmaking van bij de 
 scribae verkrijgbare formulieren. 
e. Inzake toelating van de pers: 
 de redacties van het Gereformeerd Gezinsblad, Trouw, De Rotterdammer, Kerknieuws en Radio 
 Nederland Wereldomroep verzoeken toelating tot de openbare zittingen der synode alsmede 



 faciliteiten voor het opstellen van verslagen; tevens verzoeken zij verslagen te mogen publiceren; 
 de synode willigt deze verzoeken in en zal de gewenste faciliteiten naar het oordeel van het 
 moderamen verlenen, onder de voorwaarden, die ter vorige synode zijn bepaald: 
 1. de verslaggevers blijven zelf verantwoordelijk voor hun verslagen; 
 2. de verslaggevers verplichten zich, onjuistheden in de verslagen in hetzelfde blad, waarin die 
  verslagen voorkwamen, te rectificeren in de door het moderamen gestelde vorm; 
 3. de synode behoudt zich het recht voor, publikatie van bepaalde zaken te verbieden; 
 4. het moderamen ontvangt bewijsnummers in viervoud van de gepubliceerde verslagen,  
  aanstonds na verschijning van de couranten. 
 
De aanwezige verslaggevers van genoemde organen beloven zich aan deze voorwaarden te zullen 
houden. 
 
Artikel 8. 
hoogleraren 
Professor dr. L. Doekes schrijft d.d. 6 april 1964, dat hij zich zoveel mogelijk beschikbaar zal houden 
om de synode bij te wonen, maar hierbij zich belemmerd weet door ziekte van enkele hoogleraren; de 
synode neemt hiervan kennis. 
Professor C. Veenhof schrijft d.d. 6 april 1964, dat hij in verband met zijn gezondheidstoestand niet in 
staat is, de synode als praeadviseur te dienen. 
Professor J. Kamphuis schrijft d.d. 4 april 1964, dat hij wegens opname in een ziekenhuis thans niet 
aanwezig kan zijn ter synode. 
Van professor dr. H. J. Jager is telefonisch mededeling ontvangen, dat hij de zittingen van de synode 
niet zal bijwonen en dat zijn standpunt ten deze van vorige synoden bekend is. 
De synode besluit, aan de hoogleraren C. Veenhof, dr. H. J. Jager en J. Kamphuis haar medeleven te 
doen blijken. 
 
Artikel 9. 
Instructie van Noord-Holland 
De particuliere synode van Noord-Holland gaf haar afgevaardigden een bijzondere instructie mee in 
betrekking tot de werkwijze der synode, die vanwege haar inhoud wel allereerst in behandeling dient 
te komen en die luidt als volgt: 
 
1. De particuliere synode geeft aan haar afgevaardigden opdracht om ter generale synode voor te 
 stellen: 
 a. alleen te handelen en te besluiten over die zaken, welke tevoren, hetzij door de   
  samenroepende kerk, hetzij rechtstreeks door de adressant, aan de kerken zijn bekend  
  gemaakt en derhalve ter mindere vergadering besproken hebben kunnen worden; 
 b. tevens om alle stukken, welke niet betrekking hebben op zaken, die door de kerken zelf aan 
  de generale synode zijn voorgelegd, van het agendum te weren; 
 c. en met betrekking tot zaken van appèl naar art. 31 K.O. diegenen, die na herhaald appèl zich 
  ook tot deze generale synode gericht hebben zonder voldoende grond, erop te wijzen, dat zij 
  ernstig te bestraffen zijn vanwege hun hardnekkigheid in het verwerpen der uitspraken van 
  kerkelijke vergaderingen. 
 2.  Wat de wijze van behandeling ter generale synode betreft, geeft de particuliere synode aan haar 
 afgevaardigden opdracht om aan de generale synode voor te stellen: 
 a. alle zaken, die tevoren in de mindere vergaderingen behandeld hebben kunnen worden, als 
  regel niet voor vóóronderzoek naar ter generale synode te vormen werkcommissies te  
  zenden, maar  deze direct in algemene behandeling te nemen, omdat deze zaken aan de 
  afgevaardigden voldoende bekend kunnen zijn; 
 b. zaken, die de generale synode niet voldoende zal kunnen afhandelen, niet op de een of  
  andere wijze aan een volgende generale synode over te dragen, maar naar de kerken zelf 
  terug te verwijzen, zodat de kerken zelf dan tegen een volgende synode kunnen nagaan, of 
  enige dergelijke zaak opnieuw op die volgende generale synode heeft te dienen. 
 



Ds. G. Jansen licht deze instructie nader toe. 
Waar de afgevaardigden van genoemd ressort geen voorstel indienen tot een algemene uitspraak 
overeenkomstig hun instructie, doch slechts goede aandacht vragen voor hetgeen daarin is 
omschreven, volstaat de synode op advies van het moderamen met kennis te nemen van een en ander. 
 
 
Artikel 10. 
Voorstel Enschede-Noord inzake agenda 
In betrekking tot de afhandeling van de op het agendum der synode geplaatste punten, verzoekt de 
kerkeraad van Enschede-Noord, ,,enkele grote stukken, met name inzake gezangen, catechismus, 
vrouwenkiesrecht en avondmaalsformulier, niet te behandelen en te verschuiven naar een volgende 
synode vanwege de hangende appèlzaken, én om de tijd én om de vrede in de kerken". 
Aan dit verzoek is adhaesie betuigd door de kerkeraden van Nagele en Loosduinen. 
De hoofdgedachte van dit voorstel is bestreden door de kerkeraden van Enumatil en Hoogeveen en 
door de particuliere synode van Zuid-Holland 1964. 
Op advies van het moderamen wordt het, gelet op hetgeen er tegen is ingebracht in genoemde stukken, 
met algemene stemmen afgewezen. 
 
Artikel 11. 
De avondvergadering wordt om 19 uur geopend. 
Ouderling K. Mulder is vervangen door ouderling R. van Loenen. Laatstgenoemde betuigt instemming 
met de belijdenis der kerken. 
 
Artikel 12. 
Voorstel Overijsel/Gelderland inzake agenda 
In betrekking tot de afhandeling van de op het agendum der synode geplaatste stukken verzoekt de 
particuliere synode van Overijssel/Gelderland, ,,prioriteit te verlenen aan alle wettig ter tafel gekomen 
appèlzaken, en verder geen definitieve beslissingen te nemen in ter tafel gebrachte voorstellen, 
waardoor in dit stadium van het kerkelijk leven de vrede en de eenheid der kerken allerminst gediend 
zouden kunnen worden". 
Afschrift van dit verzoek is in handen van al de leden der vergadering gesteld. 
De synode besluit, gehoord de bespreking, het verzoek van de particuliere synode van 
Overijssel/Gelderland voor kennisgeving aan te nemen, 
 
Artikel 13. 
Voorstel van Bodegraven inzake werkcommissies 
De kerkeraad van Bodegraven stelt voor, de te benoemen synodale werkcommissies ,,samen te stellen 
of mede samen te stellen uit de broeders secundiafgevaardigden". 
Omdat aanvaarding van dit voorstel in feite neerkomt op verdubbeling van het aantal synodeleden, 
hetgeen in strijd is met art. 50 K.O., en omdat het moet afstuiten op praktische moeilijkheden (er 
zullen niet voldoende ouderlingen beschikbaar blijken te zijn), besluit de synode dit voorstel niet te 
aanvaarden. 
 
Artikel 14. 
Commissoriale werkwijze 
Het moderamen adviseert, de leden der synode in te delen in een viertal commissies, die elk een deel 
van het agendum zullen voorbereiden voor de behandeling in voltallige zitting. 
Dr. R. H. Bremmer acht een debat over deze zaak gewenst, alvorens dienaangaande een beslissing te 
nemen. Hij bepleit een andere werkwijze, waarbij aanstonds meerdere zaken in voltallige 
synodezitting in bespreking kunnen komen. In de discussie hierover stelt ds. G. Janssen voor, een 
vijftal commissies te benoemen. Ouderling W. K. Goodijk stelt voor, dat ressortsgewijs commissies 
worden benoemd: de synode kan daarna uiteen gaan, terwijl deze commissies, respectievelijk haar 
leden gemakkelijk kunnen doorwerken. 
De bespreking voert niet tot een besluit. Aan het einde der zitting gaat de praeses voor in dankgebed. 
 



Tweede zitting, woensdag 8 april 1964  
 
Artikel 15. 
De praeses opent de zitting om 9 uur. Hij laat zingen Gezang 8: 3 en 4 en leest Romeinen 12: 9 - 11, 
16 en 21. Na het gebed blijkt bij het appèl nominaal, dat geen wijziging is gekomen in de 
samenstelling der synode. 
De praeses maakt melding van een brief van professor H. J. Schilder d.d. 25 maart 1964 aan de 
roepende kerk, waarin hij schrijft, dat hij althans voorshands de synode niet kan bijwonen. 
 
Artikel 16. 
Namens het moderamen deelt de assessor mee, dat het zich heeft beraden op de commissoriale 
werkwijze der synode. Het stelt nu voor, ter voorbereiding van de behandeling der agendapunten in 
voltallige zitting, aan vier commissies ieder twee appèlzaken en drie andere zaken, en aan het 
moderamen de overige zaken in handen te stellen met dien verstande, dat het moderamen zo nodig een 
of meer van laatstbedoelde zaken alsnog aan een bestaande dan wel aan een nieuw in te stellen 
commissie zal kunnen opdragen. 
Nadat nog door de praeses is verklaard, dat bij de behandeling der zaken in de commissies door deze 
zelf is te bepalen, in overleg met het moderamen, in hoever zij étappegewijs zullen rapporteren, 
aanvaardt de vergadering eenparig dit advies. 
 
Artikel 17 
Werkcommissies 
De commissies van voorbereiding worden op voordracht van het moderamen als volgt samen gesteld: 
commissie 1:  ds. H. Veltman, voorzitter; ouderling R. Douma, ds. L. Douw, ds. J. M. Goedhart,  
   ouderling K. Hammenga, ouderling Tj. S. Medemblik, ouderling A. van der Vinne; 
commissie 2:  dr. B. Jongeling, voorzitter; ouderling J. J. Dieleman, ds. A. Jagersma, ouderling G. 
   van Oord, ds. J. J. Verleur, ouderling A. Vos, ouderling P. J. Wassenaar; 
commissie 3:  ds. A. I. Krijtenburg, voorzitter; ouderling P. Flens, ouderling W. K. Goodijk, ds. H. J. 
   van der Kwast, ouderling K. Mulder, ouderling D. Roorda, ds. J. R. Wiskerke; 
commissie 4:  ds. G. Janssen, voorzitter; ouderling A. Barelds, ds. D. Berghuis, ouderling I. Boersma, 
   dr. R. H. Bremmer, ouderling H. Wiersma. 
 
Artikel 18. 
De rol van werkzaamheden van de synode wordt vastgesteld. De tekst hiervan zal als bijlage aan de 
acta der synode worden toegevoegd. 
 
Artikel 19. 
Ouderling W. K. Goodijk stelt alsnog voor, teneinde het mogelijk te maken, dat de ouderlingen ook 
nog van tijd tot tijd zich met hun dagelijkse taak bezig houden, dat de synode om de andere week zal 
vergaderen. 
Na bespreking wordt dit voorstel met 22 tegen 9 stemmen verworpen. 
Nadat drs. D. Deddens is voorgegaan in dankzegging, sluit de praeses de zitting om 10 uur, waarna de 
commissies haar arbeid aanvangen. 
 
Derde zitting, donderdag 9 april 1964  
 
Artikel 20. 
Om 9 uur opent de praeses de zitting. Hij laat zingen Psalm 19: 4 en 5, leest voor Romeinen 13: 8 - 12 
en gaat voor in gebed. Bij het appèl nominaal blijkt, dat ouderling K. Mulder zijn plaats weer heeft 
ingenomen, terwijl overigens geen wijziging in de bezetting der synode kwam. De vergadering wordt 
aanstonds geschorst voor arbeid van de commissies. 
 
Artikel 21. 
Om 19 uur heropent de praeses de vergadering. 
De eerste scriba vermeldt een aantal ingekomen stukken: 



1. de particuliere synode van Zuid-Holland d.d. 4 maart 1964 dringt er bij de generale synode op 
 aan, haar moderamen op te dragen reeds bij haar aanvang maatregelen te treffen, waardoor het 
 mogelijk zal zijn, dat de acta niet later dan drie maanden na sluiting der synode in het bezit van 
 de kerken zijn; 
2. de kerkeraad van Groningen-Zuid verzoekt te willen bevorderen, dat de acta der synode op een 
 zo vroeg mogelijke datum na haar sluiting in het bezit van de kerken komen; de synode besluit 
 haar moderamen te machtigen, de uitgave van haar acta te bezorgen, en het op te dragen, deze 
 uitgave zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden; 
3.  ds. Joh. Francke te Hoogeveen verzoekt voor zijn particulier archief van al de werkrapporten die 
 ter synode zullen worden uitgebracht en vermenigvuldigd een exemplaar te mogen ontvangen; 
 de synode willigt dit verzoek in voorzover het betreft de werkrapporten, die in openbare zitting in 
 behandeling zullen komen; 
4.  br. C. Nobel te Schiedam schrijft d.d. 13 februari 1964 over de overgang van H.K.H. Prinses 
 Irene tot de Rooms Katholieke Kerk en geeft uiting aan zijn teleurstelling, dat het moderamen 
 dezer synode geen getuigenis deed uitgaan van zijn diepe droefheid hierover aan H. M. de 
 Koningin en Haar Dochter wegens het verlaten van de grondslag der reformatie; 
 het moderamen wordt gemachtigd, deze brief te beantwoorden; 
5. ds. G. Taverne, hervormd predikant te Hoogeveen, zet d.d. 6 juni 1963 allerlei bezwaren uiteen 
 die bij hem leven tegen de gereformeerde kerken en tegen anderen; 
 dit stuk kan niet in behandeling komen, wijl het niet op de generale synode thuis behoort; 
6. de predikanten ds. P. D. Kuiper en ds. L. ten Kate zenden d.d. 2 jan. 1962 als praeses en scriba II 
 van de generale synode van de gebonden kerken namens deze afschrift van haar uitspraak in 
 betrekking tot de aan haar gerichte missive van de gereformeerde synode van Assen 1961; 
 nadat een voorstel van ds. J. R. Wiskerke, dit stuk namens de synode te doen beantwoorden, met 
 19 tegen 11 stemmen bij 1 onthouding is verworpen, wordt met algemene stemmen besloten, het 
 voor kennisgeving aan te nemen, onder vermelding in de acta, dat het in zijn geheel, met de 
 geleidebrief, ter synode is voorgelezen; 
7. twee brochures van P. Borcier, in het frans en het engels, over de West-Europese Unie; 
 jaarverslagen van de vereniging „Het Zonnehuis"; 
 een uitnodiging van het comité Nationale Herdenking 1813-1963 tot bijwoning van 
 plechtigheden in 1963; 
 een door ds. J. van Raalte te Harderwijk ontvangen en naar de synode doorgezonden brief van het 
 Nederlands Dachau Comité; worden alle terzijde gelegd; 
8. de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk nodigt d.d. 17 maart 1964 uit tot 
 bijwoning van een bespreking tussen delegaties van ,;alle protestantse kerken en de Oud-
 Katholieke kerk" inzake ,,een gezamenlijke kerkbouwactie", welke bespreking was voorgenomen 
 op 3 april 1964; 
 aan de afzendster zal worden geschreven, dat de synode eerst na genoemde datum bijeen kwam, 
 zodat zij reeds daarom niet aan dit verzoek had kunnen voldoen; 
9. acta van de particuliere synoden van Zuid-Holland 1962/1963 en van juni/okt. 1963; van de 
 particuliere synoden van Friesland 1962 en 1962/1963; van de particuliere synoden van 
 Groningen 1963 en 1963/ 1964; alle in duplo; en van de particuliere synode van Noord-Holland 
 1963; 
 worden in het archief gedeponeerd. 
 
Artikel 22 
De tweede scriba vermeldt een brief van de synodale commissie van de Evangelisch Lutherse Kerk 
over oecumenische samenwerking. Hij leest tevens het ontwerp voor een antwoord, zoals dit door het 
moderamen is goedgekeurd. De vergadering besluit dienovereenkomstig te doen schrijven. 
 
Artikel 23a. 
Credentiebrief Zeeland, N.-Brabant, Limburg 
Bij de constituering der synode is ter sprake gebracht hetgeen de particuliere synode van Zeeland, 
Noord-Brabant en Limburg in een aanhangsel bij de credentiebrief had geschreven in betrekking tot 
eventuele vervanging van ouderlingen door dienaren des Woords (zie eerder art. 2). Het moderamen 



brengt nu bij monde van de assessor advies uit over deze zaak. 
Na enige bespreking besluit de synode als volgt in artikel 23b. 
Een brief van de kerkeraad van Axel d.d. 6 april 1964, meldende zijn bezwaar tegen de van art. 50 
K.O. afwijkende afvaardiging van vervangers voor ouderlingen, alsmede een brief van ds. A. Kuiper 
te Axel d.d. 4 april 1964 over dezelfde 'aangelegenheid, worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
Artikel 23b. 
Vervanging van ouderlingen door predikanten 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. het feit, dat de credentiebrief van de afgevaardigden van de particuliere synode van Zeeland, 
 Noord-Brabant en Limburg geen namen bevat van ouderlingen, aangewezen als secundi en tertii 
 afgevaardigden; 
2. de mededeling in het deze credentiebrief begeleidende schrijven, dat ter particuliere synode was 
 gebleken ,,de onmogelijkheid te komen tot benoeming van secundi afgevaardigden ter generale 
 synode uit de ouderlingen", en dat daarom besloten was, de predikanten, benoemd tot secundi en 
 tertii afgevaardigden, mede te doen fungeren ter eventuele vervanging van de ouderlingen; 
 
van oordeel, 
 
1. dat het verstaanbaar en te waarderen is, dat de particuliere synode voornoemd, zich voor 
 bedoelde „onmogelijkheid" gesteld ziende, er naar heeft gestreefd, toch haar afvaardiging naar de 
 generale synode zo voltallig mogelijk te doen blijven; 
2.  dat evenwel de eventuele vervanging van ouderlingen door predikanten, gelijk de particuliere 
 synode voornoemd daartoe besloot, niet aanvaardbaar is te achten, omdat zulk een handelwijze in 
 strijd brengt met art. 50 K.O., zoals ook door de particuliere synode zelf onder ogen is gezien; 
3. dat bovendien incidentele aanvaarding van vervanging van ouderlingen door predikanten kan 
 leiden tot navolging van zulke afwijking van art. 50 K.O. in overeenkomstige gevallen; 
 
spreekt uit, 
 
de eventuele vervanging van primi afgevaardigden door de secundi en tertii, door de particuliere 
synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg genoemd, te kunnen aanvaarden alléén in zover deze 
de afgevaardigde predikanten betreft; 
 
en besluit: 
 
hiervan kennis te geven aan de eerstkomende particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg. 
 
Artikel 24a. 
Voorstel classis Kampen over hoogleraren ter synode 
De classis Kampen d.d. 6 febr. 1964 stelt voor te besluiten tot wijziging van de regeling van de positie 
van de hoogleraren der Theologische Hogeschool ter generale synode. 
Het moderamen legt het volgende voorstel voor: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het voorstel van de classis Kampen van 6 februari 1964 tot wijziging van ,,de positie van de 



hoogleraren der Theologische Hogeschool op de vergaderingen van de generale synode"; 
 
constaterende, 
 
dat deze classis in verband met de overweging van de generale synode van Enschede 1955 (acta art. 
73b), ,,dat het niet dienstig is voor een goede voortgang van het kerkelijke leven, indien hetgeen eens 
besloten is veranderd wordt zonder dringende noodzaak", verklaart ,,ervan overtuigd te zijn dat de 
thans geldende regelingen niet juist zijn en dat het dus dringen-de noodzaak is deze te wijzigen, omdat 
een goede voortgang van het kerkelijke leven hierdoor wordt bemoeilijkt en afgeremd"; 
 
voorts constaterende, 
 
dat niet alleen geen der particuliere synoden buiten het ressort Overijssel/Gelderland over het gevoelen 
van de classis Kampen heeft geoordeeld, doch bovendien geen der particuliere synoden ook zonder 
kennis van het voorstel van deze classis van een dergelijk gevoelen in een uitspraak heeft kennis 
gegeven; 
 
van oordeel, 
 
dat dit ontbreken van uitspraken der particuliere synoden te meer spreekt, daar juist de particuliere 
synoden de afgevaardigden benoemen voor de kerkelijke vergadering waarvoor de hoogleraren als ad-
viseurs worden uitgenodigd; 
dat ernstig rekening moet worden gehouden met de uitspraak van de particuliere synode van 
Overijssel/Gelderland op 4 maart 1964, ,,dat deze zaak niet genoegzaam op de mindere kerkelijke 
vergaderingen in den lande heeft kunnen worden voorbereid om te dienen op de generale synode"; 
 
besluit: 
 
de door de generale synode van Kampen 1951 aangenomen en door de generale synode van Enschede 
1955 bevestigde regeling van de positie der hoogleraren ter generale synode ongewijzigd te laten. 
Dr. B. Jongeling dient hierop een amendement in, dat daartoe strekt, dat hetgeen staat onder ,,voorts 
constaterende" en onder ,,van oordeel" wordt vervangen door: 
,,o verwegend e, met de particuliere synode van Overijssel/Gelderland, Zutphen 1964, dat deze zaak 
niet genoegzaam op de mindere kerkelijke vergaderingen in den lande heeft kunnen worden voorbe-
reid om te dienen op de generale synode". 
Met 16 tegen 13 stemmen, bij 1 onthouding, wordt dit amendement aangenomen, waarna het aldus 
geamendeerde voorstel met algemene stemmen wordt aanvaard. Het besluit der synode is vermeld 
onder artikel 24b. 
 
Artikel 24b. 
Hoogleraren ter synode 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het voorstel van de classis Kampen van 6 februari 1964 tot wijziging van de ,,positie van de 
hoogleraren der Theologische Hogeschool op de vergaderingen van de generale synode"; 
 
constaterende, 
 
dat deze classis in verband met de overweging van de generale synode van Enschede 1955 (acta art. 
73b), ,,dat het niet dienstig is voor een goede voortgang van het kerkelijke leven, indien hetgeen eens 
besloten is veranderd wordt zonder dringende noodzaak", verklaart ,,ervan overtuigd te zijn dat de 
thans geldende regelingen niet juist zijn en dat het dus dringende noodzaak is deze te wijzigen, omdat 



een goede voortgang van het kerkelijke leven hierdoor wordt bemoeilijkt en afgeremd"; 
 
overwegende, 
 
met de particuliere synode van Overijssel/Gelderland, Zutphen 1964, ,,dat deze zaak niet genoegzaam 
op de mindere kerkelijke vergaderingen in den lande heeft kunnen worden voorbereid om te dienen op 
de generale synode", 
 
besluit: 
 
de door de generale synode van Kampen 1951 aangenomen en door de generale synode van Enschede 
1955 bevestigde regeling van de positie der hoogleraren ter generale synode ongewijzigd te laten. 
 
Vierde zitting, vrijdag 10 april 1964 
 
Artikel 25. 
Om 9 uur opent de praeses de vergadering; hij laat zingen Psalm 25: 2 en 4, leest Romeinen 12: 1- 8 
en gaat voor in gebed. 
Het appèl nominaal wijst uit, dat geen wijziging in de bezetting der synode kwam. De vergadering 
gaat nu uiteen in commissies, tot 15 uur. De eerste synode week wordt dan beëindigd. De praeses leest 
Psalm 130: 7 - 8 en Psalm 131. Hierna roept hij de naam van God aan in dankzegging en gebed. Nadat 
is gezongen Psalm 118: 7 en 14 volgt sluiting. 
 
Vijfde zitting, dinsdag 14 april 1964 
 
Artikel 26. 
Om ruim 10 uur opent de praeses de eerste vergadering in de tweede synodeweek. Hij leest Lukas 17: 
5 - 10 en gaat voor in gebed. Na een kort woord van welkom wordt gezongen Psalm 27: 7. 
Bij het appèl blijkt br. A. Barelds wegens ernstige ziekte afwezig. De praeses leest een mededeling 
van br. G. C. Petersen uit Emmen, die door br. A. Barelds werd vervangen gedurende de eerste week, 
dat hij bij ontstentenis van deze nu ziek geworden broeder geen der andere voor hem benoemde 
vervangers in de gelegenheid vond, zijn plaats ter synode in te nemen. 
Aan br. A. Barelds zal het meeleven der synode worden bericht. 
 
Artikel 27. 
De vergadering vindt goed, dat de leden van het moderamen toegang hebben tot de vergaderingen van 
de commissies. Zij gaat voorts uiteen voor commissoriale arbeid. 
 
Artikel 28. 
Om 19 uur heropent de praeses de vergadering. Hij verzoekt te zingen Psalm 66: 2. Gehouden appèl 
wijst uit, dat geen wijziging kwam in de samenstelling der synode. 
 
Artikel 29a. 
Namens commissie 2 rapporteert br. G. van Oord over een onderdeel van het rapport van deputaten 
voor radio-uitzending van kerkdiensten. Na enige discussie, waarbij enkele wijzigingen in het voorstel 
worden aangebracht, besluit de vergadering eenparig als volgt in artikel 29b, waarna zij opnieuw 
uiteengaat in commissies. 
 
Artikel 29b. 
Radio Nederland Wereldomroep 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 



1. het rapport van deputaten voor radio-uitzending van kerkdiensten, voorzover dit handelt over 
 Radio Nederland Wereldomroep, 
2. een brief van Radio Nederland Wereldomroep, waarin wordt meegedeeld, dat zij wil komen tot 
 vaste regelingen met betrekking tot benoemingsprocedure, ledental, zittingsduur, taak en status 
 der deputaatleden van het ,,College van Deputaten voor de Protestantse kerkuitzendingen", en 
 wordt verzocht om, indien mogelijk vóór 15 april 1964, een deputaatlid met een secundus aan te 
 wijzen, 
 3. een daartoe strekkend advies van de voorzitter van deputaten voor radio-uitzending van 
 kerkdiensten en een advies van ds. D. Vreugdenhil te Zwolle; 
 
besluit: 
 
1. de voorgestelde regelingen van Radio Nederland Wereldomroep te aanvaarden met uitzondering 
 van hetgeen wordt voorgesteld aangaande de zittingsduur van 5 jaar,  
2. nu reeds ds. D. Vreugdenhil te Zwolle te benoemen tot deputaat voor radio-uitzending van 
 kerkdiensten en hem uit de kring van, en voor, deputaten aan te wijzen als deputaat-lid van het 
 ,,College van Deputaten voor de  Protestantse kerkuitzendingen" van Radio Nederland 
 Wereldomroep, met als secundus ds. H. D.  van Herksen te Hilversum, 
3. hiervan mededeling te doen aan Radio Nederland Wereldomroep, aan de te benoemen deputaten, 
 en aan ds. D. Vreugdenhil te Zwolle en ds. H. D. van Herksen te Hilversum, 
4. de voorgestelde ,,regelingen", als onder 1 bedoeld, op te nemen als bijlage bij de acta. 
 
Zesde zitting, woensdag 15 april 1964 
 
Artikel 30. 
Om 9 uur opent de praeses de vergadering; zij zingt Psalm 121: 1 en 2, waarna hij haar voorleest 
Psalm 121 en voorgaat in gebed. 
Bij appèl blijken afwezig br. A. Barelds, wegens ziekte, en de broeders P. Flens, W. K. Goodijk, ds. H. 
J. van der Kwast en ds. J. R. Wiskerke voor onderscheiden werkzaamheden. De vergadering gaat 
uiteen voor arbeid in commissies. 
 
Artikel 31. 
Om 14 uur heropent de assessor de vergadering. Behalve de in de morgenzitting afwezigen, ontbreken 
thans ook op het appèl, met voorkennis van de tegenwoordige praeses, de predikanten ds. L. Douw en 
ds. J. A. Vink wegens een begrafenis en ds. A. I. Krijtenburg wegens een andere kerkelijke 
vergadering. 
De voorzitter van commissie 4, ds. G. Janssen, vraagt of zij enige concrete vragen mag stellen aan ds. 
J. van der Schaft over enkele punten 
uit het door hem ingediende beroep tegen de particuliere synode van Friesland. 
Naar aanleiding van een in verband hiermee uit de synode opkomende vraag verklaart de praeses, dat 
het in geval van zodanig ,,horen" de bedoeling is, schriftelijk vast te leggen hetgeen wordt besproken, 
zodat elk synodelid er desgewenst kennis van kan nemen. 
De synode machtigt zonder hoofdelijke stemming commissie 4 tot hetgeen zij verzoekt. Hierna 
begeeft zij zich opnieuw tot commissoriale arbeid. 
 
Zevende zitting, donderdag 16 april 1964 
 
Artikel 32. 
De praeses, ds. J. A. Vink, opent de vergadering om 9 uur. Hierbij laat hij zingen Psalm 122: 1 en 2 en 
leest hij voor Psalm 122. 
Na het gebed volgt appèl. Br. G. van Oord is vervangen door br. K. C. van Spronsen, die door op te 
staan zijn instemming betuigt met de belijdenis der kerken. 
 
Artikel 33. 
De synode bepaalt, dat eventuele vervangers bij het commissoriale werk de plaats zullen innemen van 



degenen, die zij vervangen. 
 
Artikel 34. 
De raad van de Gereformeerde Kerk te Giessendam - Neder Hardinxveld bericht, dat zijn predikant, 
ds. W. de Graaff, op 15 april recipieerde in verband met zijn 25-jarige ambtsdienst. Het moderamen 
zal de gelukwensen der synode schriftelijk uitbrengen. 
De synode zet vervolgens haar werkzaamheden voort in de vergaderingen der commissies. 
 
Artikel 35. 
Om 15.15 uur heropent de praeses de zitting. Hij verzoekt te zingen Psalm 98: 2 en 3. Bij het appèl 
blijken alle broeders die in de morgenvergadering tegenwoordig waren aanwezig te zijn. 
 
Artikel 36. 
De praeses verwelkomt in de synode Rev. G. Vandooren van de Canadian Reformed Church te 
Burlington. Deze verkrijgt het woord en spreekt de vergadering toe. Hij verklaart, dat hij wel niet 
officieel vanwege de laatste synode van de kerken in Canada is afgevaardigd naar de Nederlandse 
synode. Maar onofficieel contact kan hartelijker zijn dan het officiële, dat vaak wat stroef is. Spreker 
voelt de band met de kerken in het moederland nog altijd sterk trekken. Hij wil de synode bij haar vele 
en moeizame arbeid toebidden, dat zij zich laat leiden door het gebod der liefde tot de Here en tot de 
naaste en aldus haar arbeid zal verrichten. Hij wijst op de grote voorrechten van de vrijmaking en van 
het gewone gereformeerde kerkelijke leven. Daarop is men buiten eigen kring vaak jaloers. 
Het stemme ons allen tot diepe dankbaarheid jegens de Here, die ons nog zoveel goeds geeft. Spreker, 
die nog steeds dankbaar is, dat hij door Gods genade gereformeerd mag zijn, bidt de synode en de 
kerken toe, dat zij, met name in onze bewogen tijd, gewoon gereformeerd mogen blijven. 
De praeses dankt Rev. G. Vandooren voor zijn hartelijke woorden en wenst hem, en in hem de kerken 
in Canada, toe, dat de Here het zeer wel zal maken met zijn volk. 
Hierna gaat de vergadering opnieuw uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Artikel 37. 
Om 19 uur begint opnieuw de voltallige vergadering in ongewijzigde samenstelling. Bij de aanvang is 
gezongen Psalm 75: 1 en 6. 
 
Artikel 38. 
De vermelding van de bidstond in de acta der synode en de artikelen 1 tot 7, 9 tot 20, 22 tot 23, 24b tot 
29 en 31 dezer acta worden vastgesteld. 
 
Artikel 39. 
Op voorstel van het moderamen benoemt de synode br. J. J. L. Sneep te Rotterdam - Delfshaven tot 
haar quaestor. Het moderamen wordt gemachtigd, een instructie voor deze quaestor vast te stellen. 
 
Artikel 40. 
Op voorstel van het moderamen wordt het omslag-percentage van de kosten dezer generale synode 
vastgesteld naar rato van het zielental der particulier-synodale ressorten, als volgt: 
 
Groningen 19,5% Utrecht 10,5%
Friesland 5,5% Noord - Holland 6,5% 
Drenthe 5,5% Zuid - Holland 17,5%
  Limburg 5% 
 
Artikel 41. 
De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 42. 
Nadat is gezongen Gezang 23: 1 gaat ds. A. Jagersma voor in dankzegging. De praeses sluit dan deze 
zitting. 



 
Achtste zitting, vrijdag 17 april 1964 
 
Artikel 43. 
Bij de aanvang der zitting om 9 uur laat de praeses zingen Psalm 124: 1 en 4, leest hij Psalm 124 en 
gaat hij voor in aanroeping van de naam Gods. Het appèl wijst uit, dat er geen mutaties in de bezetting 
der synode kwamen. Hierna wordt tot 16 uur in commissies vergaderd. 
 
Artikel 44. 
Nadat is gezongen Psalm 135: 2 en 3 en na dankgebed bij monde van de assessor, sluit de praeses de 
laatste zitting van de tweede synodeweek. 
 
Negende zitting, dinsdag 21 april 1964 
 
Artikel 45. 
Om 10 uur opent de praeses de zitting met hamerslag. Hij leest voor 1 Samuel 30: 1 - 8, gaat voor in 
gebed, spreekt een kort openingswoord bij de aanvang van de derde synodeweek en laat hierna zingen 
Psalm 77: 6 en 7. 
Bij het appèl blijkt, dat br. A. Barelds nog afwezig is wegens ziekte. Br. G. van Oord is weer ter 
vergadering tegenwoordig. De praeses feliciteert ds. L. Douw met het beroep, dat de kerk te Enschede 
- Zuid op hem heeft uitgebracht. 
Hierna wordt het commissiewerk voortgezet. 
 
Artikel 46. 
Om 14 uur vergadert de synode tot 15.30 uur in besloten zitting, waarna zij opnieuw voor 
commissoriale arbeid uiteengaat. 
 
Tiende zitting, woensdag 22 april 1964  
 
Artikel 47. 
Bij de opening van de zitting om 9 uur laat de praeses zingen Psalm 119: 17 en 25. Hij leest 
vervolgens Openbaring 3: 7 - 13 en gaat voor in gebed. 
Bij het appèl blijkt br. W. K. Goodijk afwezig met voorkennis van de praeses. Overigens kwam geen 
wijziging in de samenstelling der vergadering. De synode wordt geschorst voor het werk van de 
commissies. 
 
Artikel 48. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. Gezongen wordt Gezang 23: 1 en 2. Br. W. K. Goodijk is 
bij het appèl weer aanwezig. 
 
Artikel 49. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 50. 
De praeses deelt mee, dat in de besloten zitting, vermeld in art. 49 dezer acta, werd goedgevonden 
openbaar te maken, dat in de zitting van donderdag 16 april (zie art. 46) is uitgesproken, dat het 
bezwaarschrift van ds. J. van der Schaft te Murmerwoude d.d. 31 maart 1964, voor wat het onder C 
gestelde betreft, kan worden behandeld, daar: het aan de synode is gebleken, dat het de bedoeling van 
ds. J. van der Schaft is te appelleren tegen het over hem uitgesproken oordeel van 
afzettingswaardigheid en de daarvoor aangevoerde gronden voor zover die ook bij de schorsing 
hebben gediend; de particuliere synode van Friesland 1964 zich met betrekking tot deze zaak heeft 
uitgesproken in haar goedkeuring van het advies der deputaten ad art. 49 K.O. aan de classis Dokkum. 
 
Artikel 51. 
De synode besluit niet te vergaderen in de week, waarin de hemelvaartsdag valt. 



 
Artikel 52. 
De artikelen 8, 21, 24a, 30, 32 tot 35 en 37 tot 47 der acta worden vastgesteld. 
 
Artikel 53. 
Namens commissie 3 leest ds. A. I. Krijtenburg haar rapport over de stukken, die betrekking hebben 
op de bundel ,,Enige Gezangen". Na bespreking in eerste ronde worden de voorgestelde conclusies op 
verzoek van de rapporteur terugverwezen naar de commissie, opdat deze zich kan be-raden op 
gemaakte opmerkingen (zie verder art. 60). 
 
Artikel 54. 
Dr. R. H. Bremmer leest namens commissie 4 haar voorstel over de bij de synode ingediende stukken 
inzake de opstelling van een kort avondmaalsformulier. De discussie hierover wordt niet voltooid (zie 
verder art. 57). Om ruim 22 uur verzoekt de praeses te zingen Psalm 103: 3. Nadat ds. D. Berghuis de 
Here heeft gedankt, volgt sluiting der zitting. 
 
Elfde zitting, donderdag 23 april 1964 
 
Artikel 55. 
Met het laten zingen van Psalm 98: 1 en 3, het lezen van Jesaja 25: 1 - 8 en gebed opent de praeses de 
zitting van deze dag om 9 uur. Op het appèl ontbreken met voorkennis van de praeses, de brs. P. Flens 
en W. K. Goodijk. De synode gaat uiteen voor commissoriale werkzaamheden. 
 
Artikel 56. 
Om 19 uur heropent de praeses de vergadering. Hij laat zingen Psalm 103: 1 en 6. Bij het appèl 
ontbreekt br. P. Flens met voorweten van de praeses. 
 
Artikel 57. 
De discussie over het opstellen van een kort avondmaalsformulier (zie art. 54) wordt afgerond. Er zijn 
enkele amendementen ingediend, die de commissie op voorstel van haar rapporteur met de indieners 
in bespreking wenst te nemen alvorens de eindbeslissing valt (zie verder art. 71). 
 
Artikel 58. 
Aan het einde van de zitting zingt de vergadering Gezang 18: 1 en 4. Ds. H. Bouma gaat haar voor in 
dankgebed, waarna sluiting volgt. 
 
Twaalfde zitting, vrijdag 24 april 1964 
 
Artikel 59. 
Bij het begin van de zitting om 9 uur laat de praeses zingen Psalm 33: 1 en 2, leest hij Psalm 33: 1 - 8 
en roept hij Gods naam aan in gebed. De synode is in ongewijzigde bezetting bijeen. 
 
Artikel 60a. 
Namens commissie 3 legt ds. A. I. Krijtenburg een nieuwe redactie voor van haar voorstel (zie art. 53) 
ten aanzien van de bundel ,,Enige Gezangen". Hierop wordt een tweetal amendementen ingediend. Het 
eerste, van de hand van drs. D. Deddens heeft betrekking op de formulering van het tweede 
voorgestelde ,,oordeel" en wordt door de rapporteur overgenomen. Het tweede amendement, van de 
hand van ds. H. Bouma, wil in plaats van de tweede constatering lezen, ,,dat deputaten de uitvoering 
van het resterende deel van hun opdracht niet ten einde hebben gebracht". Het wordt met 22 tegen 7 
stemmen, bij 1 onthouding, verworpen. Hierna wordt het commissoriale voorstel eenstemmig 
aanvaard. Het besluit der synode is vermeld in artikel 60b der acta (zie ook: art. 87). 
 
Artikel 60b. 
Nieuwe opdracht inzake enige gezangen 
De generale synode, 



 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. het rapport van deputaten benoemd door de generale synode van Assen 1961 inzake de bundel 
 ,,Enige Gezangen"; 
2. het voorstel van de particuliere synode van Zuid-Holland d.d. 4 maart 1964 inzake opdracht aan 
 eventuele deputaten voor de bundel ,,Enige Gezangen"; 
3. een brief van ir. I. Hamming te Geldrop; 
4. een brief van drs. W. Zeldenrust te Rotterdam; 
 
constaterende, 
 
1. dat deputaten voornoemd blijkens hun rapport hebben kunnen voldoen aan dat deel van hun 
 opdracht, dat inhield toetsing van de door de raad van de Gereformeerde Kerk te Hilversum 
 ingebrachte bezwaren tegen de gezangen 10, 12, 13, 14, 21 en 26 in de bundel „Enige 
 Gezangen"; 
2. dat deputaten het resterende deel van de hun verstrekte opdracht niet in zijn geheel ten uitvoer 
 hebben kunnen brengen; 
3. dat deputaten wèl voorstellen uit te spreken, dat de gezangen 10, 12, 13, 14, 21 en 26 ,,in de 
 gezangenbundel onzer kerken geen plaats behoren te hebben", maar tevens ,,tot deze eliminering 
 niet over te gaan, alvorens de opdracht, aan deputaten in deze materie verstrekt, geheel ten 
 uitvoer is gebracht"; 
 
van oordeel, 
 
1. dat, nu de opdracht, geformuleerd door de generale synode van Assen 1961, acta art. 49, nog niet 
 in haar geheel ten uitvoer is gelegd, het niet gewenst is, dat de synode thans een beslissing neemt 
 ten aanzien van de gezangen 10, 12, 13, 14, 21 en 26; 
 2. dat de definitieve beoordeling door de kerken van de voorgestelde samenstelling van de bundel 
 ,,Enige Gezangen" eerst mogelijk zal zijn, wanneer zij het volledige resultaat van de arbeid van 
 deputaten kunnen overzien; 
 
besluit: 
 
1. de door de generale synode van Assen 1961, acta art. 174, benoemde deputaten dank te zeggen 
 voor de door hen verrichte arbeid; 
2. voor het heden geen uitspraak te doen over eventuele veranderingen, die in de bundel ,,Enige 
 Gezangen" aan te brengen zouden zijn; 
3. opnieuw deputaten te benoemen en hun het tot dusver bereikte werkresultaat ter hand te stellen, 
 met de opdracht, de taak, geformuleerd door de generale synode van Assen 1961, acta art. 49, te 
 voltooien; 
4. de te benoemen deputaten te verzoeken hun rapport tenminste één jaar vóór de volgende generale 
 synode aan de kerken toe te zenden, en eventueel reeds tussentijds van bereikte werkresultaten 
 mededeling te doen in de kerkelijke pers, ter bevordering van de gelegenheid tot goede 
 overweging en oordeelsvorming in en door de kerken. 
 
Voorts besluit de synode: 
 
1. br. ir. I. Hamming te Geldrop schriftelijk te antwoorden op zijn bij haar ingezonden brief; 
2.  aan br. drs. W. Zeldenrust te Rotterdam mede te delen, dat zij geen noodzaak ziet hetgeen de 
 generale synode van Assen 1961, acta art. 49 sub 6 heeft overwogen inzake het opnemen in de 
 bundel ,,Enige Gezangen" van ,,enige zich nauw bij de Schrift aansluitende gezangen" te 
 wijzigen en dat voorts zijn brief - zover deze betreft zijn kritische bespreking van een aantal 
 gezangen - in handen zal worden gesteld van nieuw te benoemen deputaten voor de bundel 
 ,,Enige Gezangen". 



 
Artikel 60c. 
Spoedige benoeming van deputaten 
In verband met de termijn binnen welke de volgens artikel 60b te benoemen deputaten hun rapport 
dienen gereed te maken, dringt commissie 3 aan op spoedige benoeming van deze deputaten. De 
praeses zegt toe, dat het moderamen eerstdaags een voorstel zal doen (zie verder art. 87). 
 
 
Artikel 61a. 
Archief  
De eerste scriba leest het rapport d.d. 23 maart 1964 van de kerke-raad van Groningen-Zuid over zijn 
behartiging van het archief der generale synoden en dat d.d. 8 april 1964 van de kerkeraad van 
Helpman over de controle van dit archief. Een voorstel van het moderamen over deze stukken wordt 
zonder hoofdelijke stemming eenparig aangenomen, waarbij br. 1. Boersma zich als buiten deelname 
aan stemming beschouwd wenst te zien, omdat hijzelf archivaris is. Het besluit der synode is 
opgenomen in artikel 61b der acta. 
Naar aanleiding van een opmerking van dr. R. H. Bremmer zal het moderamen nog een ontwerp 
voorleggen voor een korte instructie van de archiefbewarende en van de controlerende kerk (zie verder 
art. 564). 
Nu br. I. Boersma ter synode is afgevaardigd, maakt de praeses van deze gelegenheid gebruik, hem 
namens haar hartelijk te danken voor al zijn arbeid ten bate van het archief der generale synoden. 
 
Artikel 61b. 
Besluiten inzake het archief 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
a. het rapport van de kerkeraad van Groningen-Zuid d.d. 23 maart 1964 inzake de verzorging van 
 het archief van de generale synoden, welk rapport vergezeld gaat van een lijst van in dit archief 
 aanwezige stukken en bescheiden; 
b. een mededeling d.d. 8 april 1964 namens de kerkeraad van Helpman, dat het archief der generale 
 synoden bij controle ,,onberispelijk in orde" bleek te zijn; 
 
besluit: 
 
1. de kerkeraad van Groningen-Zuid te danken voor de door en namens hem ter verzorging van het 
 archief der generale synoden verrichte arbeid; 
2. aan de kerkeraad van Groningen-Zuid te doen vergoeden de door hem ten laste van het archief 
 voornoemd gemaakte kosten ad f 611,06, door overmaking van dit bedrag op girorekening 
 931947 ten name van de Boekhouder der Gereformeerde Kerken te Groningen; 
3. haar moderamen op te dragen (tenminste) vijf exemplaren van haar acta te deponeren in het 
 archief van de generale synoden, ten adresse van het Centraal Kerkelijk Bureau van de 
 Gereformeerde Kerken te Groningen, Herman Colleniusstraat 13, Groningen; 
4. er bij de adresvoerende kerken van de particuliere synoden op aan te dringen bij het verschijnen 
 van de acta der particuliere synoden steeds twee exemplaren te (doen) zenden aan het archief van 
 de generale synoden ten adresse als onder 3 vermeld; 
5. aan de kerkeraad van Groningen - Zuid te berichten, dat naast het voor het archief der generale 
 synoden gewenst geachte vijftal exemplaren der acta van iedere generale synode, nóg enige 
 exemplaren dienen beschikbaar gehouden te worden ten behoeve van deputaten voor de 
 correspondentie met buitenlandse kerken (zie acta generale synode Enschede 1955 art. 137b, 
 besluit III); 
6. aan de kerkeraad van Groningen - Zuid te verzoeken, het archief der generale synoden op gelijke 
 voet te blijven verzorgen en over zijn arbeid ten deze rapport uit te brengen aan de eerstvolgende 



 generale synode; 
7. de kerkeraad van Helpman dank te zeggen voor zijn controle op het archief van de generale 
 synoden en voor het dienaangaande uitgebrachte rapport; 
8. de kerkeraad van Haren te verzoeken, controle te oefenen op het archief van de generale synoden 
 gedurende de tijd tot de eerstvolgende generale synode en daarvan rapport te bieden aan die 
 synode. 
 
Artikel 62. 
De eerste scriba leest de hierna vermelde ingekomen stukken voor, of maakt melding van hun 
ontvangst, waarna de synode de erbij genoemde besluiten neemt: 
1. deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken, benoemd door de synode van 1963 van 
 Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, geven uiting aan het meeleven der kerken ginds met de 
 arbeid der synode; hun brief bevat een zegenbede met het oog op de vele aan de synode 
 voorgelegde appèlzaken; 
 de synode besluit deze deputaten schriftelijk haar dank te betuigen; 
2. br. P. Timmerman te Zwolle zendt in een brief d.d. 6 april 1964 een tweetal gedrukte preken; hij 
 oordeelt, dat lezing van deze preken nuttig kan zijn voor een rechte behandeling van de 
 voorgelegde zaken; 
 de synode volstaat met van de inhoud van deze brief kennis te nemen, aangezien het haar 
 voornemen is, zich in al haar handelingen te laten leiden door Gods Woord; 
3. een tweetal exemplaren der acta van de particuliere synode van Zuid-Holland d.d. 4 maart 1964 
 wordt in het archief der synoden gedeponeerd; 
4. de kerkeraad van Murmerwoude deelt schriftelijk mee, dat hij ds. J. van der Schaft d.d. 16 april 
 1964 heeft ontzet uit de ambtelijke bediening; 
 van deze mededeling wordt kennisgenomen; 
5. een brief van ds. J. van der Schaft te Murmerwoude d.d. 20 april 1964, ten geleide van een door 
 hem op verzoek van commissie 4 toegezonden stuk, en waarin hij eveneens melding maakt van 
 het afzettingsbesluit van de kerkeraad van Murmerwoude, wordt evenzo voor kennisgeving 
 aangenomen; 
6. de kerkeraad van Groningen-Zuid deelt mee, dat hij bereid is de synode te voorzien van en inzage 
 te geven in alle stukken, bescheiden, notulen, enz., die betrekking hebben op de zaak met zijn 
 dienaar des Woords, ds. A. van der Ziel, indien zulks aan de synode gewenst mocht voorkomen; 
 de synode zal van dit aanbod gebruik maken, zo vaak dit nodig zal blijken; 
7. de kerkeraad van Maassluis deelt d.d. 18 april 1964 mee, dat hij adhaesie betuigt aan de brief van 
 de kerkeraad van Loosduinen d.d.12 maart 1964 inzake de kwestie Zwolle-Soemba-ds. S. J. P. 
 Goossens; dit stuk wordt nog in handen gesteld van commissie 1. 
 
Artikel 63. 
Rapport radio-uitzending van kerkdiensten 
Ouderling G. van Oord leest het voorstel van commissie 2 ter zake van het rapport van deputaten voor 
radio-uitzending van kerkdiensten, dat tevoren aan al de leden der synode was ter hand gesteld. De 
bespreking wordt door de middagpauze onderbroken. 
 
Artikel 64a. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. Gezongen wordt Psalm 100: 1 en 3. Bij het appèl ontbreekt 
br. K. Hammenga met kennisgeving aan de praeses. 
De bespreking naar aanleiding van het rapport van radiodeputaten wordt voortgezet. De rapporteur 
deelt enkele wijzigingen mee, die de commissie in haar ontwerpbesluit heeft aangebracht. 
Ds. D. Berghuis stelt voor, in de opdracht van nieuw te benoemen deputaten tussen de punten 3 en 4 
van het commissoriale voorstel (waarin dan punt 4 punt 6 moet worden) in te voegen: 
4.  inzake de uitzending van kerkdiensten door middel van de televisie met grote voorzichtigheid de 
 ontwikkeling te blijven volgen, met name met het oog op de volgende bezwarende punten: 
 a. de dienst des Woords is ingesteld op het horen en niet op het zien; 
 b. het gebruik, dat van de televisie in het algemeen wordt gemaakt en de schadelijke invloed, 
  die van vele uitzendingen uitgaat; 



 c. het feit, dat voor de uitzending van een kerkdienst vooralsnog zondagsarbeid wordt  
  gevraagd  voor ± 20 man personeel; 
 d. dat het niet wenselijk is verklaard, de kerkdienst langer dan een uur te laten duren; 
 e. het storend gebruik van de apparatuur tijdens de dienst; 
 f. de extra inspanning, die van voorganger en gemeente wordt gevraagd bij de voorbereiding 
  en  uitvoering van zulk een dienst; 
5. indien kerken uitzending van een kerkdienst via de televisie mochten verzoeken en zich te dezer 
 zake tot deputaten wenden, deze kerken van advies te dienen. 
Dit amendement wordt met 21 tegen 8 stemmen verworpen, waarna het voorstel van de commissie 
met algemene stemmen bij 1 onthouding wordt aangenomen als besluit der synode. Het is opgenomen 
onder artikel 64b. 
 
Artikel 64b. 
Besluit rapport radio-uitzending van kerkdiensten 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van 
 
het rapport van deputaten voor radio-uitzending van kerkdiensten, met de daarbij gevoegde notulen 
der vergaderingen van deputaten en de financiële bescheiden van het deputaatschap, welke door 
commissie 2 gecontroleerd en in orde bevonden zijn (saldo in kas f 1.136,30); 
 
besluit: 
 
a. de handelingen van deputaten goed te keuren en hun décharge te verlenen onder dankzegging 
 voor de door hen verrichte arbeid; 
b. opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht: 
 1. op dezelfde wijze als voorheen is geschied de radio-uitzending van kerkdiensten voor het 
  binnenland te behartigen; 
 2. ook inzake de radio-uitzending van kerkdiensten voor het buitenland diligent te zijn; 
 3. diligent te zijn met betrekking tot de plaats van de deputaten in het Convent van kerken, met 
  name inzake radio- of televisie-uitzendingen onder de naam van het Convent van kerken 
  waarvoor zij, gezien hun opdracht, geen verantwoordelijkheid kunnen dragen; 
 4. kerken, die een televisie-uitzending van een kerkdienst mochten begeren, desgevraagd van 
  advies te dienen en binnen het raam van de samenwerking in het Convent van kerken te 
  dezer zake te bemiddelen; 
 5. indien nodig de kerken te verzoeken een bijdrage te leveren ter bestrijding van de onkosten 
  van dit deputaatschap; 
 6. aan de volgende generale synode verslag uit te brengen van hun handelingen. 
 
Artikel 65. 
Aan het einde van de derde zittingsweek der synode spreekt de praeses een kort slotwoord en zingt de 
vergadering van haar dank jegens en vertrouwen op de Here met Gezang 5: 9 en 10. Na dankgebed bij 
monde van de assessor volgt om 15.15 uur sluiting van de zitting. 
 
Dertiende zitting, dinsdag 28 april 1964 
 
Artikel 66. 
Om 10 uur opent de praeses de eerste zitting van de vierde synodeweek. Hij deelt mee, dat bericht is 
ontvangen van het overlijden van ouderling G. C. Petersen uit Emmen, die primus afgevaardigde was 
van de particuliere synode van Drenthe, maar zich van het begin af heeft moeten laten vervangen. In 
zijn gebed gedenkt de praeses de familie van deze overleden broeder en vraagt hij de Here om bijstand 
voor het verdere werk van de synode. Nadat hij vervolgens heeft gelezen Efeze 1: 15 - 21, spreekt hij 
een kort openingswoord, waarin hij wijst op de taak die de synode heeft in dienst van het voortgaande 



verlossingswerk van Christus. De vergadering zingt Psalm 147: 3 en 6. Bij het appèl ontbreken de brs. 
A. Barelds, drs. D. Deddens en W. K. Goodijk met voorweten van de praeses. De vergadering vindt 
goed, dat aan de familie Petersen te Emmen een brief van meeleven wordt gericht (zie art. 122). 
Hierna gaat zij uiteen voor de voortzetting van commissoriale werkzaamheden. 
 
Veertiende zitting, woensdag 29 april 1964 
 
Artikel 67. 
Met het laten zingen van Psalm 118: 7 en 8, lezing van Efeze 3: 14 - 21 en gebed opent de praeses 
deze zitting. Bij het appèl zijn de broeders R. Douma en P. Flens afwezig met voorkennis van de 
praeses. Het commissoriale werk wordt hervat. 
 
Artikel 68. 
Om 14 uur wordt de zitting heropend. Br. R. Douma is thans weer aanwezig. De arbeid van de 
commissies op deze dag wordt onderbroken; de synode vindt goed, op voorstel van het moderamen de 
volgende brief te verzenden: 
 
Aan Hare Majesteit de Koningin, te Soestdijk. 
 
Majesteit! 
Bij gelegenheid van de herdenking van Uwer Majesteits geboortedag wil de generale synode van de 
gereformeerde kerken in Nederland, die momenteel vergadert in Rotterdam, gaarne uiting geven aan 
de grote dankbaarheid, die in het midden van de kerken leeft voor de vele weldaden die de Here God 
tot heden aan Uwe Majesteit in Haar leven, Huis en regering heeft willen schenken. Deze 
dankbaarheid is geboren uit de verknochtheid aan het doorluchtige Huis van Oranje, dat eeuwen lang 
aan Nederland is geschonken en Zich aan Nederland heeft willen geven. En deze dankbaarheid wordt 
temeer verdiept waar, onder Uwer Majesteits koninklijke regering, Gods tot reformatie gebrachte 
kerken een stil en gerust leven mogen leiden in de als zegen van de Here ontvangen vrijheid om Hem 
te dienen naar Zijn Woord. 
Naar apostolisch voorschrift verheft het hart van Gods volk zich voortdurend, maar in het bijzonder op 
Uwer Majesteits verjaardag, tot de troon van Zijn genade om van Hem te smeken Zijn goddelijke 
zegen over Uwer Majesteits leven en Huis, opdat Hij Haar moge bekwamen voor de zware taak van 
het koningschap, zonder dat Zij door enige moeite of verdriet moge versagen. 
De generale synode verzekert Uwe Majesteit eerbiedig, dat de kerken in haar gebeden ook de moeiten 
en het verdriet, waarvan wie rond de koninklijke troon staan slechts een gering vermoeden kunnen 
hebben, aan de God van alle vertroosting opdragen, opdat Hij door Christus in alle druk overvloedig 
vertroosting schenke tot ook Uwer Majesteits troost en heil. Bij Hem moge Uwe Majesteit met Haar 
Huis al Haar troost en hulp blijven zoeken en vinden. Tenslotte betuigt aan Uwe Majesteit haar 
eerbiedige hulde 
 
       de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland. 
       Namens haar w.g. J. A. Vink praeses 
          w.g. H. Bouma eerste scriba. 
 
Vijftiende zitting, donderdag 30 april 1964  
 
Artikel 69. 
De zitting vangt aan om 9 uur. De praeses laat zingen Psalm 29: 1 en 6, hij leest Psalm 72: 1 - 6, 12 - 
15 en 18 - 19. Hierna gaat hij voor in gebed. Op deze dag, de verjaardag van H. M. de Koningin, houdt 
hij een toespraak, over de glans van het koningschap en de gunst des Heren daarin. Hij eindigt met een 
zegenbede uit te spreken voor Hare Majesteit en Haar Huis. De vergadering zingt hierop drie 
coupletten van het volkslied. 
Bij het appèl ontbreken dr. R. H. Bremmer, br. P. Flens, ds. G. Janssen, br. G. van Oord en ds. H. 
Veltman. Deze broeders arriveren naderhand. De vergadering wordt eerst geschorst vanwege een 
zanguitvoering van jeugd der gemeente te Rotterdam-Delfshaven naast het kerkgebouw. 



Daarna wordt het werk der commissies hervat. 
 
Artikel 70. 
Om 14 uur wordt de zitting heropend. Psalm 138: 1 en 2 wordt gezongen. De samenstelling der 
synode is niet gewijzigd. 
 
Artikel 71a. 
Dr. R. H. Bremmer leest namens commissie 4 een nieuwe redactie van haar voorstel inzake een kort 
avondmaalsformulier voor (zie art. 57). Verschillende suggesties uit de vergadering zijn hierin 
verwerkt. In de bespreking van dit nieuwe ontwerp worden enkele redactionele wijzigingen 
voorgesteld, die de rapporteur overneemt. 
Br. D. Roorda dient een amendement in, ,daartoe strekkende, dat wordt weggelaten de uitspraak van 
de wenselijkheid, dat het bestaande formulier, ook nadat een kort formulier zal zijn ingevoerd, 
tenminste vier maal per jaar bij de viering van het avondmaal gelezen zal worden. Met 20 tegen 9 
stemmen, bij 1 onthouding, wordt dit amendement verworpen. 
Het voorstel der commissie wordt met 24 tegen 6 stemmen aanvaard. Het besluit der synode is 
vermeld in artikel 7b (zie verder nog art. 167e). 
 
Artikel 71b. 
Besluit over kort Avondmaalsformulier 
 
De generale synode,  
 
gelet op: 
  
1. het verzoek van de particuliere synode van Utrecht, ,,naast het bestaande formulier voor het 
 Heilig Avondmaal een kort formulier op te stellen of te doen opstellen en aan de kerken ten 
 gebruike aan te bieden"; 
2.  de missives van de particuliere synoden van Zuid-Holland en Zeeland, Noord-Brabant en 
 Limburg en de kerken te Nieuwendam/Amsterdam-Noord en te Rijswijk, waarin dit verzoek 
 wordt gesteund; 
 
besluit: 
 
voor haar deel aan dit verzoek te voldoen. 
Zij spreekt hierbij uit het gewenst te achten, dat, indien te zijner tijd een korter formulier naast het 
bestaande in gebruik mocht worden genomen, wordt bepaald, dat het bestaande formulier tenminste 
vier maal per jaar bij de viering van het Heilig Avondmaal zal worden gelezen. 
Ter motivering van dit besluit sluit zij zich. evenals de particuliere synode van Utrecht, aan bij het 
oordeel van de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958, acta art. 82, dat ,,de begeerte naar 
een veelvuldiger avondmaalsbediening schriftuurlijk moet worden geacht" (1 Cor. 11: 17 en 
volgende). 
Zij is van oordeel, dat, in tegenstelling met wat ter synode van Bunschoten-Spakenburg het geval was, 
de behoefte aan een kort formulier, dat tevens meer ruimte voor de prediking laat (art. 62 K.O.), met 
het oog op een veelvuldiger avondmaalsbediening thans, gezien boven vermelde missives, voldoende 
gebleken is. 
De synode besluit deputaten met secundi te benoemen, met de opdracht, een conceptformulier, waarin 
de essentiële elementen van het bestaande formulier zoveel mogelijk bewaard blijven, een half jaar 
vóór de komende generale synode aan de kerken over te leggen, opdat deze haar oordeel aan de 
synode kunnen kenbaar maken. Deputaten kunnen bij de uitvoering van hun opdracht gebruik maken 
van andere arbeid. 
De synode gaat niet in op het voorstel van de particuliere synode van Zuid-Holland om naast een kort 
formulier ook artikel 35 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis als zodanig ten gebruike te stellen, 
aangezien dit artikel uiteraard geen liturgisch karakter draagt. 
De synode acht, bij eventuele invoering van een kort formulier naast het bestaande, vervanging van de 



woorden ,,het formulier des avondmaals" in art. 62 K.O. door ,,één der formulieren van het 
avondmaal", zoals voorgesteld door de particuliere synoden van Utrecht en Zuid - Holland, niet 
noodzakelijk, aangezien het te dezer zake te nemen besluit als aanvulling van art. 62 K.O. kan worden 
aangemerkt. De synode oordeelt, dat aan het verzoek van de kerk te Rijswijk, bij wijziging van art. 62 
K.O. de redactie zo te stellen, „dat de kerken in de gelegenheid blijven om - staande in de vrijheid van 
Christus en zonder die vrijheid te gebruiken als een aanleiding voor het vlees - de wijze van 
avondmaalsviering aan te passen aan wat ter plaatse de opbouw van de gemeente het beste dienen 
kan", niet behoeft te worden voldaan, aangezien dit artikel niet behoeft gewijzigd te worden. 
De synode besluit de beide door de kerk te Rijswijk geconcipiëerde formulieren in handen te stellen 
van de te benoemen deputaten. 
Van een en ander zal kennis worden gegeven aan de eerstkomende particuliere synoden van Utrecht. 
Zujd-Holland en Zeeland, Noord-Brabant en Limburg en aan de kerken te Nieuwendam/Amsterdam-
Noord en te Rijswijk. 
 
Artikel 72. 
Brief van de N.C.O.O.V. 
Namens commissie 1 rapporteert br. R. Douma over een brief d.d. 9 april 1964 van de Nationale 
Christen Onderofficieren Vereniging. Na korte bespreking wordt met algemene stemmen het volgende 
besluit genomen: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van 
 
een brief van het hoofdbestuur van de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging, Bureau Lange 
Gracht 11 te Amersfoort, waarin aan haar wordt gevraagd: 
 
1. aandacht te geven aan het feit, dat ,,humanistische Raadslieden in de Nederlandse Krijgsmacht 
 hun intrede hebben gedaan"; 
2. te bevorderen, dat de plaatselijke kerken wijzen op de gevaren van het humanisme en de leden, 
 die in militaire dienst treden, op het hart wordt gebonden, zich niet in te laten met het 
 humanisme; 
3. zulk een oproep tot getrouwheid in dezen aan de plaatselijke kerken, niet éénmaal maar 
 herhaaldelijk, te doen uitgaan; 
 
overwegende, 
 
dat het niet tot de taak van de synode zelf behoort aan deze verzoeken te voldoen; 
 
evenwel van oordeel, 
 
dat de door de N.C.O.O.V. aan de orde gestelde zaak de volle aandacht verdient van de kerken en haar 
leden, speciaal van hen die in militaire dienst zijn of treden; 
 
besluit: 
 
1. deze brief door te zenden aan de Contact Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken; 
2. hiervan mededeling te doen aan de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging. 
 
Artikel 73. 
Door de pers is bekend gemaakt, dat het H. M. de Koningin bij gelegenheid van Haar verjaardag heeft 
behaagd, professor C. Veenhof te benoemen tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Op 
voorstel van het moderamen besluit de synode, deze hoogleraar der kerken schriftelijk haar gelukwens 
aan te bieden met zijn hoge onderscheiding. 
 



Artikel 74. 
Ds. H. Veltman leest namens commissie 1 haar rapport inzake de voorstellen tot wijziging van de 
regeling der kerkelijke examinatie. De bespreking wordt niet ten einde gebracht (zie verder art. 77). 
 
Artikel 75. 
Namens het moderamen herinnert de eerste scriba er aan, dat in de credentiebrief van de particuliere 
synode van Groningen is meegedeeld, dat het haar vóór de verkiezing van afgevaardigden bekend was, 
dat ouderling I. Boersma per 1 mei 1964 aftreedt als ouderling, maar dat zij de verwachting heeft 
uitgesproken, dat de generale synode deze broeder ook na 1 mei 1964 als primus afgevaardigde zal 
blijven ontvangen (zie eerder art. 2 van deze acta). In aanmerking nemende, dat vorige synoden in 
gelijksoortige gevallen de desbetreffende afgevaardigde als lid bleven aanvaarden (vgl. bv. Assen 
1961, art. 16), stelt het moderamen voor, op gelijke wijze te handelen. De synode vindt dit goed. 
Hierop gaat zij uiteen voor commissiewerk. 
 
Zestiende zitting, vrijdag 1 mei 1964 
 
Artikel 76. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. De vergadering zingt Psalm 119: 7 en 8. De praeses leest 2 
Timotheus 2: 1 - 10 en gaat voor in gebed. Bij het appèl zijn geen wijzigingen. 
 
Artikel 77. 
Kerkelijke examina 
Ds. H. Veltman beantwoordt als rapporteur de broeders, die hebben deelgenomen aan de bespreking 
over de regeling van de kerkelijke examina (art. 74). Hij brengt enkele wijzigingen aan in de 
voorstellen der commissie. 
Ds. J. J. Verleur dient het volgende voorstel in: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van 
 
de verschillende voorstellen tot wijziging van de regeling van de kerkelijke examina; 
 
van oordeel, 
 
dat de huidige regeling voor de kerkelijke examina voldoet en dat de gerichtheid op de ambtelijke 
praktijk binnen de bestaande regeling tot haar recht kan komen; 
 
spreekt uit, 
 
dat wijziging van deze regeling thans niet noodzakelijk is. 
 
Dit voorstel wordt met 23 tegen 6 stemmen bij 1 onthouding verworpen. 
De commissie ontvangt overeenkomstig haar verzoek gelegenheid voor nader beraad over hetgeen ter 
sprake is gebracht (zie verder art. 105). 
 
Artikel 78. 
Namens dezelfde commissie leidt br. K. Hammenga haar voorstel in, dat betrekking heeft op het 
voorstel der particuliere synode van Drenthe inzake praktische oefening van aanstaande dienaren des 
Woords en op dat der particuliere synode van Friesland inzake praktische opleiding van aanstaande 
predikanten. Hij leest in dit verband tevens het door de commissie gevraagde advies van de 
hoogleraren dr. L. Doekes, H. J. Schilder en C. Veenhof. De bespreking over dit onderwerp wordt 
onderbroken voor de middagpauze. 
 
Artikel 79. 



Om 14 uur wordt de zitting heropend. Na het zingen van Psalm 100: 1 en 4 en het appèl, waarbij van 
geen veranderingen blijkt, zet de synode de bespreking over praktische oefening en opleiding van 
aanstaande predikante voort. Daarna gaat dit punt van het agendum naar de commissie terug voor 
nieuwe voorbereiding (zie verder artt. 157 en 158). 
 
Artikel 80. 
De synode besluit van 5 juni tot 25 augustus op reces te gaan.  
 
 
Artikel 81. 
Aan het einde van de vierde synodeweek spreekt de praeses een enkel woord ter afsluiting. De 
vergadering zingt Psalm 69: 14, waarna de assessor haar in dankgebed voorgaat. Om 15.45 uur volgt 
sluiting. 
 
Zeventiende zitting, dinsdag 12 mei 1964 
 
Artikel 82. 
Om ruim 10 uur opent de praeses de eerste zitting van de vijfde synodeweek. Hij leest voor Johannes 
15: 9 - 17. In het gebed dankt hij de Here voor het herstel van br. A. Barelds en bidt hij om al wat 
nodig is voor het werk der synode. In zijn korte openingswoord memoreert hij de hemelvaart van onze 
Heiland, die van de hemel uit zijn gemeenschap met ons in onze moeiten hier op aarde wil oefenen. 
Als ten hemel gevarene wil Hij ook de arbeid der synode leiden en zegenen. De vergadering zingt 
hierna Psalm 103: 5 en 7. Bij het appèl is br. A. Barelds, hersteld uit zijn ziekte, weer aanwezig. Br. P. 
Flens is vervangen door br. M. bij de Vaate. Op verzoek van de praeses betuigt ook deze broeder zijn 
instemming met de belijdenis der kerken. Nadat nog is gemeld, dat ds. L. Douw later ter vergadering 
zal komen, hervatten de commissies haar werkzaamheden. 
 
Artikel 83. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. Nu is ook ds. L. Douw tegenwoordig; br. G. van Oord komt 
iets later. De synode vergadert in besloten zitting. Hierna zetten de commissies haar arbeid voort. 
 
Achttiende zitting, woensdag 13 mei 1964 
 
Artikel 84. 
Bij de opening om 9 uur wordt gezongen Psalm 43: 3 en 4 en gelezen 2 Corinthe 5: 11 - 15. Na gebed 
bij monde van de praeses wordt het appèl gehouden; br. W. K. Goodijk is met voorweten van de 
praeses afwezig. De vergadering wordt geschorst voor commissoriaal werk. 
 
Negentiende zitting, donderdag 14 mei 1964 
 
Artikel 85. 
De praeses opent de zitting om 9 uur. Hij laat zingen Psalm 19: 5 en 7, leest Spreuken 2: 1 - 13 en 
roept de naam des Heren aan. Bij gehouden appèl blijkt ds. H. Veltman wegens zijn functie van 
curator van de Theologische Hogeschool afwezig met kennisgeving aan de praeses. Voorts is br. W. 
K. Goodijk afwezig wegens droeve familieomstandigheden. De synode gaat nu uiteen voor werk in 
commissies. 
 
Artikel 86. 
Om 19 uur wordt de zitting heropend. De synode zingt Psalm 119: 17 en 23. Br. H. Wiersma, ds. H. 
Veltman en br. W. K. Goodijk ontbreken met voorweten van de praeses. 
 
Artikel 87. 
Op voordracht van het moderamen benoemt de synode reeds nu tot haar deputaten inzake de bundel 
,,Enige Gezangen", met opdracht als vermeld in artikel 60b dezer acta, de broeders: professor dr. A. 
W. Begemann, Amsterdam-Zuid; ds. M. J. C. Blok, Utrecht-Noordwest; drs. A. Bos, Haarlem; ds. G. 



Hagens, Naarden; professor J. Kamphuis, Kampen; M. Lok, Zwolle; J. Zwart, Amersfoort-West; met 
als eventuele vervangers: ds. J. Groen, Groningen-Zuid; C. van der Linden, Barendrecht; L. J. 
Bergwerff, Assen. 
 
Artikel 88. 
Namens commissie 3 leest ds. H. J. van der Kwast haar rapport over het bezwaarschrift van br. A. 
Duits te Emmercompascuum tegen de uitspraak der particuliere synode van Drenthe 1963 over zijn 
klacht bij haar omtrent verongelijking door de classis Hoogeveen d.d. 10 januari 1963, die zijn positie 
regelde na het wegvallen van de kerk te Emmercompascuum-Emmererfscheidenveen. De bespreking 
over dit onderwerp wordt niet voltooid (zie verder art. 90). Aan het einde der zitting zingt de 
vergadering Psalm 139: 1 en 10, waarna ds. L. Douw haar voorgaat in dankzegging en sluiting volgt. 
 
Twintigste zitting, vrijdag 15 mei 1964 
 
Artikel 89. 
Bij de aanvang der zitting om 9 uur laat de praeses zingen Psalm 85: 3 en 4, leest hij Spreuken 3: 3 - 8, 
19 - 22 en gaat voor in gebed. De brs. H. Wiersma en W. K. Goodijk zijn nog afwezig. 
 
Artikel 90. 
De bespreking over het appèl van br. A. Duits (zie art. 88) wordt voortgezet totdat de rapporteur 
opschorting verzoekt voor verder beraad met de commissie (zie verder art. 99). 
 
Artikel 91. 
De artikelen 36 en 48 tot 81 der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 92. 
Namens commissie 1 verzoekt ds. H. Veltman machtiging, dat zij enkele concrete vragen bespreekt 
met de kerkeraad van Zwolle, eventueel met diens vertegenwoordigers, teneinde verder te kunnen 
gaan met de voorbereiding van de behandeling van de voorgelegde stukken in de ,,zaak-ds. S. J. P. 
Goossens". De synode verleent de gevraagde machtiging. 
 
Artikel 93. 
Nadat de vergadering om 12.30 uur is onderbroken geweest voor de middagpauze en vervolgens het 
commissiewerk is voortgezet, heropent de praeses om 16 uur de zitting voor de sluitingshandeling van 
deze vijfde week. Bij het appèl ontbreken met kennisgeving ds. D. Berghuis, br. K. Hammenga, ds. J. 
M. Goedhart, br. Tj. S. Medemblik, br. P. J. Wassenaar, ds. L. Douw, br. A. Barelds, br. A. van der 
Vinne, dr. R. H. Bremmer, br. A. Vos, br. H. Wiersma, br. G. van Oord en br. W. K. Goodijk. 
De praeses maakt nog melding van een mededeling d.d. 14 mei 1964 van de Commissie van Beheer 
van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Zuid, dat hedenmiddag om 16 uur de eerste paal zal worden 
geslagen voor een nieuw kerkgebouw van genoemde gemeente. Hij stelt voor, een schriftelijke 
gelukwens te zenden; dienovereenkomstig wordt besloten. Voorts neemt de praeses namens de 
vergadering afscheid van ds. H. J. van der Kwast, die zich voor de eerstkomende weken zal laten 
vervangen in verband met vakantie. 
Nadat de vergadering Psalm 117 heeft gezongen en de assessor haar is voorgegaan in dankgebed, 
volgt sluiting. 
 
Eenentwintigste zitting, dinsdag 19 mei 1964 
 
Artikel 94. 
Nadat de praeses de zitting om 10 uur heeft geopend,  leest hij Mattheus 3: 7 - 12 en gaat hij voor in 
gebed. In zijn openingswoord wijst hij er op, dat Pinksteren, het heilsfeit, dat op de afgelopen zondag 
is herdacht, zoveel beloften bevat van de overwinning van het vuur des Heren, dat wij in onze synode 
moedig verder kunnen gaan met het moeitevolle werk. 
Gezang 9: 1, 5 en 7 wordt gezongen. Bij het appèl ontbreken met kennisgeving ds. D. Berghuis, br. K. 
Hammenga, ds. J. M. Goedhart en br. Tj. S. Medembiik. Ds. Joh. Strating vervangt ds. H. 1. van der 



Kwast; om zijn instemming met de belijdenis der kerken te betuigen, staat hij op verzoek van de 
praeses op van zijn zitplaats. 
De praeses verzekert br. W. K. Goodijk van het meeleven der synode met hem en zijn familie bij het 
overlijden van zijn schoonvader, br. A. Schilder. 
De synode gaat nu uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Tweeëntwintigste zitting, woensdag 20 mei 1964 
 
 
Artikel 95. 
Om 9 uur laat de praeses de zitting aanvangen. Gezongen wordt Psalm 131: 1, 3 en 4. Hierna leest de 
praeses voor 1 Corinthiërs 2: 10 - 16 en gaat hij voor in gebed. Ds. J. M. Goedhart en br. G. van Oord 
ontbreken  met voorweten van de praeses op het appèl. De grootst mogelijke meerderheid der leden 
van commissie 4 is voor het verrichten van haar werkzaamheden naar Murmerwoude. 
Br. W. K. Goodijk, die vanwege onvoorziene familieomstandigheden momenteel niet langer kan 
deelnemen aan de synodale werkzaamheden, is vervangen door br. J. Visser. Deze betuigt zijn 
instemming met de belijdenis der kerken. 
De vergadering gaat uiteen voor commissie-werk. 
 
Drieëntwintigste zitting, donderdag 21 mei 1964 
 
Artikel 96. 
De praeses laat de vergadering bij de aanvang om 9 uur zingen Psalm 89: 1 en 4. Hij leest haar voor 1 
Corinthiërs 3: 10 - 15 en roept de naam des Heren aan. Bij het appèl blijkt, dat ds. J. M. Goedhart zich 
moest laten vervangen door ds. F. F. Pels. Laatstgenoemde geeft zijn instemming met de 
gereformeerde belijdenis der kerken in ons land te kennen door op verzoek van de praeses op te staan 
van zijn zitplaats. De broeders van commissie 4 die naar Murmerwoude zijn, worden eerst later terug 
verwacht. Het commissoriale werk wordt hervat. 
 
Artikel 97. 
Om 14.15 uur heropent de praeses de zitting. Nadat Psalm 93: 1 en 4 is gezongen, heeft het appèl 
plaats. Alle broeders zijn tegenwoordig. 
 
Artikel 98. 
De eerste scriba leest een brief voor van de particuliere synode van Drenthe d.d. 15 mei 1964, waarin 
deze meedeelt, dat zij de afvaardiging van ouderlingen, zoals deze door haar voorgangster was 
vastgesteld, heeft moeten wijzigen vanwege het overlijden van een broeder (zie art. 66) en vanwege 
verhindering bij andere benoemden deel te nemen aan synodale werkzaamheden. Zij wees nu br. A. 
Barelds aan als primus afgevaardigde naast br. A. van der Vinne. Voorts wees zij als één van de 
vervangers aan een broeder, die momenteel geen ouderling is. 
Ook leest ds. H. Bouma de nieuwe credentiebrief van de afgevaardigden uit Drenthe. 
De synode heeft geen bezwaar, de thans aanwezige broeders uit genoemd ressort te aanvaarden. Mocht 
eventueel de broeder die momenteel geen ouderling is ter vergadering komen, dan zal zij zich 
dienaangaande nader beraden. 
 
Artikel 99. 
De voorzitter van commissie 3, ds. A. I. Krijtenburg, leest de nieuwe voorstellen van zijn commissie 
voor, die zij heeft ontworpen in betrekking tot het appèl van br. A. Duits te Emmercompascuum (zie 
eerder art. 90). Ds. N. Bruin dient hierop enkele amendementen in. Er ontspint zich nieuwe 
bespreking, die wordt voortgezet tot de avondpauze (zie verder art. 102). 
 
Artikel 100. 
Om 19 uur wordt, nadat is gezongen Psalm 46: 1 en 6, terwijl br. H. Wiersma door de praeses afwezig 
wordt gemeld, de discussie voortgezet. Verschillende broeders dienen amendementen in. De 
rapporteur vraagt gelegenheid voor overleg met de commissie. 



 
Artikel 101. 
De vergadering gaat voor korte tijd over in besloten zitting.  
 
Artikel 102a. 
Gravamen br A. Duits 
De rapporteur deelt mee, dat in de voorstellen der commissie enkele wijzigingen zijn aangebracht, 
tengevolge waarvan enige amendementen kunnen vervallen. Nu de besluitvorming inzake het 
beroepschrift van br. A. Duits te Emmercompascuum in het eindstadium is gekomen, brengt de 
praeses het commissoriale voorstel per onderdeel in stemming, waarbij telkens over bij elk onderdeel 
ingediende amendementen een besluit wordt genomen. De afgevaardigden van Drenthe blijven naar 
art. 33 K.O. buiten stemming. Ds. N. Bruin stelt voor in de eerste reeks overwegingen na 1 en 2 een 
nieuw punt toe te voegen als volgt: 
 
3.  dat weliswaar de huidige tekst van art. 14 K.O. althans geen directe aanwijzingen geeft voor 
 gevallen als het onderhavige of soortgelijke, doch dat dit niet wegneemt, dat voorheen 
 kerkordelijke bepalingen werden gemaakt met het oog op dienaren des Woords, die niet aan een 
 gemeente verbonden waren. 
 
Aangezien de stemmen met 13 tegen 13 over dit amendement staken, wordt het verworpen geacht. 
Ds. N. Bruin stelt vervolgens voor, in de eerste reeks overwegingen na 1 en 2 een tweetal punten toe te 
voegen onder 3 en 4. Het eerstbedoelde wordt met 22 tegen 4, het tweede met 18 tegen 8 stemmen 
door de synode overgenomen. 
Zij verwerpt evenwel met 13 tegen 12 stemmen bij 1 onthouding, een amendement van ds. N. Bruin, 
om aan het door hem voorgestelde punt 4 nog een vijfde overweging toe te voegen, als volgt: 
 
5.  dat de klacht, dat het ontnemen van het radicaal overhaast is geschied, begrijpelijk is vanuit de 
 overweging, dat uit het opheffen van de zelfstandigheid van een plaatselijke kerk nog niet kan 
 worden afgeleid, dat aan de roeping des Heren tot arbeid in de dienst des Woords een einde komt 
 en dat het radicaal eerst dan vervalt, wanneer door het uitblijven van een roeping door een 
 plaatselijke kerk overgang naar een andere staat des levens noodzakelijk wordt. 
 
Tegenover hetgeen de commissie voorts wil overwegen onder 6 wil ds. N. Bruin een tweetal 
overwegingen invoegen tussen 4 en 5 (waarna 5 dient te worden geteld als 7) als volgt: 
 
5.  dat uit de algemene regel, dat voor uitoefening van de dienst des Woords beroeping door een 
 plaatselijke kerk noodzakelijk is, nog niet een andere algemene regel volgt, krachtens welke in 
 alle gevallen, 
 waarin voor een dienaar des Woords, de ambtelijke relatie met een plaatselijke kerk wegvalt, alle 
 rechten en plichten van zijn ambtelijke positie zouden moeten ophouden; 
6.  dat bij toepassing van art. 39 K.O. uit het vervallen van een predikantsplaats nog niet 
 noodzakelijk volgt, dat de betrokken dienaar des Woords zelfs niet meer gerechtigd is in de 
 kerken ambtelijk voor te gaan en de naam en eer van dienaar des Woords te behouden. 
 
Het voorstel der commissie wordt met 18 tegen 7 stemmen bij 1 onthouding aanvaard; hiermee is het 
voorstel van ds. N. Bruin vervallen. 
Met 20 tegen 5 stemmen, bij 1 onthouding, wordt vervolgens het eerste punt van de door de 
commissie voorgestelde uitspraak aanvaard en met 22 tegen 4 het tweede punt. Hiermee is het voorstel 
van ds. N. Bruin vervallen, om uit te spreken als volgt: 
 
spreekt uit, 
 
dat het behoorlijk was geweest, dat de classis Hoogeveen bij het vervallen van de ambtsdienst van br. 
A. Duits te Emmercompascuum-Emmererfscheidenveen hem de naam en eer van dienaar des Woords 
in de kerken had gelaten, totdat, gelijk br. A. Duits zelf gesteld heeft, wegens het uitblijven van een 



roeping van een plaatselijke kerk, overgang naar een andere staat des levens noodzakelijk zou worden; 
 
en verzoekt 
 
de eerstkomende classis Hoogeveen te komen tot herziening van de uitspraak van 10 januari 1963. 
Bij de eindstemming over het gehele voorstel, wordt dit aanvaard met 22 tegen 2 stemmen, bij 2 
onthoudingen. 
De tekst van het besluit is vermeld in artikel 102b. 
 
Artikel 102b. 
Besluit br.A. Duits 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het bezwaarschrift van br. A. Duits te Emmercompascuum tegen de afwijzing door de particuliere 
synode van Drenthe op 14 november 1963 van zijn appèl tegen de uitspraak van de classis Hoogeveen 
d.d. 10 januari 1963, ,,dat het ambt en radicaal van ds. A. Duits tegelijk met het wegvallen van de 
zelfstandigheid der kerk te Emmercompascuum-Emmererfscheidenveen en mitsdien van de 
predikantsplaats dier gemeente, met al de rechten en plichten daaraan verbonden, hebben 
opgehouden"; 
 
constaterende, 
 
1. dat appellant het gereformeerde beginsel van kerkrecht inzake de band van het ambt van de 
 bediening van het Woord met de plaatselijke kerk niet aanvecht; 
2. dat appellant zich echter beklaagt over de hantering van dit beginsel door de classis Hoogeveen 
 in haar uitspraak en besluit d.d. 10 januari 1963, waardoor hem zijn ambt en radicaal ,,overhaast" 
 zijn ontnomen, welke klacht door de particuliere synode van Drenthe 1963 werd afgewezen; 
 
overwegende, 
 
met betrekking tot hetgeen de particuliere synode van Drenthe 1963 heeft gesteld, 
 
1.  dat de verwijzing naar de artt. 4, 5 en 7 K.O. in de overweging van de classis, ,,dat voor het 
 behoud van zijn ambt of radicaal een zekere relatie met een plaatselijke kerk noodzakelijk is", 
 terzake is, voorzover daarmee de regel bevestigd wordt, dat het ambt van een dienaar des Woords 
 middellijkerwijs bepaald wordt door de roeping van een plaatselijke kerk, doch dat hetgeen de 
 classis stelde aangaande het behoud van het ambt of radicaal een conclusie daaruit is en niet 
 rechtstreeks gefundeerd is in genoemde artikelen; 
2.  dat de verwijzing naar de acta van de generale synode van Groningen 1899, art. 121, in 
 genoemde overweging terzake is, voorzover daarbij sprake is van een ,,losgemaakt worden" van 
 een dienaar des Woords van alle ambtelijke relatie tot zijn kerk zonder in enige ambtelijke relatie 
 tot een andere kerk over te gaan, doch dat in het onderhavige geval de losmaking van de 
 ambtelijke relatie tot een kerk niet veroorzaakt werd door een verandering in de levensgang van 
 de dienaar des Woords, maar door opheffing van de zelfstandigheid van de kerk, waaraan hij was 
 verbonden; 
3.  dat de ernst van de door wettelijke beroeping tot stand gekomen verbintenis van een dienaar des 
 Woords aan de kerkedienst voor heel het leven ook in rekening moet worden gebracht, wanneer 
 de zelfstandigheid van een plaatselijke kerk, waaraan een dienaar des Woords is verbonden, moet 
 worden opgeheven; 
4.  dat het eerst dan terzake is tegenover het bezwaar, dat de classis Hoogeveen is afgeweken van 
 het gewoonterecht in de kerken, te stellen, dat de gewoonte nimmer gelijk staat met Gods Woord 
 of de geldende kerkenordening, indien de uitspraak van de classis op Gods Woord of de 



 kerkenordening gegrond is; 
 
voorts overwegende, 
 
1. dat weliswaar met betrekking tot het onderhavige geval geen directe bepaling in één van de 
 artikelen van de K.O. is gegeven; 
2.  dat evenwel de K.O. in artikel 12 kent ,,de overgang tot een andere staat des levens" en in artikel 
 79 handelt over de afzetting van een dienaar des Woords, en dat zij alleen in deze beide gevallen 
 het verlies van de naam en de eer van een dienaar des Woords kent, doch dat deze artikelen in de 
 onderhavige zaak niet in geding zijn gebracht; 
3.  dat bovendien de K.O. in artikel 11 wèl spreekt van de mogelijkheid van ,,ontslag uit de dienst", 
 zonder dat dit echter verlies van de naam en de eer van dienaar des Woords ten gevolge heeft; 
4. dat voorts de K.O. in artikel 15 voorschriften geeft o.a. voor dienaren ,,in geenen vasten dienst 
 zijnde"; 
5. dat het in strijd is met de kerkelijke praxis om predikanten, die buiten vaste bediening geraken, 
 enkel om die reden de naam en de eer van een dienaar des Woords te ontnemen en te helpen 
 ontnemen; 
6.  dat, wanneer het besluit tot ,,opheffing" van een gemeente genomen moet worden, daaruit, gezien 
 de overwegingen 1 tot 5, geenszins voortvloeit, dat daardoor ,,het ambt en radicaal" van de 
 daarbij betrokken dienaar des Woords, ,,tegelijk met het wegvallen van de zelfstandigheid der 
 gemeente en mitsdien van de predikantsplaats van die gemeente met al de rechten en plichten 
 daaraan verbonden, hebben opgehouden", maar dat wel terdege had moeten overwogen worden, 
7. hoe naar artikel 39 K.O. de gehele voormalige gemeente, mèt de haar in de dienaar des Woords 
 geschonken ambtsgave, onder de zorg van de genabuurde kerk moest worden gesteld; 
 
spreekt uit, 
 
1.  dat appellant zich terecht beklaagt, dat de classis Hoogeveen heeft uitgesproken, dat met de 
 opheffing van de gemeente van Emmercompascuum-Emmererfscheidenveen ,,ambt en radicaal" 
 van ds. A. Duits ,,hebben opgehouden"; 
2.  dat de classis Hoogeveen de positie van br. A. Duits aldus behoort te regelen, dat hij de naam en 
 de eer van een dienaar des Woords wederom ontvangt; 
 
en besluit, 
 
van een en ander kennis te geven aan: 
1. br. A. Duits te Emmercompascuum; 
2. de eerstkomende particuliere synode van Drenthe; 
3. de eerstkomende classis Hoogeveen. 
 
Artikel 103: 
Aan het einde der behandeling van het beroep van br. A. Duits spreekt de praeses de hoop uit, dat de 
classis Hoogeveen de gevallen beslissing met een goede consciëntie zal kunnen aanvaarden. Hij brengt 
voorts dank aan de commissie van voorbereiding, die zich veel moeite voor het bereikte resultaat heeft 
willen getroosten. 
Nadat is gezongen Psalm 138: 2 en na dankgebed bij monde van dr. R. H. Bremmer, sluit de praeses 
de vergadering te ruim 22 uur. 
 
Vierentwintigste zitting, vrijdag 22 mei 1964 
 
Artikel 104. 
Om 9 uur opent de praeses de zitting. Gezongen wordt Psalm 119: 83 en 84. Nadat hij Jesaja 8: 16 - 20 
heeft gelezen, gaat de praeses voor in gebed. Bij het appèl ontbreekt br. H. Wiersma met voorkennis 
van de praeses. 
 



Artikel 105a. 
Ds. H. Veltman leest namens commissie 1 gewijzigde voorstellen voor over de vaststelling van 
regelen voor de kerkelijke examens (zie eerder artikel 77). In de bespreking worden enkele 
amendementen ingediend. In verband hiermee brengt de rapporteur nog enige verandering aan in de 
voorstellen. 
 
Ds. A. Jagersma stelt voor, aan de drie overwegingen in het voorstel een vierde toe te voegen, als 
volgt: 
d.  met de particuliere synode van Friesland, dat deze examens ,,hun wetenschappelijke waarde niet 
 mogen verliezen". 
Dit amendement wordt met 16 tegen 11 stemmen, bij 3 onthoudingen, verworpen. 
 
Dr. R. H. Bremmer stelt samen met ds. J. R. Wiskerke voor ten aanzien van het bij deze examina over 
te leggen attest te bepalen, dat dit moet zijn ,,een goed getuigenis van de kerk of kerken, tot welke de 
examinandus de laatste twee jaar behoorde, aangaande leer en leven van de examinandus". Dit 
amendement wordt wegens staking der stemmen (15 tegen 15) verworpen geacht. 
 
Ds. D. Berghuis stelt met dr. R. H. Bremmer voor, bij het praeparatoir examen geen onderzoek in te 
stellen naar de kennis van de inhoud der Heilige Schrift. Dit amendement wordt met 20 tegen 9 
stemmen, bij 1 onthouding, verworpen. 
Ds. A. I. Krijtenburg stelt voor, de omschrijving van het onderzoek naar de kennis van de inhoud van 
de Heilige Schrift, zoals deze door de commissie wordt voorgesteld in overeenstemming met de 
geldende regelingen, te verkorten. Dit amendement wordt met 17 tegen 13 stemmen aanvaard. 
Ds. J. R. Wiskerke stelt voor, de uitdrukking ,,kennis van de gereformeerde dogmatiek", voorkomende 
in de eisen voor beide examens, te vervangen door ,,kennis van de gereformeerde dogmata". Dit 
amendement wordt met 22 tegen 7 stemmen, bij 1 onthouding, verworpen. Op verzoek van dr. R. H. 
Bremmer vindt nog afzonderlijk stemming plaats over het commissoriale voorstel in betrekking tot de 
vereiste attesten. Met 20 tegen 10 stemmen aanvaardt de vergadering het. 
Tenslotte komt het voorstel in zijn geheel in stemming. 
Het wordt eenparig aanvaard. 
Ds. H. Bouma wil geacht worden te hebben gestemd tegen punt c-2 van de ,,Regelen voor het 
praeparatoir examen", nu hieruit een gedeelte van hetgeen door de generale synode van 1920, acta 
artikel 29, was bepaald, is weggelaten zonder voorafgaand onderzoek. 
Dr. R. H. Bremmer en dr. B. Jongeling willen geacht worden te hebben gestemd tegen hetgeen is 
bepaald omtrent de bij de onderhavige kerkelijke examens vereiste attesten, in zoverre hier wordt 
gesproken over een ..voldoen aan de voorschriften die de Schrift bevat ten aanzien van de leer en de 
levenswandel van hen, die staan naar het ambt van dienaar des Woords (o.a. 1 Timotheüs  3: 1 - 7; 
Titus 1: 7 - 9) ". 
Het besluit der synode is vermeld in de artikelen 105b tot 105e. 
 
Artikel 105b. 
Besluit inzake kerkelijke examina 
 
De generale synode, kennisgenomen hebbende 
 
van diverse bij haar ingekomen stukken, waarin wordt gehandeld over de regelen voor het praeparatoir 
en peremptoir examen; 
 
constateert, 
 
1. dat de classis Zwolle, nadat zij zich heeft ,,beraden op de wijze, waarop in onze kerken naar de 
 vastgestelde regelingen de classikale examens worden afgenomen", ,,tot het inzicht is gekomen", 
 „dat het kerkelijke karakter van deze examens niet voldoende tot zijn recht komt bij de huidige 
 praktijk en dat het in bepaalde opzichten moeilijk zal zijn voor de ouderlingen-leden van een 
 classis naar recht over het examen te kunnen oordelen"; waarom deze classis er op aandringt, 



 ,,verbetering in de bestaande gang van zaken bij genoemde examens aan te brengen" en voorstelt 
 de eisen voor deze examens naar een door haar ontworpen herziene regeling vast te stellen; 
 dat door de kerken te Hoofddorp en Maastricht adhaesie aan dit voorstel van de classis Zwolle 
 wordt betuigd; 
2. dat de kerk te Amsterdam-C. ,,met de classis Zwolle van overtuiging is, dat verbeteringen in de 
 gang van zaken bij de praeparatoire en peremptoire examens noodzakelijk dienen te worden 
 aangebracht", waarom deze kerk de synode voorstelt, „de gehele materie van de kerkelijke 
 examens aan een diepgaande bespreking te onderwerpen en voorstellen te doen, die tot wijziging 
 en verbetering zullen kunnen leiden"; 
3. dat door verschillende particuliere synoden is uitgesproken, dat de huidige regeling voor deze 
 examens ,,kan worden gehandhaafd omdat zij ,,voldoet" (aldus de particuliere synoden van 
 Groningen 1963, Zuid-Holland 1964, Friesland 1963), waarbij de particuliere synode van 
 Drenthe 1963 enige wijzigingen in de regeling voorstelt en de particuliere synode van Zeeland, 
 Noord-Brabant en Limburg 1964 een enkele aanvulling voor het praeparatoir examen gewenst 
 acht; 
 
overweegt, 
 
a. met de particuliere synode van Groningen, dat ,,de classis Zwolle in gebreke is gebleven aan te 
 tonen, waarom en waarin het kerkelijke karakter van de examens naar de vastgestelde regelingen 
 niet voldoende tot zijn recht komt bij de huidige praktijk"; 
b. met de particuliere synode van Zuid-Holland en, in enigszins andere bewoordingen, die van 
 Friesland, dat ,,de gerichtheid op de ambtelijke praktijk binnen de bestaande regeling tot haar 
 recht kan komen"; 
c. met de particuliere synode van Groningen, dat de kerkelijke examens, ingericht volgens deze 
 regeling, zeker niet bedoelen ,,een nodeloze repetitie te zijn van het candidaatsexamen aan de 
 Theologische Hogeschool"; 
 
is van oordeel, 
 
1. dat ingrijpende wijzigingen in de bestaande regeling niet behoeven te worden aangebracht; 
2. dat evenwel met de classis Zwolle, de particuliere synode van Drenthe en die van Zeeland, 
 Noord-Brabant en Limburg, een aanvulling van de bestaande regeling voor het praeparatoir 
 examen met het vak ,,kennis der Heilige Schrift" gewenst moet worden geacht, aangezien alreeds 
 van hen, die begéren ,,zich te belasten met prediking en onderricht" (1 Timotheüs 5: 17) verlangd 
 moet worden, dat zij genoegzaam in de Schriften thuis zijn en dus ,,bekwaam om ook anderen te 
 onderrichten" (2 Timotheüs 2: 2) ; 
3. dat het voorts ook gewenst is enige minder-juiste of onvolledige omschrijvingen in de bestaande 
 regeling met betrekking tot de bij de examens over te leggen attestatie en de vakken, waarin 
 geëxamineerd zal moeten worden, te verduidelijken of aan te vullen; 
 
waarom zij besluit, 
 
dat voortaan voor de kerkelijke examens zullen gelden de regelen, vermeld in de artikelen 105c en 
105d van haar acta. 
 
Artikel 105c. 
REGELEN voor het praeparatoir examen, bedoeld in artikel 4 K.O. 
 
a.  Het praeparatoir examen wordt afgenomen door de classis, waaronder de kerk ressorteert. tot 
 welke de examinandus behoort. 
 Deze classis stelt dit onderzoek in binnen drie maanden na de aangifte en, voor zoveel zij dit 
 wenst, onder medewerking van examinatoren, die zij van elders daartoe uitnodigt. 
b.  Vóór het praeparatoir examen kan worden afgenomen, moeten ter tafel zijn: 
 1. het bewijs van met goede uitslag afgelegd candidaatsexamen aan de Theologische  



  Hogeschool; 
 2. een attestatie van de kerk of kerken, tot welke de examinandus de laatste twee jaren  
  behoorde, in welke attestatie een beoordeling dient gegeven te worden omtrent de vraag, of 
  de examinandus voldoet aan de voorschriften, die de Schrift bevat ten aanzien van de leer en 
  de levenswandel van hen, die staan naar het ambt van dienaar des Woords (o.a. 1 Timotheüs 
  3: 1 - 7; Titus 1: 7 - 9) ; 
 3. een schriftelijke verklaring van de examinandus, dat hij zich heeft gehouden aan de bepaling 
  van  de generale synode van Amsterdam 1908 (acta art. 60), dat zij, die nog geen   
  praeparatoir examen hebben afgelegd, geen stichtelijk woord voor de gemeente zullen  
  spreken. 
c.  Voor het praeparatoir examen van een examinandus, die niet heeft gestudeerd aan de 
 Theologische Hogeschool, zullen de volgende regelen gelden: 
 1. de examinandus wendt zich tot de classis, waaronder de kerk ressorteert, tot welke hij  
  behoort; 
 2. na overlegging van een attestatie als onder b-2 bedoeld, verzoekt de classis de hoogleraren 
  der Theologische Hogeschool hem te examineren in de vakken van het candidaatsexamen; 
 3. de hoogleraren voldoen aan dit verzoek op die tijd en plaats, die zij daarvoor zullen  
  vaststellen, doch in elk geval binnen drie maanden; deze examinatie zal echter alleen  
  plaatsvinden als de examinandus een binnen- of buitenlands getuigschrift kan overleggen, 
  waaruit blijkt, dat hij een zodanige ontwikkeling heeft verworven, als geëist mag worden 
  voor het afleggen van het candidaatsexamen in de theologie; 
 4. de hoogleraren geven, bij gunstige uitslag, hiervan een getuigschrift aan de geëxamineerde; 
  de eerstvolgende classikale vergadering onderwerpt, na overlegging van het onder c-4  
  bedoelde getuigschrift, de candidaat op de gewone wijze aan het praeparatoir examen. 
d. Bij het praeparatoir examen wordt onderzoek gedaan naar:  
 1. de beweegredenen, die de examinandus hebben geleid om te staan naar het ambt van dienaar 
  des Woords; 
 2. de geschiktheid voor de bediening van het Woord; waartoe de examinandus voor de classis 
  een  acht dagen vóór het examen door hem ingeleverd preekvoorstel uitspreekt over een 
  tekst, die  drie weken vóór het examen aan hem is opgegeven; 
 3. de bekwaamheid in het uitleggen van de Heilige Schrift volgens de grondtekst; waartoe 
  tenminste veertien dagen vóór het examen aan de examinandus één hoofdstuk uit het Oude- 
  en één hoofdstuk uit het Nieuwe Testament worden opgegeven; 
 4. de kennis van de inhoud der Heilige Schrift; 
 5. de kennis van de gereformeerde dogmatiek, zulks in nauwe aansluiting aan de   
  gereformeerde belijdenisgeschriften, waarbij zal moeten blijken, dat de examinandus in staat 
  is de grondslag der dogmata in de Schriften aan te wijzen en dwalingen te weerleggen. 
e.  Na gunstige afloop van het praeparatoir examen moet de examinandus beloven bij zijn optreden 
 voor de gemeente niets te zullen leren, dat niet overeenstemt met de drie formulieren van 
 enigheid van de gereformeerde kerken in Nederland, waarna hem het recht wordt verleend, 
 gedurende één jaar (van welke termijn daarna verlenging kan worden gevraagd) in de kerken te 
 proponeren en de classis hem beroepbaar verklaart. 
 Van de beroepbaar-verklaring wordt aan de proponent acte verleend. 
 
Artikel 105d. 
REGELEN voor het peremptoir examen, bedoeld in artikel 4 K.O. 
 
a. Het peremptoir examen wordt afgenomen, ten overstaan van tenminste twee gedeputeerden der 
 particuliere synode, door de classis tot welke de kerk behoort, die de examinandus beriep tot 
 dienaar des Woords. 
b. Vóór het peremptoir examen kan worden afgenomen, moeten ter tafel zijn: 
 1. de beroepsbrief en de originele verklaring van aanneming der beroeping of een gewaarmerkt 
  afschrift daarvan; 
 2. de acte van beroepbaar-verklaring, verleend door de classis, die het praeparatoir examen 
  heeft afgenomen; 



 3. een attestatie van de kerk of kerken, tot welke de examinandus sedert het praeparatoir  
  examen behoorde, in welke attestatie een beoordeling dient gegeven te worden omtrent de 
  vraag, of de examinandus voldoet aan de voorschriften, die de Schrift bevat ten aanzien van 
  de leer en de levenswandel van hen, die staan naar het ambt van dienaar des Woords (o.a. 1 
  Timotheüs 3: 1 - 7; Titus 1: 7 - 9). 
c. Bij het peremptoir examen, dat tenminste drie uur duurt, wordt onderzoek gedaan naar: 
 1. de geschiktheid voor de bediening van het Woord; waartoe de examinandus een acht dagen 
  te voren door hem ingeleverd preekvoorstel over een door hem zelf gekozen tekst voor de 
  classis uitspreekt; 
 2. de bekwaamheid in de uitlegging van de Heilige Schrift volgens de grondtekst; waartoe 
  tenminste drie weken te voren aan de examinandus twee hoofdstukken uit het Oude- en twee 
  hoofdstukken uit het Nieuwe Testament worden opgegeven; 
 3. de kennis van de inhoud der Heilige Schrift; 
 4. de kennis van de gereformeerde dogmatiek, zulks in nauwe aansluiting aan de   
  gereformeerde belijdenisgeschriften, waarbij zal moeten blijken, dat de examinandus in staat 
  is de grondslag der dogmata in de Schriften aan te wijzen en dwalingen te weerleggen; 
 5. de kennis van de gereformeerde en van de overige, voornaamste christelijke    
  belijdenisgeschriften; 
 6, de kennis van de geschiedenis der kerk, in het bijzonder van die in het vaderland sedert de 
  aanvang van de reformatie in de 16e eeuw; 
 7. de kermis van de gereformeerde ethiek, zulks in nauwe aansluiting aan wat in de   
  gereformeerde belijdenisgeschriften is vervat omtrent de Wet des Heren als richtsnoer voor 
  het leven in nieuwe gehoorzaamheid; 
 8. de kennis van de schriftuurlijke regelen en beginselen voor de bediening der ambten in de 
  kerk, alsmede het inzicht in de praktische toepassing daarvan; 
 9. de kennis van de schriftuurlijke regelen en beginselen van het kerkrecht, alsmede het  
  inzicht in de praktische toepassing daarvan. 
d.  Na gunstige afloop van het peremptoir examen zal de beroepen dienaar des Woords de verklaring 
 ondertekenen, die voor dienaren des Woords in 1619 is vastgesteld. 
 Van de toelating tot de ambtelijke bediening wordt aan de beroepen dienaar des Woords acte 
 verleend. 
e.  Bij conflict tussen de classis en de deputaten der particuliere synode over de toelating tot de 
 ambtelijke bediening staat de beslissing aan de particuliere synode. 
 
Artikel 105e. 
De synode besluit tenslotte van deze haar beslissingen, vermeld in de artikelen 105b tot 105d, 
mededeling te doen aan de eerstkomende classis Zwolle, de eerstkomende particuliere synoden van 
Groningen, van Friesland, van Drenthe, van Zuid-Holland en van Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg, alsmede aan de raden van de kerken te Amsterdam-C., Hoofddorp en Maastricht. 
 
Artikel 106 
Financieel beheer van de Theologische Hogeschool 
Br. I. Boersma rapporteert namens commissie 4 over het beheer der financiën van de Theologische 
Hogeschool door deputaten-financieel over de jaren 1960, 1961 en 1962. Na enige bespreking besluit 
de synode eenparig als volgt: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van een brief d.d. 20 december 1963 van deputaten voor de behartiging van de financiële en materiële 
belangen van de Theologische Hogeschool van de gereformeerde kerken in Nederland en van de 
daarbij gevoegde jaarverslagen en accountantsrapporten over de jaren 1960, 1961 en 1962, 
 
besluit: 



 
a. deputaten-financieel te déchargeren en hun dank te betuigen voor het soliede en accurate beheer 
 van de gelden, gedurende de jaren 1960, 1961 en 1962; 
b. hun te verzoeken aan de archivaris van elke classis een exemplaar van de afschriften van de 
 accountantsrapporten over de jaren 1960, 1961 en 1962 te zenden; 
c. uit artikel 7, lid g, alinea 3, van de instructie van deputaten-financieel te schrappen de tussen 
 haakjes geplaatste woorden „het origineel, alsmede 50 afschriften"; 
d. op te nemen in hetzelfde artikel in lid c als alinea 4 de volgende bepaling: 
 ,,het eens per jaar mededelen aan alle classes, welke bedragen aan contributies, collecten en 
 giften uit elk der tot haar ressort behorende kerken zijn ontvangen"; 
e. als het artikel 7, lid g, alinea 1, van de instructie voor deputaten-financieel bedoelde 
 accountantskantoor aan te wijzen het kantoor Van Dien, Van Uden en Co. te Groningen; 
f. van deze besluiten mededeling te doen aan de deputaten-curatoren en de deputaten-financieel. 
 
Artikel 107. 
Na de middagpauze wordt gezongen Psalm 33: 6 en 11. Br. H. Wiersma is met voorkennis van de 
praeses afwezig. 
Aan de orde komt het bezwaarschrift d.d. 1 april 1964 van br. R. Vermij en zeven andere leden der 
kerk te Emmen tegen de uitspraak der particuliere synode van Drenthe 1963 inzake br. A. Duits. 
Namens commissie 3 heeft ds. H. J. van der Kwast dienaangaande een rapport met advies opgesteld, 
dat door de voorzitter van deze commissie, ds. A. I. Krijtenburg, wordt gelezen. 
De hierop volgende bespreking leidt er toe, dat enige wijzigingen worden aangebracht in de 
voorstellen, die opnieuw vermenigvuldigd zullen worden ten dienste van de leden der synode. 
Als gevolg hiervan kan deze zaak thans niet worden afgehandeld (zie verder artikel 112). 
Na een kort slotwoord van de praeses zingt de vergadering Psalm 99: 3 en 8. De assessor gaat voor in 
dankzegging, waarna sluiting volgt. 
 
Vijfentwintigste zitting, dinsdag 26 mei 1964 
 
Artikel 108. 
Bij het begin van de zevende synodeweek leest de praeses  voor  2 Corinthiërs 10: 3 - 8 en roept hij de 
Here aan om hulp en bijstand. In zijn openingswoord spreekt hij over de veldtocht van Christus tegen 
zwakke plekken in het kerkelijke leven, die vaak als bolwerken voor het vlees worden verdedigd. 
Hierna wordt gezongen Psalm 102: 9 en 10. 
Br. J. J. Dieleman ontbreekt met kennisgeving op het appèl. De praeses wenst ds. J. M. Goedhart, die 
weer ter vergadering is, geluk met de geboorte van een dochtertje. 
De vergadering gaat uiteen voor commissiewerk. 
 
Artikel 109. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. De synode zingt Psalm 78: 2 en 3. Bij het appèl ontbreekt 
br. J. J. Dieleman nog. Professor dr. L. Doekes is ter vergadering aanwezig. 
 
Artikel 110. 
Dr. B. Jongeling leest het rapport van commissie 2 inzake het rapport van deputaten der generale 
synode van Assen 1961 voor het ontwerpen van de overzetting van de Heidelbergse Catechismus in 
hedendaags Nederlands. Hierop volgt een brede discussie. De rapporteur beantwoordt de gemaakte 
opmerkingen, terwijl professor dr. L. Doekes, die voorzitter van deputaten was, toelichting geeft. Dan 
schorst de praeses de vergadering voor de maaltijd. 
 
Artikel 111. 
Om 19 uur wordt de zitting opnieuw aangevangen. Gezongen wordt Psalm 105: 5 en 6. Bij het appèl 
blijkt geen verandering in de bezetting der synode. 
De bespreking over de vast te stellen catechismustekst wordt in tweede ronde voortgezet. Aan het 
einde hiervan schort de voorzitter de discussie op en geeft hij gelegenheid, ontworpen amendementen 
bij de commissie in te dienen, opdat zij zich op voortgezette behandeling van de zaak kan 



voorbereiden (zie verder artikel 119). 
 
Artikel 112a. 
Namens commissie 3 leest ds. A. I. Krijtenburg de gewijzigde conclusies inzake het bezwaarschrift 
van br. A. Vermei c.s. voor (zie artikel 107). Na korte bespreking worden ze aanvaard door een 
stemming, waaraan de afgevaardigden van Drenthe geen deel nemen en waarbij 1 broeder zich van 
stemming onthoudt. De praeses dankt de commissie en de rapporteur voor het verrichte werk. Het 
besluit der synode is vermeld in artikel 112h der acta. 
 
Artikel 112b. 
Besluit over het gravamen br. R. Vermij c.s. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het bezwaarschrift d.d. 1 april 1964 van de broeders R. Vermij, T. Stad, C. Slingerland, J. J. 
Scheltens, J. Reinders, J. A. Knepper, H. Hidding en H. Bouwers te Emmen tegen de besluiten van de 
particuliere synode van Drenthe 1963 inzake de rechtspositie van br. A. Duits; 
 
constaterende, 
 
dat appellanten van oordeel zijn, 
a. dat de genoemde besluiten van de particuliere synode van Drenthe 1963 op onjuiste wijze zijn tot 
 stand gekomen, 
b. dat gebleken is, dat bij de totstandkoming van het desbetreffende classisbesluit nog andere 
 motieven een rol hebben gespeeld, dan die vermeld zijn in het officiële besluit en dat als gevolg 
 daarvan afbreuk is gedaan aan het recht van appèl, 
c. dat de particuliere synode de door de broeders ingebrachte bezwaren tegen het besluit van de 
 classis Hoogeveen ten onrechte heeft afgewezen; 
 
overwegende, 
 
ad a: dat de bezwaren tegen de wijze waarop de genoemde besluiten van de particuliere synode  van 
 Drenthe 1963 zijn tot stand gekomen niet van die aard zijn, dat appellanten stellen en bewijzen, 
 dat deze besluiten onwettig zouden moeten worden geacht; 
ad b: dat de klacht, dat door de classis Hoogeveen afbreuk werd gedaan aan het recht van appèl eerst 
 ter particuliere synode van Drenthe zal moeten dienen, alvorens op een generale synode in 
 behandeling te kunnen komen; 
ad c: dat de synode zich ten aanzien van de bezwaren tegen het antwoord van de particuliere synode 
 van Drenthe 1963 op het appèl der broeders reeds heeft uitgesproken bij de behandeling van het 
 bezwaarschrift van br. A. Duits; 
 
besluit: 
 
1. op de bezwaren, genoemd onder constaterende a, niet nader in te gaan; 
2. de klacht, genoemd onder constaterende b, niet in behandeling te nemen; 
3. in antwoord op de bezwaren, genoemd onder constaterende c, appellanten te doen toekomen een 
 afschrift van haar uitspraken inzake het bezwaarschrift van br. A. Duits; 
4. van een en ander mededeling te doen aan elk van de appellanten, aan de eerstkomende 
 particuliere synode van Drenthe en aan de eerstkomende classis Hoogeveen. 
 
Artikel 113 
Nadat de vergadering heeft gezongen Psalm 22: 15 en 16, gaat dr. B. Jongeling voor in dankgebed. 
Hierna sluit de praeses de zitting. 



 
Zesentwintigste zitting, woensdag 27 mei 1964 
 
Artikel 114. 
De zitting van deze dag wordt om 9 uur aangevangen met het gezamenlijk zingen van Psalm 25: 2 en 
4. De praeses leest Psalm 25: 1 - 9 en gaat voor in gebed. Ds. G. Janssen en br. J. J. Dieleman 
ontbreken met voorkennis van de praeses op het appèl. Van het ingekomen geboorte-bericht van 
Johanna Martina Goedhart wordt thans (zie art. 108) met kennisneming volstaan. Hierna gaat de 
vergadering uiteen voor de voort-zetting van het werk in de commissies. 
Zevenentwintigste zitting, donderdag 28 mei 1964 
 
Artikel 115. 
Om 9 uur opent de praeses de samenkomst. De aanvangspsalm is Psalm 125: 1 en 4 en de 
Schriftlezing is Psalm 125. Vervolgens roept de praeses de naam des Heren aan voor de handelingen 
van deze dag. Bij het appèl ontbreekt ds. G. Janssen met kennisgeving. 
 
Artikel 116. 
De synode vergadert enkele ogenblikken in comité generaal. Hierna maakt de praeses bekend, dat in 
de besloten zitting door ds. A. I. Krijtenburg als voorzitter van commissie 3 machtiging is verzocht, 
ds. A. van der Ziel van Groningen-Zuid en de kerkeraad van Groningen-Zuid (c.q. een deputatie van 
deze kerkeraad) te horen in verband met op de synode gedaan beroep. Deze commissie acht dit 
noodzakelijk met het oog op de voortgang van haar werk. Ds. H. Veltman verzocht insgelijks voor 
commissie 1 machtiging, ds. S. J. P. Goossens te horen. De synode heeft beide verzoeken ingewilligd. 
Hierna zetten de commissies haar voorbereidingswerk voort. 
 
Artikel 117. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. Hij laat zingen Psalm 111: 1 en 2. Bij het appèl ontbreken 
dr. R. H. Bremmer en ds. G. Janssen, die beiden later ter vergadering komen. 
 
Artikel 118. 
De artikelen 82 tot 113 der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 119. 
Dr. B. Jongeling leest de door commissie 3 gewijzigde voorstellen inzake de catechismustekst voor 
(zie eerder artikel 111). Drs. D. Deddens leest een mede door ds. D. Berghuis ingediend tegenvoorstel 
over dezelfde zaak voor. Beide voorstellen komen in bespreking. De rapporteur brengt enkele 
correcties aan in de conclusies. Tenslotte brengt de praeses de grote eenparigheid van voorgaande 
synoden bij haar besluiten over dezelfde aangelegenheid in herinnering. Hij uit de wens, dat het ook 
thans zover zal komen en geeft hiertoe in overweging, dat nog nader onderling overleg plaats vindt 
(zie verder artikel 167). 
Nadat Psalm 64: 10 is gezongen, gaat ds. H. Veltman voor in gebed, waarbij hij ook ds. J. G. Agema 
van Drachten, die deze avond met zijn grote gezin naar het zendingsveld in Zuid-Afrika zal 
vertrekken, aan de hoede des Heren opdraagt. De praeses sluit de zitting. 
 
Achtentwintigste zitting, vrijdag 29 mei 1964 
 
Artikel 120. 
Bij de opening der zitting om 9 uur zingt de vergadering Psalm 119: 2 en 32. De praeses leest 
Romeinen 12: 1 - 5 en gaat voor in gebed. Bij het appèl ontbreken ds. D. Berghuis en ds. J. M. 
Goedhart, die later arriveren. De synode gaat uiteen voor commissiewerkzaamheden. 
 
Artikel 121. 
Om 16 uur heropent de praeses de zitting. De broeders K. Hammenga, A. Barelds en dr. R. H. 
Bremmer ontbreken op het appèl. In een kort slotwoord neemt de praeses afscheid van br. M. bij de 
Vaate, die in de komende week niet zal terugkeren. Nadat Psalm 136: 1, 2 en 26 is gezongen en na 



dankgebed bij monde van de assessor, wordt de zevende synodeweek afgesloten. 
 
Negenentwintigste zitting, dinsdag 2 juni 1964 
 
Artikel 122. 
Om ruim tien uur vangt de achtste synodeweek aan. Dan leest de praeses Hosea 2: 13 - 19 en gaat hij 
voor in gebed. In zijn openingswoord memoreert hij vervolgens de dood van Johannes Calvijn vóór 
vierhonderd jaar, aldus erende diens levenswerk: de terugleiding van Gods volk onder het regiment 
van de Opperste Herder der schapen. Die terugvoering betekent altijd ook een gaan in de woestijn, de 
plaats van de beproeving des geloofs én van de verzoeking door de satan; maar tevens de plaats, waar 
de Here de enige Levensbron is. Die beide aspecten van de woestijn ondervindt de synode ook. 
Nadat Psalm 80: 9 en 11 is gezongen, wordt het appèl gehouden. De predikanten ds. D. Berghuis en 
ds. J. M. Goedhart komen later ter vergadering. Ds. H. Veltman is vervangen door ds. M. J. C. Blok. 
Laatstgenoemde betuigt door op te staan zijn instemming met de belijdenis der kerk. Br. P. Flens is 
weer ter vergadering, in plaats van br. M. bij de Vaate. 
De praeses leest een ingekomen dankbetuiging voor van Mevrouw E. C. Petersen-Wallast te Emmen 
voor het blijk van meeleven bij het overlijden van haar man (zie art. 66). Hierna gaat de synode uiteen 
voor werk in commissies. 
 
Dertigste zitting, woensdag 3 juni 1964 
 
Artikel 123. 
Bij het begin van de zitting van deze dag laat de praeses zingen Psalm 79: 4 en 7. Vervolgens leest hij 
voor Hosea 14: 2 - 8. In het gebed smeekt hij de Here om de genadige losmaking van de krachten van 
de Heilige Geest voor de beraadslagingen van deze dag en voor het kerkelijke leven te Murmerwoude. 
Bij het appèl zijn allen aanwezig. 
 
Artikel 124. 
Ds. G. Janssen, voorzitter van commissie 4, leidt de behandeling in van het rapport inzake de 
beroepschriften van ds. J. van der Schaft te Murmerwoude tegen uitspraken van Friese particuliere 
synoden. In bedoeld rapport worden enkele correcties aangebracht. Dr. R. H. Bremmer leest 
vervolgens het eerste deel van dit rapport, ds. D. Berghuis het tweede en ds. G. Janssen het laatste 
deel. Hiermee is de morgenzitting ten einde. 
 
Artikel 125. 
Om 13.30 uur heropent de praeses de zitting. Hij laat zingen Psalm 119: 84 en 86. De synode is in 
ongewijzigde bezetting bijeen. De vergadering maakt een begin met de bespreking van het 
voorgelezen rapport. De rapporteur, ds. G. Janssen, vangt hierna aan met beantwoording van de 
sprekers. 
 
Artikel 126. 
Na hervatting van de zitting om 19 uur laat de praeses zingen Psalm 26: 2 en 3. Ds. J. J. Verleur komt 
eerst later ter vergadering; overigens kwam geen wijziging in de bezetting der synode. Ds. G. Janssen 
zet zijn beantwoording voort, waarna de tweede ronde begint, die niet wordt voltooid (zie verder art. 
129). 
 
Eenendertigste zitting, donderdag 4 juni 1964 
 
Artikel 127. 
De zitting wordt om 9 uur aangevangen. Hierbij wordt gezongen Psalm 63: 1 en 2. De praeses leest 
Jeremia 33: 12 - 18 en gaat voor in gebed. Bij het appèl ontbreekt br. G. van Oord met medeweten van 
de praeses. 
 
Artikel 128. 
De praeses vermeldt de ontvangst van een telegram van de bond van gereformeerde 



mannenverenigingen, in jaarvergadering bijeen te Assen, die aan de synode in haar gewichtige 
kerkelijke arbeid de zegen des Heren toebidt. Dankbaar neemt de synode kennis van dit blijk van 
meeleven. 
 
Artikel 129. 
De discussie over het rapport in betrekking tot de appèlschriften van ds. J. van der Schaft (zie eerder 
art. 126) wordt hervat. De rapporteur der commissie, ds. G. Janssen, beantwoordt de sprekers van de 
tweede ronde, hierin bijgestaan door dr. R. H. Bremmer. De behandeling wordt onderbroken door de 
middagpauze (zie verder art. 134). 
 
Artikel 130. 
Om 14.15 uur heropent de praeses de vergadering. Gezongen wordt Psalm 77: 7 en 8. Br. G. van Oord 
is weer aanwezig. 
 
Artikel 131. 
De synode vergadert in besloten zitting. Hierna gaat zij uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Tweeëndertigste zitting, vrijdag 5 juni 1964 
 
Artikel 132. 
De laatste zitting van de achtste synodeweek begint om 9 uur. De vergadering zingt Psalm 89: 8 en 9. 
De praeses leest Jesaja 42: 1 - 7 en gaat voor in gebed. Bij het appèl zijn geen wijzigingen. 
 
Artikel 133. 
De synode vergadert in comité generaal. Hierna wordt in publieke zitting bekend gemaakt, dat dr. B. 
Jongeling namens commissie 2 machtiging vroeg en voor haar verkreeg, de beide kerkeraden van 
Beverwijk te horen in een informatief en oriënterend gesprek over de gebeurtenissen in de gemeente 
aldaar, teneinde zij zich kan vergewissen van de betrouwbaarheid van het door haar opgestelde 
historische overzicht van deze gebeurtenissen. 
 
Artikel 134a. 
Gravamen ds. J. van der Schaft. 
Namens commissie 4 deelt ds. G. Janssen enkele wijzigingen en aanvullingen mee in de conclusies in 
betrekking tot de bezwaarschriften van ds. J. van der Schaft (zie artikel 129). Er volgt nog een korte 
bespreking, waarin op nog enkele wijzigingen in de voorgestelde conclusies en brief wordt 
aangedrongen. Namens de commissie beantwoorden ds. G. Janssen en dr. R. H. Bremmer de sprekers. 
Enige tekstwijzigingen worden tenslotte nog aangebracht. 
De praeses geeft de onderhavige voorstellen in stemming. De afgevaardigden van Friesland blijven 
buiten stemming krachtens art. 33 K.O. Het eerste voorstel van de commissie wordt, terwijl één 
afgevaardigde zich van stemming onthoudt, zonder tegenstemmen aanvaard. Het genomen besluit is 
vermeld in artikel 134b. Het tweede voorstel der commissie wordt met 24 tegen 2 stemmen bij 1 
onthouding aanvaard. Dit besluit is vermeld in artikel 134c. Het derde voorstel der commissie wordt 
met algemene stemmen, zonder enige onthouding, aanvaard. De in dit besluit bedoelde brief is 
vermeld in artikel 134d. 
Nadat deze besluiten zijn gevallen, verzoekt br. G. van Oord zijn stem te mogen motiveren. Hoewel 
hij tegen het in artikel 134c opgenomen besluit heeft gestemd, wil hij uitdrukkelijk als zijn gevoelen 
verklaren, dat weliswaar ds. J. van der Schaft niet in Murmerwoude, maar wel in Oenkerk kon worden 
gehandhaafd, en dat derhalve de door de kerkeraad van Murmerwoude en de classis Dokkum met 
toepassing van art. 79 K.O. tegen hem genomen maatregelen niet de juiste waren. 
Br. P. Flens motiveert eveneens zijn stem, verklarende, dat hij de verantwoordelijkheid voor het 
besluit, vermeld in artikel 134e, niet kan dragen, omdat naar zijn gevoelen te weinig is gelet op het 
vele goede in het ambtelijke werk van ds. J. van der Schaft; hij kan in ds. J. van der Schaft niet zien 
een onnutte dienstknecht in de zin der Schriften. 
Dr. B. Jongeling verzoekt aantekening in de acta, dat hij zich van stemming heeft onthouden bij het 
nemen van de besluiten, vermeld in de artikelen 134b en 134e. 



Tenslotte spreekt de praeses een enkel woord in verband met de gevallen beslissing. Deze kan wel 
simpel zó worden omschreven, dat aan hetgeen ds. J. van der Schaft verzocht niet is voldaan. Maar 
deze beslissing houdt onnoemelijk veel in, zowel voor ds. J. van der Schaft als voor de synode. De 
Here heeft ons worstelen gezien en ons bidden gehoord. Ons geloof is beproefd geworden. Maar aan 
het slot mogen we toch belijden: de Here Zelf heeft ons al doende tot deze beslissing geleid. Wij 
verheffen ons niet op eigen arbeid, maar wij willen de dichter van Psalm 131 naspreken. 
Nadat de praeses Psalm 131 heeft voorgelezen, verheft de synode zich in het gebed tot de Here. De 
vergadering smeekt, dat ds. J. van der Schaft alsnog gehoor mag geven aan het woord, dat nu tot hem 
zal uitgaan. Tenslotte dankt de praeses heel de vergadering voor de goede samenwerking en bijzonder 
de commissie en haar rapporteur voor de veelvuldige werkzaamheden bij de voorbereiding en de 
afhandeling van deze zaak. Hierna schorst de praeses de synode voor de middagpauze. 
 
Artikel 134b. 
Besluit gravamen ds. J. van der Schaft. 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van het bezwaarschrift van ds. J. van der Schaft te Murmerwoude d.d. 26 maart 1964, .gericht tegen 
uitspraken van de buitengewone particuliere synode van Friesland 1962/1963. 
 
Zij overweegt 
 
het volgende, haar door de rapporterende commissie voorgelegd: 
ds. J. van der Schaft voert tegen de uitspraak der particuliere synode: ,,omdat inderdaad het 
bestaansrecht van de gereformeerde kerken, die zich vrijgemaakt hebben, door de besluiten van 
„Utrecht 1959", ook als zij op het verzoek van die synode niet ingaan, niet is weggenomen, zodat ieder 
zich ,.aan haar onderwijzing en tucht heeft te onderwerpen" (art. 28 N.G.B )terwijl de gebonden 
kerken ondanks de uitspraken van ,,Utrecht 1959" nog steeds dat bestaansrecht niet hebben (art. 29 
N.G.B.)", als eerste klacht aan, dat hier elk bewijs uit de Heilige Schrift ontbreekt, wat niet had mogen  
plaats vinden, daar het hier niet gaat over bezwaren hebben tegen het in deze artikelen beledene, maar 
over verschil van toepassing op een bepaalde kerkelijke situatie. 
De kracht van dit argument ontgaat de commissie. Haars inziens had ds. J. van der Schaft op zijn 
standpunt hier moeten klagen, dat de particuliere synode niet uit de kerkelijke situatie zelf aantoont, 
dat naar de norm van de belijdenis de gebonden kerken dit ,,bestaansrecht" missen. 
De tweede klacht van ds. J. van der Schaft is al even onbegrijpelijk. Hij klaagt, dat hangende zijn 
procedure zulk een ingrijpende uitspraak over de toepassing van de artikelen 28 en 29 N.G.B. wordt 
gedaan. Maar de procedure is juist daarover op gang gekomen! Vanwege zijn ,,toepassing" van art. 28 
N.G.B. vanuit zijn oordeel over de concrete kerkelijke situatie is de kerkeraad met zijn predikant gaan 
handelen. Wat ds. J. van der Schaft betoogt, komt hierop neer, dat hij in zijn beschouwing en 
handelwijze niet aan een nadere beoordeling onderworpen is. 
In zijn derde klacht voert ds. J. van der Schaft aan, dat velen in onze kerken er niet van overtuigd zijn, 
dat alle leden der gebonden kerken ook na ,,Utrecht 1959" en ,,Assen 1961" zich hebben te 
onderwerpen aan de onderwijzing en tucht der gereformeerde kerken en de ,,gebonden kerken" valse 
kerken te noemen. En dat in zulk een situatie het de particuliere synode van Friesland niet toekomt dit 
als belijdenis uit te spreken. Alleen een generale synode heeft het recht zulk een vierde formulier van 
enigheid in te voeren en dan nog slechts bij gebleken noodzaak. De commissie is van oordeel, dat ook 
deze klacht alle grond mist. Afgezien van het onjuiste spreken in dit verband van een vierde formulier 
van enigheid dient er op gewezen te worden, dat de particuliere synode van Friesland hier zakelijk 
naspreekt, wat een generale synode, namelijk die van Assen 1961, uitsprak, acta art. 73. 
Als vierde klacht tegen de uitspraak van de particuliere synode van Friesland voert ds. J. van der 
Schaft aan, dat deze synode ten onrechte aan wat scheiding heeft gebracht tussen de gereformeerde 
kerken (vrijgemaakt) en de ,,gebonden kerken" toevoegt, dat zij valse kerken zouden zijn. Naar het 
oordeel der commissie is dit niet juist gesteld. De particuliere synode van Friesland geeft in haar 



verwijzing naar art. 29 N.G.B. niet een toevoeging aan wat ons heeft gescheiden, maar een 
waarderingsoordeel over hetgeen de gebonden kerken hebben gedaan en wat tot ,,scheiding" alzo heeft 
geleid. 
Onder 5 van zijn bezwaarschrift stelt ds. J. van der Schaft tenslotte, dat door deze uitspraak der 
particuliere synode een groot struikelblok gelegd wordt op de weg naar de éénwording van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). De commissie wijst dit 
van de hand. De particuliere synode van Friesland gaf zeer duidelijk haar uitspraak alleen met 
betrekking tot de (leden van dr.) gebonden kerken en zulks overeenkomstig hetgeen boven is gezegd 
met betrekking tot de vierde klacht van ds. J. van der Schaft. 
 
Zij spreekt op grond daarvan uit, 
 
dat de bezwaren van ds. J. van der Schaft niet gegrond zijn; en besluit: 
1. aan de in dit bezwaarschrift aan haar gerichte verzoeken niet te voldoen; 
2.  hiervan kennis te geven aan ds. J. van der Schaft te Murmerwoude, aan de eerstkomende 
 particuliere synode van Friesland, aan de eerstkomende vergadering der classis Dokkum, en aan 
 de raden van de Gereformeerde Kerken te Murmerwoude en te Oenkerk c.a. 
 
Artikel 134c. 
Uitspraak over het gravamen ds. J. van der Schaft. 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van het bezwaarschrift van ds. J. van der Schaft te Murmerwoude d.d. 31 maart 1964, gericht tegen 
een besluit van de particuliere synode van Friesland d.d. 20 maart 1964, waarin ds. J. van der Schaft 
haar verzoekt uit te spreken: 
,,dat de kerkeraad van Murmerwoude, zo haastig mogelijk, de schorsing ongedaan heeft te maken, op 
schriftuurlijke wijze; 
dat de classis Dokkum van 15 februari 1964 ten onrechte het oordeel van afzettingswaardigheid heeft 
gegeven, en gehandeld heeft in strijd met de artt'. 79 en 85 K.O.; 
dat de particuliere synode van Friesland van 20 maart 1964 ten onrechte het advies van haar deputaten 
ad art. 49 K.O. tot afzettingswaardigheid heeft goedgekeurd, en dat ook de particuliere synode van 
Friesland is ingegaan tegen de artt. 79 en 85 K.O. door goed te keuren de handelwijze van de classis 
Dokkum in dezen". 
 
Zij overweegt 
 
het volgende, haar door de rapporterende commissie voorgelegd:  
 
ad A. 
Ds. J. van der Schaft brengt allereerst onder A het volgende bezwaar naar voren: hij had aan de 
particuliere synode geschreven, dat de kerkeraad van Murmerwoude hem tot drie keer geschorst had, 
terwijl de kerkeraad van Oenkerk c.a. zulks niet deed, omdat deze geen openbare grove zonde 
aanwezig achtte. Dit feit alleen reeds had de classis Dokkum er van moeten weerhouden het oordeel 
van afzettingswaardigheid uit te spreken. Ds. J. van der Schaft licht dit als volgt toe, daarbij een 
schrijven van de kerkeraad van 's Gravenhage-Oost citerende: het feit, dat een openbare grove zonde 
begaan is moet boven alle twijfel verheven zijn. Anders kan niet tot schorsing en afzetting worden 
overgegaan. Waar nu de kerkeraad van Oenkerk c.a. niet schorste, omdat hij geen openbare grove 
zonde aanwezig achtte, is het niet boven alle twijfel verheven, dat er van een openbare grove zonde bij 
hem sprake was. Dit had de classis Dokkum er van moeten weerhouden het oordeel van 
afzettingswaardigheid uit te spreken. 
De particuliere synode heeft hierop geantwoord: 
,,De particuliere synode is van oordeel, dat dit verschil van gevoelen inzake Uw 



schorsingswaardigheid de rechtmatigheid van het oordeel der classis Dokkum betreffende Uw' 
afzettingswaardigheid niet   aantast. 
De mogelijkheid, dat de Raad van de Kerk van Oenkerk in zijn gevoelen, zoals door U gemeld, heeft 
gedwaald, is minstens aanwezig en hypothetisch zou het mogelijk zijn geweest, dat de classis Dokkum 
U afzettingswaardig had geoordeeld, terwijl zelfs ook de raad van de andere gemeente, waaraan U 
verbonden bent, die van Murmerwoude, hieromtrent anders oordeelde. De beslissende vraag is en 
blijft deze: is het classicale oordeel inzake Uw afzettingswaardigheid materieel juist of onjuist; is het 
conform of strijdig met het Woord Gods en (of) de Kerkenordening (art 31 K.O.) ? Dat dit laatste het 
geval zou zijn, wordt door hetgeen U hier naar voren brengt, echter niet bewezen." 
 
Door dit antwoord is ds. van der Schaft echter niet bevredigd. Zijn bezwaar is, dat de particuliere 
synode voorbij gaat aan en zo niet in gaat op de ernst van het door hem gestelde, namelijk dat, indien 
een predikant een openbare grove zonde heeft bedreven, dat dan toch een feit is, dat voor ieder, die 
voor Gods Woord buigt, duidelijk is en daarover geen twijfel meer kan bestaan. Maar het feit, dat de 
kerkeraad van Oenkerk c.a. niet schorste, bewijst, dat hier niet van een boven alle twijfel verheven zijn 
kan gesproken worden. 
De commissie wil ten aanzien van deze klacht opmerken, dat haar het antwoord van de particuliere 
synode van Friesland naar zijn inhoud juist voorkomt, maar dat deze synode inderdaad niet 
rechtstreeks op de argumentatie van ds. J. van der Schaft is ingegaan, dat haar echter de argumentatie, 
die ds. J. van der Schaft in dezen aan de generale synode voorlegt, niet juist voorkomt. Hij schrijft 
toch: ,,Gold hier dus een openbare grove zonde zoals valse leer of ketterij, openbare scheurmaking en 
dergelijke, dan had de particuliere synode gelijk, maar hier is in geding de beoordeling van een 
bepaalde kerkelijke situatie". Dit laatste is niet juist, want ds. J. van der Schaft is niet 
afzettingswaardig geoordeeld vanwege zijn beoordeling van een bepaalde kerkelijke situatie, maar 
o.m. vanwege zijn gedragingen als ambtsdrager vanuit deze beoordeling en zijn daardoor misleiden en 
verwarring stichten en verstoren van de gemeente en het erop staan gelegenheid te hebben deze 
praktijk voort te zetten. De particuliere synode had aan haar uitspraak in dezen kunnen toevoegen, dat 
waar de kerkeraad van Oenkerk c.a. zulk een handelen in zijn gemeente niet constateerde, deze 
kerkeraad daarom blijkbaar voor zich geen reden vond ds. J. van der Schaft te schorsen, maar dat dit 
de rechtmatigheid van het oordeel van de kerke-raad van Murmerwoude niet aantast, weshalve het 
oordeel van de kerke-raad van Oenkerk voor de classis niet als beslissend kon gelden, hoewel het haar 
uiteraard tot grote behoedzaamheid diende te stemmen. 
 
Ds. J. van der Schaft had er voorts de particuliere synode op gewezen, dat het advies der in zijn zaak 
benoemde classicale commissie, om namelijk het oordeel tot afzetting niet te geven, verworpen werd 
met 8 tegen 7 stemmen en dat het oordeel van afzettingswaardigheid tenslotte werd uitgesproken met 
9 tegen 7 stemmen, waarbij dan nog in beide gevallen waren de stemmen van de afgevaardigden van 
de kerkeraad van Dokkum, die als kerkeraad van de genabuurde kerk ingestemd had met het oordeel 
van schorsings- en van afzettingswaardigheid. 
De particuliere synode heeft hierop geantwoord: 
hetgeen U voorts over de stemmenverhouding in de classis Dokkum van december 1963 vermeldt, tast 
naar het oordeel van de particuliere synode evenmin de rechtsgeldigheid van het classicale oordeel 
inzake Uw afzettingswaardigheid aan. Ook in dit geval is immers art. 31 K.O. van kracht: ,,en 't gene 
door de meeste stemmen goedgevonden is, zal voor vast en bondig gehouden worden." 
Tegen dit antwoord brengt ds. J. van der Schaft bij de synode hetzelfde bezwaar in als zoëven naar 
voren werd gebracht. De particuliere synode is voorbij gegaan aan en zo niet ingegaan op wat hij 
stelde: dat het feit van de openbare grove zonde blijkbaar niet boven alle twijfel verheven was. En hij 
vraagt: zullen kerkelijke vergaderingen dan mogen oordelen, dat een predikant afzettingswaardig is? 
Ds. J. van der Schaft spreekt in verband met dit antwoord van de particuliere synode van Friesland van 
een formalistisch en legalistisch hanteren van de kerkenordening. 
Het laatste wil de commissie beslist afwijzen. 
De particuliere synode heeft zakelijk juist gesproken. Wel moet ook hier gezegd worden, dat zij niet 
rechtstreeks op het bezwaar van ds. J. van der Schaft is ingegaan. Zij had naast wat zij uitgesproken 
heeft er op kunnen wijzen, dat de door ds. J. van der Schaft genoemde regel, dat een openbare grove 
zonde als zodanig voor ieder duidelijk moet zijn, zeker juist is, maar dat wat het geval moet zijn, nog 



niet altijd het geval is. Er kan toch sprake zijn van oordeelsverzwakking bij sommigen. Voorts had zij 
er op kunnen wijzen, dat om tot een recht oordeel over deze stemverhouding te komen, de redenen van 
de tegenstemmers moeten gekend worden. Achtten zij het ds. J. van der Schaft ten laste gelegde geen 
openbare grove zonde, óf achtten zij het niet voldoende bewezen, dat deze zonde bij hem gevonden 
werd, en zo ja, hadden zij van de stukken voldoende kennis genomen? enz. Het wijzen op een 
bepaalde stemverhouding als door ds. J. van der Schaft geschiedt, is zonder meer niet genoegzaam. 
 
 
ad B. 
Onder B brengt ds. J. van der Schaft een volgend bezwaar onder de aandacht der synode. Het komt 
kort gezegd hierop neer, dat de classis Dokkum in haar voortgezette vergadering van 15 februari 1964 
voor haar oordeel van afzettingswaardigheid zich niet heeft beperkt tot de constateringen van de 
kerkeraad van Murmerwoude, maar gekomen is tot nieuwe vaststellingen, namelijk inzake het oordeel 
van ds. J. van der Schaft over de besluiten van ,,Utrecht 1959", de schorsingen en afzettingen uit de 
jaren 1944 e.v. en over de Herziene Kerkorde. 
Ds. J. van der Schaft voerde in zijn bezwaarschrift aan de particuliere synode gericht daartegen aan: 
,,Broeders, alzo doende heeft de Classis gedaan wat des Kerkeraads is in strijd met de artt. 79 en 85 
K.O., omdat het naar de geest van het gereformeerde kerkrecht is, dat in dit geval de classis alleen tot 
taak heeft na te gaan of de constateringen enz., die de Kerkeraad aanvoert, juist zijn of niet." 
De particuliere synode heeft daarop geantwoord, dat de classis zich had moeten beperken tot het 
schorsingsvonnis, wanneer zij een appèl daartegen te behandelen had gehad, maar dat zij, nu haar 
gevraagd werd het oordeel tot afzetting te geven, het recht en de plicht had een eigen onderzoek in te 
stellen, daarbij uiteraard uitgaande van wat tegen ds. J. van der Schaft ingebracht werd. 
Ds. J. van der Schaft bestrijdt dit oordeel van de particuliere synode. De classis mocht naar art. 79 
K.O. geen nieuwe schorsingsgronden - bedoeld zal zijn afzettingsgronden - toevoegen aan de 
schorsingsgronden van de kerkeraad, aldus appellant. Want de taak der meerdere vergaderingen in 
tuchtprocedures is alleen een controlerende, om partijdigheid te voorkomen. 
Daarom handelden de classis en de deputaten ad art. 49 K.O. in strijd met de artt. 79 en 85 K.O. 
De commissie kan dit oordeel van ds. J. van der Schaft niet delen. De classis heeft ds. J. van der Schaft 
niet afgezet, maar haar oordeel gegeven op grond van haar onderzoek van heel de materie. Voor een 
recht en verantwoord oordeel is een eigen onderzoek in de regel noodzakelijk te achten. Haar was door 
de kerkeraad van Murmerwoude om dit oordeel gevraagd. Deze kerkeraad heeft alle medewerking aan 
de classis verleend om tot een eigen zelfstandig onderzoek te kunnen komen. Hij is met deze gang van 
zaken geheel accoord gegaan. Door dit zelfstandig onderzoek heeft de classis haar „controlerende 
taak" op de best mogelijke wijze vervuld. Tenslotte heeft de kerkeraad dat oordeel als het zijne 
geaccepteerd. Van strijd met de artt. 79 en 85 K.O. kan hier daarom niet gesproken worden. 
 
De commissie wil er verder op wijzen, dat slechts in zeer formalistische zin gesproken kan worden 
over nieuwe gronden, door de classis bijeen gebracht, náást de schorsingsgronden van de kerkeraad. 
Impliciet ligt wat de classis heeft uitgesproken in het vonnis van de kerkeraad reeds opgesloten. Het 
komt alles alleen duidelijker uit de verf. En was het niet een ernstige grief van ds. J. van der Schaft, 
geuit op de vergadering van de classis van 3 mei 1963. dat de achtergronden in het schorsingsvonnis 
zo goed als niet naar voren komen? Wanneer de classis, tot oordelen geroepen, nu die achtergronden 
naar voren haalt, wat klaagt hij dan over nieuwe gronden? 
In verband met het bovenstaande bracht ds. J. van der Schaft als bezwaar tegen de particuliere synode 
in, dat de kerkeraad van Murmerwoude uitsprak, dat hij niet behoefde op te roepen tot vrijmaking van 
leeruitspraken na „Utrecht 1959", terwijl de classis - om tot het vonnis van afzettingswaardigheid te 
komen - uitspreekt, dat ook de confessionele gronden voor de vrijmaking allerminst zijn weggevallen. 
Daarom ook, zo zegt hij nu tot de generale synode, kan het antwoord van de particuliere synode op 
zijn bezwaar onder B niet juist zijn, omdat de kerkeraad hem niet vermaand heeft om zijn gevoelens 
inzake de terzijdestelling van de Vervangingsformule en de classis dit gevoelen maakte tot onderdeel 
van het oordeel van afzettingswaardigheid. 
 
De commissie meent, dat ds. J. van der Schaft hier niet zonder grond zich beklaagt. De kerkelijke 
behandeling van ds. J. van der Schaft vertoont hier géén rechte lijn. De classis heeft op dit punt geen 



rekening gehouden met wat de kerkeraad van Murmerwoude tegenover ds. J. van der Schaft had 
uitgesproken. Dit maakt echter het antwoord van de particuliere synode aan ds. J. van der Schaft als 
zodanig volstrekt niet onjuist. 
 
ad C. 
 
Onder C van zijn bezwaarschrift beklaagt ds. J. van der Schaft zich over de verongelijking, hem door 
de particuliere synode van Friesland aangedaan, namelijk dat deze synode zijn bezwaren tegen het 
afzettingsoordeel der classis Dokkum niet heeft behandeld. 
 
De zaak is aan de generale synode bekend uit het rapport, door de commissie ingediend over de 
ontvankelijkheid van een gedeelte van een bezwaarschrift van ds. J. van der Schaft. Daaruit is het de 
synode bekend, dat de formulering van ds. J. van der Schaft zelf voor deze niet-behandeling reden is 
geweest, al wil de commissie daarmee niet beweren, dat zij voor de particuliere synode van Friesland 
een absolute verhindering had moeten vormen. Zij is van oordeel, dat de generale synode in dezen 
geen uitspraak behoeft te doen, daar ds. J. van der Schaft thans zijn zaak in elk geval in appèl op de 
generale synode behandeld ziet. 
 
ad Bijlage 2 C III. 
Daar is eerst Constatering 1 van het schorsingsbesluit d.d. 1 oktober 1962 en 29 maart 1963, ook 
voorkomend in het oordeel van afzettingswaardigheid der classis Dokkum d.d. 15 februari 1964, en 
aldus luidende: ,,dat door zijn predikant wordt nagelaten het werk des Heren in de vrijmaking van Zijn 
kerk bij de gemeente in gedachtenis te houden". Ds. J. van der Schaft oordeelt, dat hiermee de 
werkelijkheid niet juist is weergegeven. ,,Feit is", zo schrijft hij, ,,dat ik op zijn tijd, b.v. in de 
prediking en op de catechisatie er over sprak, dat de Here ons gegeven had ons vrij te maken van 
bovenschriftuurlijke binding aan leeruitspraken en van de schorsingen enz.". 
Naar het oordeel der commissie ligt het spreken van ds. J. van der Schaft hier op het formalistische 
vlak. 
Het is toch duidelijk, dat de kerkeraad begeerde een in gedachtenis houden van het werk des Heren in 
de vrijmaking vanwege Zijn goedheid daarin over ons en onze kinderen, zoals wij nog dagelijks 
daarvan de vruchten genieten in een weer naar Zijn Woord bevrijd en geordend kerkelijk leven. Dit 
toch is het schriftuurlijk in gedachtenis houden. 
Maar ds. J. van der Schaft ziet de vrijmaking enkel als een historisch feit uit het verleden, dat in het 
heden van geen betekenis meer is. Immers het kan nu weer tot vereniging komen. Typerend is dan ook 
zijn formulering. Hij spreekt in de voltooid verleden tijd: ,,dat de Here ons gegeven had ons vrij te 
maken". ,,Doch dit is niet het in gedachtenis houden, dat de kerkeraad op het oog had, zoals ds. J. van 
der Schaft heel goed weten kan en zoals het in de door de kerkeraad genoemde Schriftplaatsen bedoeld 
wordt. 
De commissie wil hiermee niet zeggen, dat deze nalatigheid van ds. J. van der Schaft op zichzelf 
grond is voor schorsing en het oordeel van afzettingswaardigheid. Maar wel wil zij met nadruk op 
deze stand van zaken wijzen, omdat daarin het hart van het geschil tussen de kerkeraad en zijn 
predikant ligt. 
Daarover valt nader te spreken ten aanzien van wat ds. J. van der Schaft opmerkt onder ad 
Constatering II. Daar wijst hij aan, waarom hij weigerde de eis van zijn kerkeraad op te volgen, zoals 
die op 14 november 1961 werd geformuleerd: „dat de oproep tot vrijmaking en wederkeer ook na 
Utrecht '59 onverzwakt moet blijven uitgaan in alle ambtelijke arbeid van onze predikant." 
De redenen daarvan waren als volgt, blijkens zijn verklaring aan de kerkeraad van Murmerwoude en 
die van Oenkerk c.a.: onze kerken waren zéker na 1959" van de Here geroepen op  het verzoek tot 
samenspreking in te gaan, want door ,,Utrecht 1959" is de leereenheid hersteld. 
De ,,bovenschriftuurlijke binding" is weggenomen. Er is geen principieel verschil tussen de (Dordtse) 
kerkenordening en de herziene kerkorde". 
Over de gevaren daarin dient in de samenspreking gehandeld. De vonnissen uit de veertiger jaren 
vormen geen absolute verhindering voor de hereniging, mits er in christelijke geest over gesproken 
wordt. 
Bovendien achtte ds. J. van der Schaft, ,,dat ,,Assen 1961" (in navolging van ,,Amersfoort 1948": eerst 



bekering, dan samenspreking) in strijd handelde met het evangelie der verzoening (o.a. Romeinen 5: 6 
- 11, Mattheüs 5: 23 - 26). Dat dus onze kerken religieus en moreel niet het recht hadden op te roepen 
tot vrijmaking en wederkeer, na ,,Utrecht 1959" en ,,Assen 1961"." 
 
Kort samengevat: 
 
1. de leereenheid is hersteld; 
2. de Herziene Kerkorde is principieel aanvaarbaar; 
3. de tuchtmaatregelen kunnen, mits daarover in christelijke geest gesproken is, aan de Here 
 worden overgelaten; 
4. de onverzoenlijkheid, door onze kerken in ,,Assen 1961" betoond. 
 
Ds. J. van der Schaft voert als zijn bezwaar tegen het stellen van de eis hierboven vermeld aan, dat de 
kerkeraad van tevoren wist, dat hij dit besluit niet kon uitvoeren; de kerkeraad kende zijn 
gewetensbezwaren (ontleend aan Gods Woord), zo schrijft hij. ,;Toch stelde de kerkeraad de eis, 
daarmee heersen gaande over het geweten en aantastende de schriftuurlijke vrijheid binnen Christus' 
kerk, een vrijheid waarom het ging in de vrijmaking". 
Hier blijkt direct reeds, dat de commissie hierboven niet ten onrechte stelde, dat het spreken van ds. J. 
van der Schaft over de vrijmaking heel iets anders was dan het door de kerkeraad bedoelde in 
gedachtenis houden van het werk des Heren. 
Maar hier blijkt ook iets anders: dat op het punt van de betekenis van de vrijmaking voor het heden ds. 
J. van der Schaft en zijn kerkeraad diametraal tegenover elkaar staan, en dat in verband daarmee de 
leiding van de gemeente, zoals die van beiden uitging, eveneens volkomen tegengesteld is. Ds. J. van 
der Schaft wil haar heenleiden naar vereniging met de synodale gemeenschap. De kerkeraad acht dat 
een schadelijke weg, die hij voor God niet verantwoorden kan. Op een gemeentevergadering, 
gehouden op 26 maart 1962, heeft de vice-praeses aldus het gevoelen van de kerkeraad vertolkt: ,,De 
kerkeraad, ziende het geestelijk verval bij de synodale gemeenschap, alsmede het oecumenistische 
drijven in deze kerken, durft daar geen gemeenschap mee te zoeken." En hij gaf ook het motief aan tot 
het nemen van het 4 novemberbesluit: ,,Daarom namen wij ook het besluit, dat er zal moeten worden 
opgeroepen tot vrijmaking en wederkeer." 
 
Hoewel de commissie de wijze, waarop het 4 novemberbesluit in kerkrechtelijke zin is gehanteerd niet 
de juiste acht, is zij unaniem van oordeel, dat de leden van de kerkeraad in het aangeven van de 
richting, waarin de gemeente geleid èn van de richting, waarin zij niet geleid diende te worden, zich 
getrouwe opzieners der gemeente hebben betoond. 
Náást genoemde oorzaken heeft de kerkeraad overwogen, dat de gehandhaafde vonnissen en de 
Herziene Kerkorde der gebonden kerken eveneens een struikelblok zijn op de weg naar hereniging. 
In deze voor hem zo moeilijke situatie heeft de kerkeraad met grote wijsheid en tegemoetkomendheid 
jegens ds. J. van der Schaft gehandeld. Hij heeft diens gevoelen, dat hij vanwege de ,,terzijdestelling" 
van de zgn. Vervangingsformule niet meer kon oproepen tot vrijmaking van leeruitspraken, ontzien en 
dit niet van hem geëist. Er zijn daarnaast redenen genoeg, zo sprak hij tot zijn predikant, om tot 
vrijmaking op te roepen. 
Wat is echter de houding van ds. J. van der Schaft geweest? In dit verschil van gevoelen, dat de rechte 
vergadering der gemeente betrof, heeft hij geen genoegen genomen met de vrijheid zijn gevoelen voor 
zich te mogen behouden, maar nadrukkelijk, en ogenblikkelijk nadat de kerkeraad hem zijn oordeel 
voorlegde, gezegd: „Ik voldoe niet aan deze eis, die mij gesteld is" (Notulen van de kerkeraad van 4 
november 1961). ,,En hij zal ook op de catechisatie spreken naar zijn gevoelen" en ,,daarom zal hij de 
eis der kerkeraad niet inwilligen" (Notulen van 6 november 1961). Dit standpunt heeft hij steeds 
volgehouden. 
Zo heeft ds. J. van der Schaft op dit zeer kardinale punt de ambtelijke samenwerking met zijn 
kerkeraad verbróken en daarmee de rust en de eenheid der gemeente op het spel gezet. 
Het spreken over de ,,christelijke vrijheid" en de ,,ruimte", die er moet zijn - zulks met een beroep op 
de dagen van de vrijmaking - en over de libertas prophetandi door ds. J. van der Schaft is hier 
misplaatst. Het ging hier om de ambtelijke leiding der gemeente op het punt van haar al of niet 
voortbestaan als vrijgemaakte kerk des Heren, d.i. van het vergaderen van de gelovigen naar de 



maatstaf van Schrift en belijdenis. 
 
Er is heel wat gesproken over de vraag, wat het 4 novemberbesluit precies inhield en hoever het 
strekte. Mocht de predikant critiek hebben op ,,Assen 1961"; iets goeds zeggen van „Utrecht 1959"? 
enz. En in dit opzicht is wel verwarrend gesproken op de vergaderingen van de kerkeraad. Maar dit 
was de eigenlijke zaak, waar het de kerkeraad om te doen was en dat heeft ds. J. van der Schaft heel 
goed begrepen. En op dit punt hield hij onwrikbaar vast aan zijn overtuiging en aan het recht om die 
uit te mogen dragen. 
Dat zijn ambtelijke arbeid door deze overtuiging gedragen werd, blijkt afdoende uit het in de 
procedure aangevoerde feitenmateriaal en wordt niet weerlegd door wat hij zelf daarover schrijft in 
zijn aan de generale synode gerichte bezwaarschrift. 
In plaats van de gemeente, die de Here hem had toevertrouwd, sámen met de naast hem gestelde 
ambtsdragers naar eis van 's Heren Woord te vergaderen, heeft hij door zijn eigenmachtig optreden 
gewerkt tot haar verstrooiing. Een vereniging najagend, die, zoals de situatie thans is, naar Gods 
Woord verboden is, heeft hij, zich voor dit doel inzettend, de gemeente niet op de rechte wijze 
gebouwd, maar in grote onrust en verdeeldheid gebracht, zodat zelfs het huisbezoek stagneerde en 
lange tijd het Heilig Avondmaal niet werd gehouden. 
Hij eiste voor het uitdragen van zijn gevoelen ruimte, maar dit is niet geweest de ruimte, die Gods 
Woord geeft en de vrijheid, waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, Galaten 5: 1. Terecht heeft de 
classis Dokkum in het oordeel der afzettingswaardigheid overwogen onder ten vierde, ,,dat in de 
herziene kerkorde dezelfde kerkrechtelijke theorieën, o.a. omtrent het gezag en het tuchtrecht der 
meerdere vergaderingen zijn gecanoniseerd, die de kerkrechtelijke en mede essentiële oorzaken van de 
kerkelijke breuk hebben gevormd", maar ds. J. van der Schaft heeft niet geschroomd heen te werken 
naar vereniging met die gemeenschap, die onder het daarin gecanoniseerde juk der hiërarchie leeft, 
zeggende, dat tegen deze herziene kerk-or le geen principiële bezwaren zijn in te brengen, al zag hij 
wel gevaren. 
Daarom was zijn weigering met de kerkeraad samen te werken in de door deze bepaalde richting geen 
schriftuurlijke, profetische daad, maar een eigenwillige, die niet de vergadering der gemeente naar de 
eis van Gods heilig Woord en de maatstaf der belijdenis diende, doch haar verstoorde, en aldus 
handelde hij in strijd met het Woord des Heren (Lucas 11: 23b). 
Hoewel zijn kerkeraad hem meermalen met diepe ernst heeft gewezen op de geestelijke gevaren, die 
zich verder in de gemeenschap der gebonden kerken openbaren en op de geest der dwaling daar, met 
name in het aldaar heersende oecumenistische drijven, zulks in navolging o.a. van de synode van 
Bunschoten-Spakenburg (acta, art. 74), heeft ds. J. van der Schaft geen halt gehouden op de eenmaal 
door hem ingeslagen weg: hij heeft nagelaten de geesten te beproeven, of zij uit God zijn, 1 Johannes 
4: 1, en niet bedacht het Woord des Heren in 1 Timotheüs 5: 22, dat waarschuwt tegen de 
gemeenschap aan andere ambtelijke zonden. 
Om deze redenen is het beroep, dat ds. J. van der Schaft voor zijn eis tot ,,ruimte" voor zijn gevoelen 
op de tijd van de vrijmaking doet, geheel misplaatst, Galaten 5: 1b en 13. 
 
De commissie is op grond van het bovenstaande van oordeel, dat de klacht van ds. J. van der Schaft, 
dat zijn kerkeraad door het stellen van de eis van 4 november ,.heerste over het geweten" en ,,de 
schriftuurlijke vrijheid binnen Christus' kerk, een vrijheid waarom het ging in de vrijmaking", 
aantastte, ongegrond is en dat daarin de zaken niet juist gesteld worden. 
Met het bovenstaande wil de commissie intussen niet stellen, dat de wijze waarop de kerkeraad in zijn 
handelen met ds. J. van der Schaft deze 4 novemberuitspraak heeft gehanteerd en waarop deze 
uitspraak ook in het oordeel van afzettingswaardigheid door de classis is gehanteerd, in alle delen juist 
is geweest. 
Het volgende moge - in verband met wat ds. J. van der Schaft aan de generale synode schrijft onder ad 
Constatering III - hier opgemerkt worden. 
Het komt een kerkeraad in bepaalde situaties als de onderhavige zeker toe als richtlijn voor de 
ambtelijke bearbeiding der gemeente een bepaalde uitspraak te doen, waaraan de ambtsdragers zich 
hebben te houden. Zij hebben daar dan echter niet aan te voldoen uit kracht van het genomen besluit, 
maar omdat daarin de eis van het Woord des Heren recht wordt beleden en de belijdenis recht wordt 
nagesproken. Wanneer een ambtsdrager zich aan zulk een besluit - als hier bedoeld - niet houdt, zal hij 



veroordeeld moeten worden vanuit de Schrift en de belijdenis zelf, en niet vanuit het eenmaal 
genomen besluit. Dat kan de mogelijkheid openen tot allerlei „bindingen" in plaatselijke kerken, 
terwijl dan over het zich niet daaraan onderwerpen het oordeel zou kunnen worden uitgesproken van 
ongehoorzaamheid aan de kerkeraad, waarbij dan het eigenlijke punt in geding buiten beschouwing 
werd gelaten. 
De commissie is op grond van het bovenstaande van oordeel, dat de classis Dokkum d.d. 15 februari 
1964 niet juist oordeelt, als zij op grond van: 
 
 ,,voorts oordelende, 
dat ds. J. van der Schaft na herhaalde vermaning blijft weigeren, zich te onderwerpen aan het 
kerkeraadsbesluit van 4 november 1961, dat namelijk in al zijn ambtelijke arbeid ook na ,,Utrecht 
1959" de oproep tot vrijmaking onverzwakt dient te blijven gehandhaafd, zonder in de daartoe voor 
hem geopende kerkelijke weg te bewijzen, dat genoemd kerkeraadsbesluit strijdt tegen Gods Woord of 
de geldende kerkenordening;" en van: 
 
,,overwegende, 
dat art. 31 D.K.O. voorschrijft, dat 't gene door de meeste stemmen goed gevonden is, voor vast en 
bondig zal gehouden worden; tenzij dat het bewezen worde te strijden tegen het Woord Gods of tegen 
de geldende kerkenordening"; 
 
„uitspreekt, 
dat ds. J. van der Schaft zich hiermee schuldig maakt aan heerschappij voeren over de gemeente des 
Heren (1 Petrus 5: 3), een zonde, die in een ambtsdrager niet geduld kan worden". 
Want afgezien van het feit, dat het oordeel van heerschappijvoering niet logisch voortvloeit uit oordeel 
en overweging - logisch zou hier moeten gesproken zijn van de ordeloosheid of ongehoorzaamheid of 
ontrouw aan gemaakte afspraken - hier wordt met het 4 novemberbesluit geopereerd als besluit, 
afgezien van zijn inhoud. En daar ligt het eigenlijke bezwaar van de commissie. 
Uit het voorgaande is duidelijk, dat de commissie het 4 novemberbesluit, afgezien van zijn 
formulering, naar zijn inhoud volkomen juist acht en dat zij met haar critiek op de wijze waarop dit 
besluit in het oordeel van afzettingswaardig - evenals trouwens in het schorsingsvonnis van de 
kerkeraad - is gehanteerd, toch niet de handelwijze van ds. J. van der Schaft met betrekking tot -dit 
besluit goedkeurt. Wat in het voorgaande daarover is gezegd, houdt de commissie geheel staande. 
De classis heeft in haar tweede uitspraak in het oordeel van afzettingswaardigheid de handelwijze van 
ds. J. van der Schaft veroordeeld vanuit het 4 novemberbesluit als kerkelijk besluit, maar in haar eerste 
reeks uitspraken de ook door de commissie aangewezen schuldige handelingen van ds. J. van der 
Schaft met voldoende duidelijkheid aangetoond. Zij denkt hier met name aan de volgende uitspraken: 
,,dat ds. J. van der Schaft in zijn ambtelijke arbeid zich naar boven vermeld inzicht gedragende 
metterdaad misleidt en in de kerken van de Here Jezus Christus verwarring sticht en alzo niet 
vergadert maar verstrooit" en ,,dat ds. J. van der Schaft, die erop staat gelegenheid te hebben deze 
praktijk voort te zetten, zó niet gehandhaafd kan worden als dienaar des Woords in 's Heren kerk." 
Daarom wordt door hetgeen ,de commissie heeft opgemerkt de rechtmatigheid van het oordeel van 
afzettingswaardigheid niet aangetast. Zij meent te hebben aangetoond. hoezeer dit oordeel als juist 
moet erkend worden. 
 
Zij spreekt op grond daarvan uit, 
 
dat de bezwaren van ds. J. van der Schaft niet gegrond zijn; en besluit: 
 
1. aan de in dit bezwaarschrift aan haar gerichte verzoeken niet te voldoen; 
2.  hiervan kennis te geven aan ds. J. van der Schaft te Murmerwoude, aan de eerstkomende 
 particuliere synode van Friesland, aan de eerstkomende vergadering van de classis Dokkum en 
 aan de raden van de Gereformeerde Kerken te Murmerwoude en te Oenkerk c.a. 
 
Artikel 134d. 
Brief aan ds.J van der Schaft. 



Tevens besluit de synode aan ds. J. van der Schaft te Murmerwoude een brief te zenden als volgt 
(waarvan afschrift gezonden zal worden aan de raden van de Gereformeerde Kerken te Murmerwoude 
en te Oenkerk c.a.) : 
 
         Rotterdam, 5 juni 1964 
 
         De Weleerwaarde Heer ds. J. van der Schaft,  
         Hoofdweg G 39, 
         Murmerwoude (Fr.). 
 
Broeders in de Here! 
 
Uit het antwoord der synode op de door U bij haar ingediende bezwaren is U gebleken, dat zij tot haar 
grote droefheid niet heeft kunnen voldoen aan het door U tot haar gerichte verzoek om uit te spreken, 
dat Uw schorsing ongedaan worde gemaakt, en de classis Dokkum ten onrechte over U het oordeel 
van afzettingswaardigheid heeft gegeven, evenmin als aan het verzoek om uit te spreken, dat de 
parciculiere synode van Friesland 1964 ten onrechte het advies van haar deputaten ad art. 49 K.O. tot 
Uw afzettingswaardigheid heeft goedgekeurd. 
De synode wil echter niet volstaan met U het resultaat van haar onderzoek te doen toekomen, maar 
richt zich in deze brief tot U met de dringende opwekking, het volgende te overwegen: 
 
U stelt in Uw bezwaarschrift, dat U op zijn tijd in de prediking en op de catechisaties er over sprak, dat 
de Here ons gegeven had ons vrij te maken van bovenschriftuurlijke bindingen aan leeruitspraken enz. 
Dit spreken van U is echter niet het schriftuurlijk in gedachtenis houden van de vrijmaking als een 
werk des Heren, dat nog voor het heden van betekenis is voor ons en voor onze kinderen. Want voor U 
is de vrijmaking van de kerk des Heren een „historische" aangelegenheid, die thans niet meer actueel 
is, omdat naar Uw overtuiging de weg tot hereniging door de generale synode van Utrecht 1959 is 
geopend. 
Dit is de eigenlijke bron van de moeilijkheden, die tussen U en Uw kerkeraad zijn gerezen. Wat zich 
daaromheen heeft afgespeeld is het bijkomstige, dat op zichzelf niet van doorslaggevende betekenis is 
geweest. Het ging er ten diepste om, of Uw gemeente zou worden geleid tot hereniging met de 
synodale gemeenschap, desnoods zonder dat de vonnissen van 1944 en volgende jaren ongedaan 
gemaakt of afgekeurd werden, en zonder dat het juk van de Herziene Kerkorde, waarin dezelfde 
kerkrechtelijke theorieën zijn gecanoniseerd als welke ten grondslag lagen aan de bovenbedoelde 
vonnissen, verbroken was. U wilde samenspreking om tot dat doel te geraken. Wel meende U, dat er 
een schriftuurlijke verzoening tot stand diende te komen, maar daarvoor was niet essentieel het 
wegdoen van deze struikelblokken, doch de geest waarin over deze zaken zou worden gesproken. 
De synode heeft dit met droefheid geconstateerd, omdat zij van overtuiging is, dat daardoor het werk 
des Heren in de vrijmaking van zijn kerk ongedaan wordt gemaakt en de gelovigen aldus niet 
vergaderd worden op de aloude grondslag van de gereformeerde kerken in deze landen, nl. Gods 
Woord en de drie formulieren van enigheid, het fundament waarbij onze kerken door Gods genade in 
1944 en volgende jaren bewaard bleven, in een kerkelijk samenleven naar de Dordtse kerkenordening. 
U hebt in de naam van de christelijke vrijheid ruimte geëist voor Uw boven omschreven mening en 
Uw ambtelijk handelen dienovereenkomstig, zonder daarbij acht te slaan op de overtuiging van Uw 
medeambtsdragers en hun verantwoordelijkheid tegenover de grote Herder der schapen. U sloeg geen 
acht op hun smeken, de gemeente niet 'te leiden naar een gemeenschap, waarin het moderne 
oecumenisme ongehinderd kan worden gepropageerd en met welke gemeenschap zij kerkelijke 
hereniging, zonder dat deze was weergekeerd tot de boven omschreven grondslag der kerk, van God 
verboden achtten. 
De synode wil U er met grote ernst op wijzen, dat de ruimte die U vroeg niet is die, welke de Here 
Christus voor ons verworven heeft en dat Uw strijd voor de door U begeerde ruimte grote 
verwoestingen heeft aangericht in de gemeente, die aan Uw zorg was toebetrouwd: verdeeldheid en 
onenigheid, stagneren van de ambtelijke dienst en nalaten van de viering van het heilig avondmaal 
waren het gevolg ervan. 
Het is de bede der synode, dat Uw ogen hiervoor geopend worden en dat U het verkeerde en schuldige 



van Uw optreden moogt zien. 
U hebt gesproken van ,,onverzoenlijkheid" van onze kerken, zulks met het oog op het besluit inzake 
samenspreking van de synode van Assen 1961. Door deze ,,onverzoenlijkheid" zouden onze kerken 
het recht verloren hebben tot vrijmaking op te roepen en zoudt ook U dat niet meer kunnen doen. 
Onverzoenlijkheid. is toch in strijd met het Evangelie. De synode wil hiertegen opmerken, dat het 
weigeren om tot hereniging te komen zonder dat de door Gods Woord aangewezen verhinderingen 
zijn weggenomen, en het weigeren van contact om tot zulk een hereniging te komen (,,Assen 1961"), 
geen blijk van onverzoenlijkheid is. De synode van Assen heeft in haar schrijven aan de gebonden 
kerken duidelijk aangewezen, waarop de twistzaak tussen de gebonden kerken en de onze vastzit. 
Daarom had de ,,eis" van Uw kerke-raad U niet in gewetensnood behoeven te brengen en spreekt U 
ten onrechte van gewetensdwang. 
 
Broeder, de Heer der kerk heeft U en ons in 1944 samen op de weg der kerk gehouden. Op deze weg: 
Gods Woord alleen, de drie formulieren van enigheid en de regering der kerk overeenkomstig de 
Dordtse kerkenordening, begeren wij elkander in trouw vast te houden. Geve de Here U weer met 
blijdschap en dankbaarheid met ons op deze weg te wandelen. 
Tenslotte, Uw kerkeraad heeft ons doen weten, dat hij bereid is U weer te ontvangen - zelfs ,,gaarne" 
terug wil ontvangen - in het ambt van dienaar des Woords, indien U zoudt terugkeren van de door U 
ingeslagen weg. Het is de vurige begeerte en de hartelijke bede der synode, dat U moogt erkennen het 
schuldige van Uw handelingen en zo weer komt tot het dienen van de eenmaal aan Uw herderlijke 
zorg toevertrouwde kudde des Heren te Murmerwoude. 
 
Met christelijke groet, 
 
voor de generale synode voornoemd, 
w.g. J. A. Vink praeses 
w.g. D. Deddens assessor  
w.g. H. Bouma scriba I 
w,g. N. Bruin scriba II 
 
 
P.S. 
Indien U, aan deze brief gehoor gevende, de bijstand der synode zoudt begeren, kunt U zich richten tot 
haar scriba I.  
 
 
Artikel 135. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 111: 6. D. J. J. Verleur 
ontbreekt met voorkennis van de praeses op het appèl. 
 
Artikel 136. 
C.I.O.-M. 
Namens commissie 3 rapporteert ds. J. R. Wiskerke over een onderdeel van hetgeen deputaten voor de 
geestelijke verzorging van militairen aan de synode hebben voorgesteld, te weten de deelname aan het 
C.I.O.-M. 
Na korte bespreking verenigt de synode zich eenparig met de conclusies van de commissie, nadat 
hierin nog enkele wijzigingen zijn aangebracht, als volgt: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het verzoek van de generale deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, de kerken te 
doen vertegenwoordigen in het C(ontact) I (n) 0 (verheidszaken) -M (ilitair) ; 
 



overwegende, 
 
1. dat deelname aan het C.I.O.-M., als orgaan voor overleg om de Overheid zo mogelijk en zo nodig 
 van advies te dienen in de zaken, die de geestelijke verzorging der militairen aangaan, kan dienen 
 om goede correspondentie met de Overheid te onderhouden (vgl. art. 28 K.O.); 
2.  dat de generale synode van Groningen 1946 (acta art. 224, A-4) reeds besloot aan één van de 
 deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen de opdracht te geven, zitting te nemen in 
 de toenmalige C (ontact) C (ommissie voor contact met de hoofdlegerpredikant) en dat dit besluit 
 alleen daarom heden ten dage niet wordt geëffectueerd, omdat de generale synode van 
 Amersfoort 1948 niet opnieuw deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen heeft 
 benoemd en omdat daardoor als vanzelf de genoemde opdracht van Groningen 1946 later nimmer 
 werd herhaald of vernieuwd; 
3.  dat deelname aan het C.I.O.-M. geen enkele binding aan het standpunt der andere 
 vertegenwoordigde kerken en kerkelijke groeperingen met zich meebrengt; 
 
besluit: 
 
aan door de generale synode van Assen 1961 benoemde deputaten voor de geestelijke verzorging van 
militairen alsnog op te dragen, namens de kerken in het C.I.O.-M. zitting te nemen (zie verder art. 150, 
sub 12). 
 
Artikel 137. 
De praeses doet enkele mededelingen inzake de voortgang van de commissoriale arbeid gedurende het 
zomerreces der synode. Hij neemt afscheid van de predikanten ds. M. J. C. Blok en ds. Joh. Strating, 
daar na het reces hun primi weer aanwezig hopen te zijn. 
Op voorstel van het moderamen vindt de synode goed, dat voor het geval ds. J. van der Schaft te 
Murmerwoude de bijstand der synode mocht begeren, de praeses met de beide scribae hiertoe zullen 
kunnen optreden. 
In een slotwoord aan het einde van de eerste zittingsperiode der synode geeft de praeses uiting aan de 
dankbaarheid der vergadering voor de goede sfeer, waarin werd gewerkt. Hierin is verhoring van de 
gebeden te erkennen. Voorts memoreert hij de hulp van de dames van de schrijfkamer, van de koster 
en de zijnen, die allen hebben bijgedragen aan het werk der synode. 
Nadat de vergadering Gezang 29 heeft gezongen, gaat de assessor voor in dankgebed. De praeses sluit 
dan de laatste zitting van de achtste synodeweek. 
 
 
Drieëndertigste zitting, donderdag 9 juli 1964 
gehouden te Amersfoort in de Westerkerk, Lingestraat 10. 
 
 
Artikel 138. 
Om 11 uur opent de assessor, drs. D. Deddens, de zitting der synode. Hij laat de vergadering zingen 
Psalm 84: 4 en 6. Vervolgens leest hij haar Psalm 131 voor. Dan roept hij de naam des Heren aan in 
gebed. Bij het appèl blijkt ds. J. J. Arnold aanwezig in de plaats van ds. J. A. Vink. Ouderling P. Flens 
is vervangen door ouderling M. bij de Vaate. De adviseurs der synode, ds. H. Knoop en ds. A. 
Veldman zijn beide tegenwoordig. Ook zijn aanwezig de praeadviseurs professor dr. L. Doekes en 
professor J. Kamphuis. Op verzoek van de waarnemende praeses betuigen ds. J. J. Arnold en professor 
J. Kamphuis door op te staan van hun zitplaatsen instemming met de belijdenisgeschriften der kerken. 
De waarnemende praeses verwelkomt de afgevaardigden van de roepende kerk. 
De vergadering keurt goed, dat zij op heden alhier is bijeengeroepen door het moderamen. 
 
Artikel 139. 
Overlijdensbeicht ds. J.A. Vink. 
Terwijl de aanwezigen zich van hun zitplaatsen verheffen, leest de eerste scriba voor de kennisgeving 
door Mevrouw N. Vink - van Oosterom en haar kinderen, meldende: 



 
Op zaterdag 4 juli heeft de HEERE plotseling in „Haus Elim" te Oberndorf (Dld.) tot Zich geroepen 
Zijn dienstknecht, mijn goede man en de goede vader onzer kinderen, 
    JASPER ADRIANUS VINK, 
in de ouderdom van 63 jaar. 
Hij diende de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg, Hoek, Berkel en Amersfoort. 
 
Artikel 140.  
De assessor spreekt als volgt: 
 
Geliefde broeders, 
Een golf van ontroering is jl. zaterdagavond en zondag door de gereformeerde kerken gegaan, en in 
diepe droefheid, ja in verslagenheid zijn wij op deze plaats en in dit uur, zo geheel anders dan in onze 
laatste zitting bepaald, als generale synode bijeen. 
De bij ons ingekomen schriftelijke kennisgeving werd zojuist U voorgelezen: het heeft de Here 
behaagd, de praeses van deze synode, ds. J. A. Vink, dienaar des Woords van de Gereformeerde Kerk 
te Amersfoort-C., uit ons midden weg te nemen. Plotseling heeft de God van leven en dood hem hier 
afgelost van zijn post en ontheven van zijn taak. Hij, die in zijn slotwoord op 5 juni ons toewenste, dat 
de Here tijdens het reces ons allen sparen zou, werd zelf aan ons ontrukt. Wij zien hier vóór ons een 
ledige voorzitterszetel; straks zullen wij staan bij een geopend graf. 
Hoe grijpt dit alles ons aan. Zwaar is dit verlies allereerst voor de echtgenote en de kinderen van onze 
overleden broeder, die in hem zo heel veel van de Here ontvangen hadden. Groot is het gemis voor de 
kerk te Amersfoort-C., die hij gediend heeft met de blijdschap en de trouw die hem in alles 
kenmerkten, en met de zorgzame liefde van zijn bewogen pastorale hart. Maar hoe zwaar is deze slag 
ook voor ons als generale synode. Generale synode van Rotterdam-Delfshaven anno Dommi 1964. 
Déze synode in déze kerkelijke omstandigheden en met dit agendum. Toen wij de ontstellende tijding 
vernamen, persten zich toen niet de woorden uit aller hart: ,,juist hij en juist nu?" 
Had God hem niet met die gaven gesierd, die hem in ons midden bij uitstek deden zijn de rechte man 
op de rechte plaats? ,,Hij wist met grote wijsheid leiding te geven en samenbindend te werken" - 
beamen wij dit elders gegeven getuigenis allen niet ten volle? Gaf hij leiding met vaste hand, hij 
heerste niet over ons, en zijn spreken was altijd zonder strengheid en scherpte. Hij sterkte ons telkens 
opnieuw met het Woord van God, en hoe waardeerden wij alle dinsdagen zijn toespraken. Jezus 
Christus en de voortgang van zijn verlossingswerk, en het samen dienen van Hem ook hier in onze 
synodearbeid was in zijn spreken het telkens terugkerende thema, en de blijdschap waarmede hij zelf 
de dienst verrichte heeft ons voortdurend tot voorbeeld gestrekt. En nu - de Here, die gegeven had, 
heeft genomen.... Wij zullen hem, die wij liefhadden als broeder in Christus, die wij liefhadden als 
praeses van deze synode, hier op aarde niet meer zien, voordat wij hem zien zullen op de dag van 
Christus' voltooide verlossingswerk. 
Maar, broeders, wij hebben samen Psalm 131 gelezen, en ge begrijpt allen de reden daarvan. Juist met 
deze psalm zijn wij immers de laatste maal uiteengegaan. Hij werd ons voorgelezen door hem, onze 
praeses, na de eindbeslissing in die zo moeitevolle zaak, die ons zo sterk had beziggehouden, de zaak-
ds. J. van der Schaft. Was de éérste zitting van deze synode geópend met Psalm 130, de laatste zitting 
werd besloten met Psalm 131, en in beide gevallen was de Schriftkeuze treffend. ,,De profundis", ,,uit 
de diepten", hebben wij de Here aangeroepen, zoals wij Hem daaruit aanroepen ook nu. Maar naast en 
na het smeekgebed ,,de profundis", mocht en mag er bij ons ook zijn de confessie overeenkomstig 
Psalm 131; de belijdenis van de door de Geest des Heren gewerkte verbondsmatige autarkie. 
,,Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots, ik wandel niet in grootse dingen, noch in 
dingen die te wonderbaar voor mij zijn". ,,Wij verheffen ons niet" - toen de praeses in de laatste zitting 
deze woorden sprak, sprak hij voor ons allen. Maar zoals de dichter ook van déze psalm zijn eigen 
leven geheel verbonden wist met Israël, de gemeente van God, en het ,,ik" en „Israël" elkander in zijn 
psalm afwisselen, zo is de gemeenschappelijke confessie, die de praeses in de laatste zitting uitsprak in 
harmonie met zijn eigen levensconfessie, zijn levensconfessie in de gemeenschap van Israël, zijn 
confessie in woord en wandel geweest. 
Ook het praesidiaat van deze generale synode heeft hij zelf niet gezocht. Toen de taak hem werd 
opgelegd heeft hij, die ter synode van Kampen reeds assessor-ad-interim, en ter synode van 



Bunschoten-Spakenburg waarnemend praeses was geweest, de opdracht gelovig aanvaard, en zijn 
gaven bereidwillig besteed voor de volbrenging daarvan. In hoeverre de vervulling van deze zware 
taak heeft bijgedragen tot zijn levenseinde, de Here weet het alleen. Maar dit weten we wel: zichzelf 
niet verheffende, was hij, de door ons allen geëerde, steeds onder ons als een, die dient. Nu is daar 
voor hem een zetel, oneindig rijker dan die, welke hij met zoveel ere onder ons heeft bekleed. ,,Wie 
overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten 
ben met mijn Vader op zijn troon" (Openbaring 3:21). 
Wij begrijpen de wegen des Heren niet. Maar wij horen nog de laatste Schriftlezing door hem als onze 
praeses: „Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij zijn moeder, als 
een gespeend kind in mijn ziel in mij". 
 
Dat Isrel op de Heer vertrouw', 
zijn hoop op Gods ontferming bouw',  
en stil berust in zijn beleid 
van nu tot in all' eeuwigheid. 
 
Van de Here is onze verwachting. Van Hem, die voor ons zorgt, en die zijn gemeente heeft beloofd: 
„Ik ben met u, al de dagen". Van onze Here Jezus Christus, de Koning der Kerk, dat Hij, uit de volheid 
van Zijn krachten ons helpen zal tot het volbrengen van onze verdere taak. 
Toen hij, die wij thans herdenken, op die eerste synodedag zijn ambt ter synode aanvaardde, deed hij 
dat met een variant op de woorden van het Wilhelmus: 
 
Maer d'Heere van hier boven, 
die alle ding regeert, 
en die elck een moet loven, 
en heeft het soo begheert. 
 
Laten wij dan in dit uur, ds. Jasper Adrianus Vink, praeses van de generale synode van de 
gereformeerde kerken in Nederland, samengekomen te Rotterdam-Delfshaven, herdenkende, en de 
Vader der lichten dankende voor Zijn rijke gave, in hem ons geschonken, zijn voorbeeld navolgen, en 
de woorden van het volgende couplet van het Wilhelmus hier tot de onze maken: 
 
stantvastich is ghebleven  
mijn hert in teghenspoet.  
Den Heer heb ick ghebeden uyt mijnes herten gront,  
dat Hij sijn saeck en reden  
uytvoere t'aller stont. 
  
              Ik heb gezegd. 
 
Artikel 141. 
Nadat de vergadering heeft gezongen Psalm 68: 2 en 17 deelt de eerste scriba mee, dat professor H. J. 
Schilder berichtte, dat hij wel verhinderd is, deze zitting der synode bij te wonen, doch bij de 
begrafenis tegenwoordig hoopt te zijn. De praeses vermeldt nog, dat het moderamen een bezoek van 
condoleance heeft gebracht bij Mevrouw N. Vink - van Oosterom en de haren. 
Voorts deelt hij mee, dat het voornemen is, dat de leden der synode, na sluiting der zitting, 
gezamenlijk naar de Martuskerk alhier zullen gaan, waar een bijeenkomst plaats vindt, voorafgaande 
aan de teraardebestelling, en dat zij vervolgens gezamenlijk achter de baar naar het kerkhof zullen 
gaan. De voorziening in de ontstane vakature van het ambt van praeses zal na het reces worden 
getroffen. Het werk der commissies ga inmiddels getrouw door. De Here geve bij de schaduw, die 
over dit werk viel zijn troostrijk licht en de nodige kracht. 
 
Artikel 142. 
Aan het einde der zitting zingt de synode Psalm 138: 4. De oudste van de adviseurs en praeadviseurs 
der synode, ds. H. Knoop gaat voor in de gebeden, waarbij hij de familie van de overleden praeses, de 



synode en de kerken aan de Here opdraagt. Hierna sluit de assessor deze zitting. 
 
Vierendertigste zitting, dinsdag 25 augustus 1964 
 
Artikel 143. 
Om ongeveer 10.30 uur opent de assessor, drs. D. Deddens, de eerste zitting van de negende 
synodeweek. Hij leest Psalm 132 en gaat voor in gebed. Hierin dankt hij voor de bewaring van ds. J. 
M. Goedhart en de zijnen bij een hun overkomen ongeval en bidt hij met het oog op de verkiezing van 
een nieuwe praeses. 
Daarna spreekt hij het volgende openingswoord: 
 
Geliefde broeders, 
 
Nu wij na het reces voor het eerst weer plenair bijeen zijn, zij het mij vergund onze vergadering met 
een kort woord te openen. 
Dat thans de assessor synodi deze taak ten deel valt, bepaalt ons opnieuw bij de slag ,die ons werd 
toegebracht. Met innige piëteit en blijvende dankbaarheid denken wij terug aan onze geliefde broeder, 
ds. J. A. Vink, de zeer gewaardeerde praeses dezer generale synode. Sedert wij samen te Amersfoort 
aan zijn graf stonden, zijn al weer verscheidene weken verlopen, maar het gevoel van gemis is niet 
geweken en beweegt vanmorgen onze harten met vernieuwde kracht. 
Weinig zouden wij echter de nagedachtenis eren van hem, die in zijn allereerste praesidiale woord de 
roeping tot het altijd loven van God op zo nadrukkelijke en voor ons allen onvergetelijke wijze beleed, 
indien ons treuren om zijn verscheiden in klagen ontaarden zou. Onze Vader, die in de hemelen is en 
in zijn vreugde hém heeft opgenomen, heeft het voor óns goed en nodig geoordeeld, dat wij de weg nu 
verder gaan zullen zonder ds. J. A. Vink. Op grond van zijn Woord geloven wij, dat Hij dit voor ons 
zo bizonder zware verlies zal doen medewerken ten goede, zowel voor ons als voor het leven der 
kerken. Gedachtig aan de vergadering, die twintig jaar geleden, op de 11e augustus 1944 te 's 
Gravenhage gehouden werd, willen wij het woord, daar gesproken door professor dr. S. Greijdanus, 
hier mede tot het onze maken: ,,Hij - de HERE - is God; niet alleen in kracht, maar ook in wijsheid en 
goedheid en in bestuur boven ons staande. Aan zijn hand kunnen we het ook rustig overgeven, zodat 
wij eenmaal toch kunnen zeggen: de Here heeft alles wel gemaakt, zelfs wanneer het nu ons zo duister 
en droef is". 
In deze twintig jaren heeft de Here ons ontnomen de ene broeder na de andere in omstandigheden, die 
ons telkens deden zeggen: naar onze menselijke berekening kunnen wij juist hem thans zo heel 
moeilijk missen. Wil Hij ons hierdoor niet leren, om nog meer dan voorheen onze verwachting te doen 
zijn van Hem alleen, dicht bij Hem te leven, en ons te benaarstigen in zijn dienst? Onze Vader, die in 
de hemelen is - van Hem, van Wiens hemelse majesteit wij niet aards zullen denken, verwachten wij 
alle nooddruft ook als generale synode. Zijn kracht worde in onze zwakheid volbracht. Hij verhore ons 
gebed, en schenke ons samen de hulp van zijn Geest. 
Tot grote dankbaarheid stemt het ons, dat God voor verder verlies genadig bewaard heeft, al 
overkwam een van ons een ernstig ongeval. Wij prijzen, ds. J. M. Goedhart, Gods goedheid, dat Hij 
over u, en uw vrouw en kinderen zijn beschermende hand heeft uitgestrekt bij het ongeluk waarin u 
betrokken was. Moge Hij van letsel -ook verder doen herstellen. 
Zo zetten wij ons nu samen tot ,de nadere afhandeling van de taak, die de kerken ons opdroegen. Dat 
deze een verre van gemakkelijke is, behoeven wij elkander niet voor te houden; het voornaamste en 
zwaarste gedeelte van het agendum ligt nog voor ons; ons wachten onder meer nog bijna alle appèl-
zaken. 
In deze situatie is Psalm 132 voor ons van veel betekenis. Het is, evenals o.a. de Psalmen 130 en 131, 
een bedevaartslied, een van de liederen van de opgang, gezongen door de Israëlieten wanneer zij 
optrokken naar Jeruzalem, om daar de grote feesten te vieren. 
In dit lied klinkt het gebed van de kerk tot Jahwè, maar zingt de kerk vervolgens ook van Diens 
troostrijke beloften. 
Allereerst wordt herinnerd aan David, die geen rust had totdat hij een rustplaats voor de Here had 
gevonden; die beheerst werd door het belang des Heren, en het belang van hem zelf en dat van het 
volk daaraan ondergeschikt maakte. En hoe groot was toen de blijdschap, toen de Here op Sion, eerst 



in een tent, daarna in de tempel, kwam wonen bij zijn volk, een voorsmaak gevende van latere 
pinkstervreugde. Maar ook, hoe werd die blijdschap blijkbaar op de proef gesteld, doordat tengevolge 
van zonde en haar gevolgen Gods zaak schade leed voor het oog, en Gods volk in moeite kwam. 
Opmerkelijk is nu de bede, die in deze omstandigheden hier opklinkt voor de ambtsdragers, de 
voorgangers van het volk. „Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid", zo luidt in vers 9a 
het gebed. En dan volgt later, in vers 16a, het antwoord, de belofte van Jahwè: ,,haar priesters zal Ik 
met heil bekleden". 
Gebeden wordt om gerechtigheid, om binding en gebondenheid aan Gods wet, aan het recht van Gods 
verbond, om voorgangers, die zelf in de rechte verhouding tot de Here staan, en aan het volk de 
gerechtigheden des Heren leren overeenkomstig zijn Woord. 
Neen, niet om heil, vrede, voorspoed wordt hier gebeden; de kerk van Psalm 132 is in haar bidden zeer 
precies. Natuurlijk, zij verlangt naar deze dingen; zij wéét ook, dat de Here zijn heil in het verbond 
beloofd heeft, maar zij vergeet niet, dat Hij aan die belofte verbonden heeft de eis der eenvoudige 
gehoorzaamheid. Zij vergeet evenmin, hoe zwaar er gezondigd is tegen de Here, met name ook in de 
kring der priesters, ten tijde van Hofni en Pinehas, maar ook later. 
Haar gebed is niet een oppervlakkige, in tijden van verval al te gemakkelijk geuite bede om heil en 
welvaart, maar de ootmoedige bede van een kerk, die, tot de Here wederkerende, zijn rechten erkent, 
en van Hem voorgangers begeert, die zijn gerechtigheid als een kleed zich aantrekken. 
,,Mogen Uw priesters zich bekleden met gerechtigheid", ziedaar het gebed. Maar wanneer de Here zó 
zijn volk zich voor Hem ziet nederbuigen, wanneer Hij de rechten van zijn verbond zó door zijn kerk 
van harte ziet erkend, dan komt Hij van zijn kant tot zijn volk met zijn stralende beloften. Dan mag 
zijn kerk zich troosten met zijn Woord: die priesters zal Ik met heil bekleden. Ja, dan zal zij, die vóór 
alles zijn gerechtigheid zoekt, blijdschap op blijdschap ervaren: haar vromen zullen vrolijk juichen. 
De Here heeft twintig jaar geleden genade gegeven tot de vrijmaking der kerken, vanwege zijn 
gerechtigheid. Zien wij terug op de weg van deze twintig jaren, dan loven wij de Here onze God, die 
ons zijn heil heeft doen zien. Dan is er bij ons ook droefheid en verootmoediging om hetgeen in het 
leven der kerken ingaat tegen zijn heilige wil. 
Het agendum, dat wij verder hebben af te werken, spreekt in dit verband zijn eigen taal. Beklede de 
Here ons voor onze taak met gerechtigheid. Geve Hij ons bewogenheid vanwege zijn heiligheden en 
eerbiediging van zijn rechten in al onze beraadslagingen en bij al onze besluiten. Dan kunnen wij de 
uitkomst rustig in zijn handen geven. 
Daartoe helpe ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Here Jezus Christus, door zijn 
Heilige Geest. 
 
Artikel 144. 
Nadat Psalm 119: 3 en 25 is gezongen, wordt appèl gehouden. Ouderling K. Hammenga is vervangen 
door ouderling W. Buist, ouderling A. van der Vinne door ouderling K. Hofman, ouderling W K. 
Goodijk door ouderling J. Visser. Ds. J. J. Verleur ontbreekt met kennisgeving; ds. A. I. Krijtenburg 
komt later ter vergadering; ouderling J. J. Dieleman ontbreekt eveneens met kennisgeving. 
Door op te staan van hun zitplaatsen betuigen de brs. W. Buist en 
K. Hofman instemming met de gereformeerde belijdenis. De predikanten ds. H. Knoop en ds. A. 
Veldman zijn als adviseurs ter vergadering. 
 
Artikel 145. 
Namens het moderamen deelt de assessor mee, dat het, gehoord de voorzitters der commissies, 
voorstelt een nieuwe praeses te verkiezen door schriftelijke stemming. Op voorstel van ds. J. R. 
Wiskerke wordt deze verkiezing uitgesteld tot het begin van de middagzitting, opdat enkele thans nog 
afwezige afgevaardigden tegenwoordig of vervangen kunnen zijn. 
 
Artikel 146. 
Dr. R. H. Bremmer geeft aan het moderamen in overweging, een raming van de stand en verdere gang 
der synodale werkzaamheden te maken en aan de vergadering over te leggen. Ds. G. Janssen vraagt te 
willen overwegen, of in de duur der vergaderingen geen wijziging is aan te brengen teneinde 
oververmoeiing te voorkomen. Het moderamen zal zich op een en ander beraden en er zo nodig op 
terug komen (zie verder art. 156). 



Hierna wordt de zitting geschorst voor de voortgang van de arbeid der commissies. 
 
Artikel 147. 
De assessor heropent de zitting om 14 uur. De vergadering zingt Psalm 66: 4. Bij het appèl blijkt ds. J. 
J. Verleur te zijn vervangen door ds. F. de Vries. Deze betuigt zijn instemming met de belijdenis der 
kerken. Ds. A. I. Krijtenburg is thans aanwezig. Voor het overige is er geen mutatie in de 
samenstelling der synode. 
 
Artikel 148. 
De synode gaat over tot de verkiezing van een praeses in de vakature van wijlen ds. J. A. Vink. Drs. D. 
Deddens wordt als zodanig gekozen. Tot assessor wordt vervolgens ds. H. Veltman verkozen. Beide 
verkozenen danken voor het in hen gestelde vertrouwen. Het moderamen krijgt gelegenheid voor 
beraad over de aanwijzing van een lid en voorzitter van commissie 1, die thans ds. H. Veltman moet 
missen. Na overleg met de voorzitters van de commissies wordt ds. A. Jagersma op voorstel van het 
moderamen door de synode aangewezen als voorzitter van commissie 1, terwijl ds. J. J. Arnold wordt 
toegevoegd aan commissie 2. 
Hierna gaat de vergadering uiteen voor voortzetting van de commissoriale arbeid. 
 
Vijfendertigste zitting, woensdag 26 augustus 1964 
 
Artikel 149. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Op zijn verzoek zingt de vergadering Psalm 19: 1 en 4. Hij 
leest 2 Corinthiërs 11: 30 - 12: 10 en gaat daarna voor in gebed. Bij het appèl blijkt ds. L. Douw 
afwezig te zijn wegens ziekte van zijn vrouw. De broeders G. van Oord en J. J. Dieleman ontbreken 
met voorkennis van de praeses. Ds. F. de Vries komt later ter vergadering. 
 
Artikel 150. 
De eerste scriba doet mededeling van de ondergenoemde ingekomen stukken, waarover de synode de 
erbij vermelde besluiten neemt: 
1. het Hoofdbestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap nodigde uit tot het bijwonen van de 
 opening van de Church Leaders Conference op maandag 22 juni 1964; omdat de synode niet 
 bijeenkwam vóór deze datum, kon niet op deze uitnodiging worden gereageerd; 
2. een mededeling namens de kerkeraad van Katwijk (scriba M. van Middelkoop), dat akkoord-
 bevonden verslagen van samensprekingen met de commissie der synode aan -ds. G. Janssen zijn 
 verzonden, wordt voor kennisgeving aangenomen; 
3. een bericht namens het Bestuur van de Nederlandse Bond van Gereformeerde 
 Jongelingsverenigingen omtrent het overlijden van ds. J. A. Vink, wordt voor kennisgeving 
 aangenomen; 
4. een betuiging van deelneming bij het overlijden van ds. J. A. Vink namens de kerkeraad van 
 Hoogvliet, wordt voor kennisgeving aangenomen; 
5. een dankbetuiging van Mevrouw N. Vink - van Oosterom en haar kinderen voor betoond 
 meeleven bij het overlijden van haar man en hun vader, ds. J. A. Vink, wordt voor kennisgeving 
 aangenomen; 
6. een exemplaar van de acta der synode van The Free Reformed Churches of Australia 1964, 
 toegezonden door br. S. van Renssen, secretaris van deputaten voor de correspondentie met 
 buitenlandse kerken, wordt voor het archief aanvaard; 
7. een bericht van br. A. van der Vinne, dat hij zich voorshands moet laten vervangen, wordt voor 
 kennisgeving aangenomen; 
8. br. S. W. van der Schaft te Amsterdam schrijft d.d. 19 juni 1964, dat hij voor zijn deel het 
 bezwaarschrift van zijn vader en hem tegen het besluit van de generale synode van Assen 1961 
 inzake samenspreking met de synode van de gebonden kerken handhaaft; deze brief wordt bij 
 het desbetreffende stuk gevoegd en in handen gesteld van commissie 4 (zie verder art. 190) ; 
9. de secretaris van deputaten-curatoren zendt een aan hem gerichte missive namens de particuliere 
 synode van Utrecht aangaande de Theologische Hogeschool; dit stuk wordt in handen gesteld 
 van commissie 4 (zie verder art. 408); 



10. een missive van het ministerie van Buitenlandse Zaken, behelzende een verzoek om informatie 
 omtrent de wijze van financiering van het kerkelijke leven (zulks op aanvrage van de regering 
 van Oostenrijk), wordt in handen gesteld van commissie 4 (zie evenwel verder art. 525); 
11. een missive van br. J. van der Wal, belijdend lid der kerk te Beverwijk, waarin hij meedeelt, dat 
 hij niet langer zijn handtekening onder een ter generale synode ingediend bezwaarschrift 
 handhaaft, wordt in handen gesteld van commissie 4 (zie verder art. 181); 
12. een missive van deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen in betrekking tot het 
 besluit inzake deelneming in C.I.O.-M. (zie art. 136), wordt in handen gesteld van commissie 3 
 (zie verder art. 260) ; 
13. een missive d.d. 5 juni 1964 van Deputate vir Korrespondensie met buitenlandse Kerke 
 vanwege de synode van 1963 van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Zuid-Afrika, met enkele 
 suggesties voor versteviging van de correspondentie, wordt in handen gesteld van commissie 2 
 (zie verder art. 222). 
 
Artikel 151. 
Dr. B. Jongeling attendeert op het overlijden van br. R. Brands te Urk, tertius afgevaardigde ouderling 
uit het ressort van Overijssel/Gelderland. De praeses geeft uiting aan het leedwezen der synode. 
 
Artikel 152. 
Naar aanleiding van een vraag van ds. A. Jagersma, delen de afgevaardigden van de particuliere 
synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg mee, dat de afvaardiging uit dit ressort niet verder is 
te completeren. Hierna gaat de vergadering uiteen, teneinde de commissies gelegenheid krijgen, haar 
werkzaamheden voort te zetten. 
 
Zesendertigste zitting, donderdag 27 augustus 1964 
 
Artikel 153. 
De praeses laat deze zitting aanvangen om 9 uur, verzoekt te zingen Psalm 123: 1, leest Psalm 123 
voor en roept de naam des Heren aan. Op het appèl ontbreken ds. L. Douw, dr. R. H. Bremmer, br. G. 
van Oord en ds. F. de Vries; allen met voorafgaande kennisgeving. Ouderling J. J. Dieleman is 
eveneens afwezig. De vergadering wordt geschorst voor commissoriaal werk. 
 
Artikel 154. 
Om 18.15 uur heropent de praeses de zitting. Hij deelt mee, dat enkele commissies zover met haar taak 
zijn gevorderd, dat er momenteel nog slechts werk voor haar rapporteurs is overgebleven en dat 
derhalve de zittingen van deze week kunnen worden afgesloten. Bij het appèl blijkt, dat enkele 
broeders reeds zijn vertrokken om een bepaalde treinverbinding te kunnen krijgen. 
De praeses deelt het voorlopige program der werkzaamheden voor de komende week mee. Vervolgens 
spreekt hij een kort slotwoord aan het einde van de negende synodeweek, waarbij hij zijn dank 
uitspreekt voor het vele werk, dat in deze week werd verricht onder zo geheel andere omstandigheden 
dan vóór het reces. 
Nadat de vergadering heeft gezongen Psalm 97: 7 gaat de assessor haar voor in gebed. Hierna volgt 
sluiting. 
 
Zevenendertigste zitting, dinsdag 1 september 1964  
 
Artikel 155. 
De praeses heropent om 10 uur de synode voor haar tiende zittingsweek. Hij leest voor 1 Petrus 5: 1 - 
11 en roept daarna de naam des Heren aan. In zijn openingstoespraak wijst hij de broeders er op, dat 
ook het synodale werk alleen kan worden voleindigd, wanneer we al onze bekommernis op de Here 
werpen. Hierna zingt de vergadering Psalm 138: 3 en 4. Bij gehouden appèl blijkt, dat ds. L. Douw 
ontbreekt, evenals de ouderlingen P. Flens en J. Visser (laatstgenoemde wegens ziekte); een en ander 
met mededeling aan de praeses. Ds. J. J. Verleur is weer aanwezig, evenals ouderling J. J. Dieleman. 
Ook is professor dr. L. Doekes ter vergadering. 
 



Artikel 156. 
Naar aanleiding van een suggestie van dr. R. H, Bremmer (zie eerder art. 146), deelt de praeses 
namens het moderamen mee, dat hij van voornemen is, aan het einde van iedere week een schema 
voor het werk van de volgende week aan de vergadering voor te leggen. In antwoord op een vraag van 
ds. G. Janssen (zie eerder art. 146) verklaart de praeses, dat het moderamen zich heeft beraden op de 
mogelijkheid en wenselijkheid, de vergadertijden te verkorten; het acht het wenselijk, niet terug te 
komen op hetgeen dienaangaande reeds door de synode is besloten (zie art. 7), maar meent, dat deze 
regel soepel kan worden toegepast in bizondere omstandigheden. Voorts dringt de praeses er op aan, 
zulks ter bespoediging van het werk, de vergadering niet op te houden met voorstellen of amen-
dementen over stijl en vorm van te nemen besluiten, doch deze schriftelijk bij de betrokken 
commissies of rapporteurs in te dienen. 
 
Artikel 157a. 
Voorstel praktische vorming van theologische studenten 
Namens commissie 1 rapporteert ds. J. M. Goedhart over een uitspraak van de particuliere synode van 
Friesland 1963, waarin zij er op aandringt, „de mogelijkheid van een praktische vorming voor de 
studenten aan de Theologische Hogeschool te (doen) onderzoeken" (zie eerder art. 79). Tijdens de 
bespreking stelt br. G. van Oord voor, dat curatoren proeven met zulke praktische vorming zullen gaan 
nemen om ook daarover aan de volgende synode te rapporteren. Dit voorstel wordt niet uit de 
vergadering gesteund. Nadat de commissie een geringe wijziging in haar voorstel heeft aangebracht, 
wordt het, na gunstig praeadvies van de aanwezige hoogleraar, met algemene stemmen aanvaard. Het 
besluit der synode is opgenomen onder artikel 157b. 
 
Artikel 157b. 
Besluit voorstel praktische vorming van theologische studenten 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van een uitspraak van de particuliere synode van Friesland 1963. luidende, ,,dat reeds de opleiding 
mede op de praktijk dient gericht te zijn, waartoe de particuliere synode er bij de generale synode op 
aandringt, de mogelijkheid van een praktische vorming (bv. voor de tijd van een half jaar) voor de 
studenten aan de Theologische Hogeschool te (doen) onderzoeken"; 
 
zij is van oordeel, 
 
dat een besluit inzake praktische vorming van studenten in de theologie niet dient te worden genomen 
zonder contact met de deputaten-curatoren en hoogleraren der Theologische Hogeschool en zonder 
grondige overweging en beoordeling van alles, wat met zulk een praktische vorming samenhangt; 
 
zij besluit hierom: 
 
1.  deputaten-curatoren der Theologische Hogeschool te verzoeken, over praktische vorming van de 
 studenten in de theologie, na advies van de senaat der Hogeschool, te rapporteren en eventueel 
 voorstellen te doen aan de eerstkomende generale synode; 
2.  deputaten-curatoren der Theologische Hogeschool te verzoeken, hun rapport ten deze een jaar 
 vóór de aanvang van de eerstkomende generale synode aan de kerken toe te zenden; 
3. hiervan mededeling te doen aan de eerstkomende particuliere synode van Friesland. 
 
 
Artikel 158. 
Ds. J. M. Goedhart rapporteert namens commissie 1 over het voorstel van de particuliere synode van 
Drenthe 1963 in betrekking tot praktische oefening van aanstaande proponenten (zie eerder art. 79). 
Na bespreking van het commissoriale voorstel in eerste ronde, wordt het terugverwezen naar de 



commissie voor nadere overweging van hetgeen door onderscheiden sprekers is te berde gebracht (zie 
verder art. 207). 
 
Artikel 159. 
Namens commissie 4 rapporteert ds. G. Janssen over een deel van een brief d.d. 6 april 1964 van de 
kerkeraad van 's Gravenhage-Oost inzake een uitspraak en handeling van de generale synode van 
Assen 1961. De bespreking van dit stuk wordt onderbroken door de middagpauze. 
 
Artikel 160. 
Om 14 uur hervat de synode haar werkzaamheden. De praeses laat zingen Psalm 132: 6 en 8 en houdt 
appèl. Ds. L. Douw is thans weer aanwezig; de praeses wenst hem geluk met het aanvankelijk herstel 
van zijn vrouw. De ouderlingen P. Flens en J. Visser zijn afwezig. 
 
Artikel 161a. 
Gravamen Gravenhage-Oost 
De bespreking van de brief van de kerkeraad van 's Gravenhage-Oost wordt voortgezet. Nadat de 
rapporteur enkele correcties in de conclusies der commissie heeft aangebracht, besluit de synode, na 
gunstig praeadvies van de aanwezige hoogleraar met algemene stemmen (waarbij ds. L. Douw 
evenwel buiten stemming wil blijven, omdat hij de bespreking niet kon meemaken), aan genoemde 
kerkeraad, onder gelijktijdige toezending van het commissoriale rapport, te antwoorden zoals in artikel 
161b is vermeld. 
 
Artikel 161b. 
Antwoord aan Gravenhage-Oost 
De generale synode h e e f t kennis g e n o m en van hetgeen U haar hebt geschreven onder nummer 1 
van uw brief d.d. 6 april 1964, waarin U, onder verwijzing naar de uitspraak sub 2 en het besluit sub 2 
van art. 73 van de acta der generale synode van Assen 1961, er bij haar op aandringt, ,,niet van 
dergelijke middelen als de „Open Brief" gebruik te maken en evenmin zulke algemene uitspraken te 
doen". 
Uw afkeuring van deze middelen en uitspraken wordt door U niet nader gemotiveerd. 
De generale synode heeft daarom volstaan met kennis te nemen van uw gevoelen in dezen. 
 
Artikel 162. 
Br. C. van der Spek, ter vervanging van br. J. Visser tegenwoordig, betuigt zijn instemming met de 
belijdenis der kerken. Ook professor J. Kamphuis komt ter vergadering. Beide broeders worden door 
de praeses verwelkomd. 
 
Artikel 163. 
De synode vergadert in besloten zitting. Zij wordt bij de avondpauze geschorst voor commissoriale 
werkzaamheden. 
 
Achtendertigste zitting, woensdag 2 september 1964 
 
Artikel 164. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Hierbij wordt gezongen Psalm 66: 1 en 4 en gelezen Psalm 
8. De praeses gaat voor in gebed. Bij het appèl is br. P. Flens weer aanwezig, terwijl br. C. van der 
Spek met voorweten van de praeses ontbreekt. De hoogleraren dr. L. Doekes en J. Kamphuis zijn 
tegenwoordig. 
 
Artikel 165. 
De synode gaat over in besloten zitting tot aan de middagpauze.  
 
Artikel 166. 
Om 14 uur hervat de synode haar openbare vergadering. De praeses laat dan zingen Psalm 25: 5 en 6 
en houdt appèl. Br. C. van der Spek is aanwezig; ds. J. R. Wiskerke komt later ter zitting. Voorts is er 



geen verandering in de bezetting. 
 
Artikel 167a. 
Catechismus tekst 
Namens commissie 2 leest dr. B. Jongeling de nieuwe redactie van haar voorstellen in betrekking tot 
de overzetting van de tekst van de Heidelbergse Catechismus in hedendaags  nederlands (zie eerder art 
119) 
Onder leiding van de assessor leest drs. D. Deddens een thans door hem en ds. D. Berghuis ontworpen 
amendement op dit voorstel, waarbij hij tevens dit amendement kort toelicht. Tijdens de hierop 
volgende bespreking dient ds. N. Bruin een tweetal amendementen in, waarvan het eerste, dat van 
redactionele aard is, door de commissie wordt overgenomen. 
Het amendement van de predikanten ds. D. Berghuis en drs. D. Deddens, dat beoogt het 
commissoriale voorstel inzake de opdracht aan te benoemen deputaten enigszins aan te vullen, en de 
punten a en b uit dit voorstel te vervangen, luidt als volgt: 
opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht: a. het ontwerp nog eens te reviseren, met 
inachtneming van de aanwijzingen van de synode van Assen 1961 (acta art. 123, besluit sub 2) en met 
overweging van de opmerkingen van de door de kerkeraad van Amersfoort ingestelde commissie, die 
van de kerkeraad van Enumatil en die van commissie 2 dezer generale synode, alsmede van de 
opmerkingen der deputaten drs. J. Faber en ds. C. P. Plooy. 
Professor dr. L. Doekes adviseert tegen aanvaarding van dit amendement. Omdat professor J. 
Kamphuis de voorgaande besprekingen niet heeft kunnen meemaken, onthoudt hij zich van het geven 
van praeadvies. Met 22 tegen 8 stemmen, bij 1 onthouding, wordt het amendement verworpen. 
Het tweede amendement van ds. N. Bruin stelt voor, in het door de commissie voorgestelde besluit, 
onder punt 2, letter f, weg te laten de woorden: ,,opdat deze alsdan in staat zij de tekst vrij te geven 
voor publikatie". 
Professor dr. L. Doekes adviseert tegen aanvaarding van dit amendement. Om gelijke reden als 
tevoren onthoudt professor J. Kamphuis zich van advies. Met 17 tegen 14 stemmen wordt het 
verworpen. 
Het commissoriale voorstel, in stemming gebracht, verwerft het gunstig praeadvies van professor dr. 
L. Doekes. Professor J. Kamphuis onthoudt zich ook ditmaal van praeadvies. Met algemene stemmen 
wordt het voorstel tot besluit der synode verheven. De tekst van dit besluit is opgenomen onder artikel 
167b, c en d. De praeses dankt de commissie en haar rapporteur voor de vele arbeid, die zij hebben 
verricht en spreekt de wens uit, dat de Here zijn zegen verder aan het werk van te benoemen deputaten 
voor deze zaak wil geven. 
 
Artikel 167b.  
Besluit inzake modernisering van de catechismus tekst 
 
De generale synode 
 
heeft met grote waardering kennis genomen van de arbeid van deputaten tot „overzetting van de tekst 
der formulieren van enigheid en der liturgische formulieren in hedendaags Nederlands", benoemd door 
de synode van Assen 1961 (acta artt. 123 en 174), resulterende in een „Ontwerp voor een vast te 
stellen tekst van de Heidelbergse Catechismus in hedendaags Nederlands". 
 
Tevens heeft zij kennis genomen van een voorstel van de particuliere synode van Zuid-Holland van 4 
maart 1964, voorstellen van de kerk te Hoogeveen, een brief van de kerk te Amersfoort-C. en een brief 
van de kerk te Enumatil., alle betrekking hebbende op het voorgelegde ontwerp en ten dele ook 
betrekking hebbende op de overzetting van de andere formulieren. 
 
Zij constateert, dat deputaten bij de overzetting van de Heidelbergse Catechismus in hedendaags 
Nederlands vooral hebben gedacht aan het catechetisch onderwijs. 
 
Zij overweegt, dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958 o.m. heeft overwogen, dat de 
Heidelbergse Catechismus zodanig geredigeerd kan worden, ,,dat de vragen en antwoorden door de 



jeugd der kerk gemakkelijker te verstaan en te leren zijn" (acta art. 39, overweging 4). 
 
Zij spreekt uit, dat het met het oog op het catechetisch onderwijs gewenst is, dat de overeenkomstig de 
besluiten der synode van Bunschoten-Spakenburg 1958 (acta art. 39) en Assen 1961 (acta art. 123) 
aangevangen overzetting van de Heidelbergse Catechismus in hedendaags Nederlands zo goed 
mogelijk en zo spoedig mogelijk ten einde wordt gebracht. 
 
En zij besluit: 
1. deputaten hartelijk dank te zeggen voor de door hen verrichte arbeid; 
2. opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht: 
 a. ten aanzien van de zondagsafdelingen 1 - 22 alsnog uitvoering te geven aan de opdracht, 
  door de generale synode van Assen 1961 gegeven aan de door haar benoemde deputaten 
  (acta art.  123, besluit 2), waartoe hun rapport en memorandum van commissie 2 dier  
  synode ter beschikking zullen worden gesteld; 
 b. het geheel nog eens te reviseren, waartoe hun de gemaakte opmerkingen van de door de 
  kerkeraad van Amersfoort-C. ingestelde commissie, die van de kerkeraad van Enumatil en 
  die van commissie 2 dezer synode ter overweging gegeven zullen worden, alsmede de  
  opmerkingen der deputaten drs. J. Faber en ds. C. P. Plooy; 
 c. te onderzoeken welke Schriftplaatsen bij de antwoorden behoren te worden vermeld en deze 
  in de uitgave van de herziene tekst op te nemen; 
 d. van de aldus herziene tekst twee exemplaren te doen toekomen aan alle kerken en meer 
  exemplaren tegen kostprijs beschikbaar te stellen voor gebruik en praktische beproeving bij 
  het catechetisch onderwijs; 
 e. bedenkingen, die bij hen nog mochten worden ingebracht - zulks tot één jaar vóór het  
  bijeenkomen van de volgende generale synode - te bezien en te beoordelen; 
 f. van al hun arbeid in dezen rapport uit te brengen aan de volgende generale synode, met 
  toezending van dit rapport aan de kerken uiterlijk drie maanden vóór de aanvang dier  
  synode, opdat deze alsdan in staat zij de tekst vrij te geven voor publikatie. 
 
Artikel 167c. 
Modernisering van de tekst van liturgische formulieren 
 
De generale synode overweegt, 
  
1. dat zij besloten heeft, deputaten te benoemen met de opdracht een concept voor een korter 
 Avondmaalsformulier op te stellen (acta art. 
2. dat het gewenst is, dat ook andere, speciaal de het meest gebruikte liturgische formulieren in 
 hedendaags Nederlands worden overgezet, zulks in aansluiting aan uitspraken van vorige 
 synoden (Enschede 1955, acta art. 132 en Bunschoten-Spakenburg 1958, acta art. 39). 
 
Zij bes1uit, deze deputaten tevens op te dragen, zo mogelijk een aanvang te maken met de overzetting 
van de andere, speciaal de het meest gebruikte liturgische formulieren in hedendaags Nederlands, en 
het resultaat van deze arbeid een half jaar voor de volgende generale synode aan de kerken te doen 
toekomen en daarvan aan de synode te rapporteren. 
 
Artikel 167d. 
Tenslotte besluit de synode van haar besluiten, vermeld in de artikelen 167b en 167e, kennis te geven 
aan te benoemen deputaten, aan de kerken te Amersfoort-C., te Enumatil, te Hoogeveen, en aan de 
eerstkomende particuliere synode van Zuid-Holland. 
 
Artikel 168. 
Verzoek Pro Rege inzake militaire clubhuizen 
Voor commissie 4 rapporteert br. I. Boersma mondeling over een brief d.d. 1 februari 1963 namens het 
bestuur van de Koninklijke Nederlandse Militaire Bond Pro Rege. Deze brief legt de vraag voor, of de 
gereformeerde kerken in Nederland ,,op enigerlei wijze een bijdrage kunnen leveren" voor het 



financieren van de inventarissen van zes zgn. clubhuizen, te bouwen in West-Duitsland ten behoeve 
van de aldaar gelegerde onderdelen van de Koninklijke Luchtmacht en van de Koninklijke Land-
macht. De commissie adviseert aan genoemd bestuur te doen antwoorden, dat deze steunaanvraag niet 
de generale synode, maar de kerken zelve regardeert en dat het al of niet houden van een collecte ter 
beoordeling staat van de kerken. 
Na korte bespreking besluit de synode, na gunstig praeadvies van de beide hoogleraren, met algemene 
stemmen overeenkomstig het advies der commissie te handelen. 
 
Artikel 169. 
Br. H. Wiersma rapporteert namens commissie 4 over een verzoek d.d. 22 oktober 1963 van de 
kerkeraden van Tweede Exloërmond en Valthermond, studenten aan de Theologische Hogeschool 
opnieuw de gelegenheid te geven tot het spreken van een „stichtelijk woord" in de samenkomsten der 
gemeente (zie verder art. 171). 
De discussie hierover wordt niet afgerond door het aanbreken van de avondpauze. waarbij de synode 
wordt geschorst voor commissiewerkzaamheden. 
 
Negenendertigste zitting, donderdag 3 september 1964 
 
Artikel 170. 
De synode hervat om 9 uur haar zitting. De praeses laat haar zingen Psalm 89: 1, leest haar voor Jesaja 
54: 11 - 17 en gaat haar voor in gebed. Bij het appel blijkt, dat br. C. van der Spek met voorkennis van 
de praeses afwezig is. Professor H. J. Schilder, voor het eerst ter synode, wordt door de praeses 
verwelkomd en geeft, door op te staan van zijn zitplaats, zijn instemming met de belijdenis der kerken 
te kennen. 
 
 
Artikel 171a. 
Tegenvoorstel inzake spreekconsent voor studenten 
De bespreking over het verlenen van spreekconsent aan studenten in de samenkomsten der gemeente 
(zie eerder art. 169) wordt voortgezet. De predikanten ds. H. Bouma, ds. A. Jagersma en dr. B. 
Jongeling dienen het volgende voorstel in: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  een verzoek d.d. 22 oktober 1963 van de kerkeraden van Tweede Exloërmond en Valthermond, 
 om ,,onder de voorwaarden, gesteld door de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 
 1958/1959 (acta art. 30), studenten gelegenheid te geven tot het spreken van een stichtelijk 
 woord"; welk ,,verzoek is ontstaan uit de moeilijke situatie ten aanzien van de preekvoorziening 
 in vele kerken"; 
2. een missive van gelijke datum van dezelfde kerkeraden, waarin zij hun onder 1 genoemde 
 verzoek nader motiveren met te wijzen op de nodige praktische vorming, die de studenten zouden 
 verkrijgen door hun optreden in de gemeenten; 
 
overwegende, 
 
1. dat niet is gebleken, dat thans de situatie ten aanzien van de preekvoorziening zodanig moeilijker 
 zou zijn geworden dan in 1961, toen geen der kerken om reden van moeite met preekvoorziening 
 verlening van spreekconsent verzocht (acta generale synode van Assen 1961, art. 66), dat 
 opnieuw zodanig verzoek in overweging zou moeten worden genomen; 
2. dat zij terzake van de praktische vorming van de studenten reeds een besluit heeft genomen als 
 vermeld in artikel 157b der acta; 
 
besluit: 



 
1. niet aan het onderhavige verzoek te voldoen; en 
2. hiervan kennis te geven aan de adresserende kerkeraden. 
 
Nadat de commissie een amendement van ds. A. I. Krijtenburg heeft overgenomen en dientengevolge 
een vijfde overweging heeft laten vervallen, komt het commissoriale voorstel, als het verst strekkende, 
het eerst in stemming. Na gunstig praeadvies van de drie aanwezige hoogleraren, wordt het met 22 
tegen 8 stemmen aangenomen. Het tegenvoorstel wordt hiermee geacht te zijn verworpen. Het besluit 
der synode is vermeld in artikel 171b. 
 
Artikel 171b.  
Besluit over spreekconsent studenten 
 
De generale synode, 
  
Gelet op: 
 
1.  het verzoek van de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken te Tweede Exloërmond en te 
 Valthermond, vervat in hun brieven van 22 oktober 1963, ,,om onder de voorwaarden, gesteld 
 door de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 (acta art. 30), studenten de 
 gelegenheid te geven tot het spreken van een stichtelijk woord in de samenkomsten der 
 gemeente"; 
2. de motieven, die beide kerkeraden tot het doen van dit verzoek hebben geleid, te weten: 
 a. de moeilijke situatie ten aanzien van de preekvoorziening in vele kerken, waaronder vooral 
  de  kleine kerken, die wat afgelegen liggen, te lijden hebben; 
 b. de overbelasting van de predikanten in classes, waaronder vele vakante kerken ressorteren; 
 c. de mogelijkheid van praktische vorming van a.s. dienaren des Woords, die aan het spreken 
  van  een stichtelijk woord in de gemeente verbonden is; 
 
besluit: 
 
1. aan dit verzoek te voldoen onder de voorwaarden, gesteld door de generale synode van 
 Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 (acta art. 30) en de besluiten van de generale synoden van 
 Amsterdam 1908 (acta art. 60) en van 's Gravenhage 1914 (acta art. 77 sub a en c) tot de 
 eerstvolgende generale synode buiten werking te stellen; 
2. hiervan mededeling te doen aan de kerkeraden van de Gereformeerde Kerken te Tweede 
 Exloërmond en te Valthermond. 
 
De synode overweegt daarbij ter motivering van dit besluit, 
 
1. dat van de 70 vakante kerken er ongeveer 40 zijn met een zielental van 100 en minder, waaronder 
 17 kerken, waarvan het zielental minder dan 50 bedraagt; 
2. dat moet worden aangenomen, dat een groot deel van de kerken met minder dan 100 zielen 
 binnen afzienbare tijd niet tot het beroepen van een eigen predikant, hetzij afzonderlijk hetzij in 
 combinatie met andere kerken, zal kunnen overgaan; 
3. dat dientengevolge een niet onbelangrijk deel van de kerken in een moeilijke situatie verkeert ten 
 aanzien van de preekvoorziening; 
4. dat, hoewel in het algemeen van een overbelasting van de predikanten als gevolg van de 
 preekvoorziening van vakante kerken niet kan worden gesproken, deze mogelijkheid in een 
 aantal classes toch niet ontkend kan worden; 
5.  dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg, blijkens art. 30 van haar acta, heeft 
 uitgesproken, als voorwaarden voor het spreken van een stichtelijk woord, 
 a.  dat door studenten, na normale beëindiging van het derde studiejaar in de theologie, consent 
  tot het spreken van een stichtelijk woord in de gemeente kan worden aangevraagd bij de 
  respectieve classes, onder welke de kerken ressorteren, waarvan zij belijdend lid zijn, bij 



  welke aanvrage een attest van leer en leven, afgegeven door hun kerkeraad, alsmede een 
  advies van de senaat van hoogleraren der Theologische Hogeschool dient te worden  
  overgelegd; 
 b. dat door die classes, na kennisneming van bedoeld attest van de kerkeraad en het advies van 
  de hoogleraren, dit consent kan worden verleend voor één of meer tijdvakken, welke  
  tezamen een totaal van twaalf maanden niet mogen overschrijden; 
 c. dat de betrokken classes, alvorens het consent te verlenen, een onderzoek behoren in te  
  stellen, welk onderzoek geschiede overeenkomstig de volgende regeling: 
   1. de betrokken student geve door een op de classis voor te dragen preekvoorstel blijk van 
   geschiktheid tot het spreken van een stichtelijk woord voor de gemeente; 
  2. de classis stelle een onderzoek in naar de kennis van de hoofdzaken van de   
   gereformeerde  geloofsleer; 
  en dat zij aan de kerken adviseerde, de naar deze regeling verleende consenten te erkennen 
  en eventuele ernstige klachten kenbaar te maken aan de classis, die het consent heeft  
  verleend. 
 
Artikel 172. 
Namens commissie 2 rapporteert br. A. Vos, dat in handen van deze commissie is gesteld een brief 
van Die Sinode van Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika d.d. 31 juli 1963. In deze brief 
wordt gehandeld over onderhouding van de correspondentieregelen, gesteld door de generale synode 
van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959. 
Omdat in genoemde commissie geen eenstemmigheid heerst over de vraag, of dit stuk in behandeling 
kan worden genomen, vraagt zij hierover het gevoelen der synode. Na enige discussie en onderling 
beraad van de commissie, delen haar rapporteur en voorzitter mee, dat zij, gehoord hetgeen over haar 
vraag is opgemerkt, thans verder kan gaan met haar voorbereidende werkzaamheden (zie verder art. 
211). 
 
Artikel 173. 
De praeses wenst mejuffrouw M. Kemp, de leidster van het bureau der synode, op haar verjaardag van 
harte 's Heren gunst en zegen toe. De leden der synode voegen elk voor zich hun gelukwensen hieraan 
toe. 
 
Artikel 174. 
De synode vergadert in comité generaal tot 12.30 uur. Dan schorst de praeses de zitting eerst voor de 
middagpauze en vervolgens voor commissiewerk. 
 
Artikel 175. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. De  synode zingt Psalm 102: 7 en 8. Op het appèl ontbreekt 
br. P. Flens met kennisgeving; br. C. van der Spek is weer aanwezig. De hoogleraren dr. L. Doekes en 
J. Kamphuis zijn mede tegenwoordig. 
 
Artikel 176. 
Samenspreking Christelijke Gereformeerde Kerken 
De praeses stelt aan de orde het rapport van deputaten voor samenspreking met deputaten vanwege de 
synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Onder leiding van de assessor rapporteert drs. D. 
Deddens namens het moderamen over dit stuk. Hij leest hiertoe eerst voor een brief namens de 
generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gehouden te Haarlem-Santpoort in 1962, 
een aanvullende brief van deputaten ad hoc, een brief d.d. 25 februari 1964 van de kerkeraad van 
Steenwijk en een d.d. 10 maart 1964 van de kerkeraad van Hoogeveen. Het rapport van deputaten was 
tevoren in afschrift ter hand gesteld aan al de leden der synode. 
Over dit belangwekkende punt der werkzaamheden van de synode wordt vervolgens in aanwezigheid 
van tal van bezoekers uitvoerig van gedachten gewisseld. 
Daarna herkrijgt de praeses de leiding der vergadering. Nadat ds. H. J. van der Kwast is voorgegaan in 
dankzegging, sluit de praeses deze zitting der synode. 
 



 
Veertigste zitting, vrijdag 4 september 1964 
 
Artikel 177. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Hij verzoekt te zingen Psalm 68: 8 en 12, leest voor Psalm 
87 en smeekt de Here om zijn leiding, bizonder in het tot stand doen komen van de eenheid met de 
Christelijke Gereformeerde Kerken. 
Bij het appèl ontbreekt br. C. van der Spek met kennisgeving. Professor J. Kamphuis is ter 
vergadering. De praeses wenst ds. J. R. Wiskerke geluk met de viering van zijn verjaardag. 
 
Artikel 178. 
Onder leiding van de assessor beantwoordt drs. D. Deddens de broeders, die deelnamen aan de 
discussie over de samenspreking met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ds. N. Bruin, secretaris 
van deputaten ad hoc, geeft verschillende informaties. De bespreking wordt vervolgens in tweede 
ronde voortgezet. Hierna volgt nog beknopte beantwoording door drs. D. Deddens, aangevuld door de 
predikanten ds. N. Bruin en ds. G. Janssen, deputaten der voorgaande synode. 
Nadat is toegezegd, dat het moderamen zich nog nader zal beraden, met name op hetgeen in de 
discussie is te berde gebracht en schriftelijk is voorgelegd (zie art. 198), wordt de synode geschorst 
voor de middagpauze. 
 
Artikel 179. 
Om 14 uur hervat de synode de zitting. Gezongen wordt Psalm 67: 3. In de bezetting der synode kwam 
geen verandering. Br. C. van der Spek komt later ter vergadering. 
 
Artikel 180. 
De artikelen 114 tot 140 en 142 tot 153 der acta worden vastgesteld. 
 
Artikel 181.  
Uitspraak inzake gravamen Beverwijk tegen curatoren 
 
De generale synode, 
 
vergaderd in besloten zitting, 
 
heeft kennis genomen van: 
 
1.  het bezwaarschrift van de ,,kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff" te Beverwijk, waarin deze een 
 aanklacht indient tegen de door de generale synode benoemde deputaten-curatoren, wegens hun 
 handelwijze, dat zij nl. weigeren om met professor J. Kamphuis te handelen over zijn voorgaan in 
 de dienst des Woords en der sacramenten voor de z.g. dolerenden, de ,,kerkeraad p/a A. C. 
 Kalis", te Beverwijk; 
2.  een brief van een aantal broeders en zusters te Beverwijk (correspondentieadres: C. van der 
 Berg, Moerdijkstraat 27, Beverwijk), waarin zij o.m. eveneens klagen over het voorgaan door 
 professor J. Kamphuis in de dienst des Woords en der sacramenten bij de ,,dolerenden" te 
 Beverwijk en de handelwijze van de curatoren in dezen. 
 
Zij constateert, 
dat de ,,kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff" zich beroept op de besluiten van de classis Haarlem, 
waarin het doleantiebesluit van de ,,kerkeraad p/a A. C. Kalis" wordt afgekeurd als in strijd met de 
regels van het kerkelijke samenleven, met name de artt. 31 en 79 K.O., en waarin wordt uitgesproken, 
dat deze kerkeraad dit besluit dient terug te nemen, daar hij zich anders plaatst buiten het verband met 
de zusterkerken; alsmede op het besluit van de particuliere synode van Noord-Holland 1962, waarin 
wordt uitgesproken, dat ds. L. E. Oosterhoff als wettige dienaar des Woords en de naast hem verkozen 
ambtsdragers erkend dienen te worden; en op het besluit van de particuliere synode van Noord-
Holland 1963, waarin wordt uitgesproken, dat de ,,kerkeraad p/a A. C. Kalis" door zijn doleantie-



besluit ipso facto onwettig is geworden. 
 
Zij constateert vervolgens, dat de deputaten-curatoren zich in hun handelwijze lieten bepalen door het 
feit,  
 
1. dat ook de ,,kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff" door de classis Haarlem niet erkend wordt; 
2.  dat deze classis nimmer aan de classes in den lande heeft meegedeeld, dat de gemeente, in welke 
 professor J. Kamphuis voorging, niet meer tot het verband der kerken behoort; 
3. dat, aangezien zowel de ,,kerkeraad p/a A. C. Kalis" als de classis Haarlem besluiten van 
 meerdere vergaderingen in de „zaak-Beverwijk" niet voor vast en bondig houden en deze zaak 
 thans nog in behandeling is op de kerkelijke vergaderingen, naar hun mening er een interim 
 ontstaan is, waarin de keus van de één niet gelijk is aan die van de ander en het doen van zulk een 
 keus ieders recht is naar art. 31 K.O.. 
 
Zij overweegt, 
 
1. dat de classis Haarlem op 4 april 1962 het doleantiebesluit van de ,,kerkeraad p/a A. C. Kalis" 
 wel heeft afgekeurd en op 29 mei 1962 uitsprak, ,,de credentiebrief van de ,,kerkeraad p/a A. C. 
 Kalis" niet te aanvaarden, zolang deze zijn doleantiebesluit handhaaft, maar niet aan de classes in 
 den lande heeft meegedeeld, dat de gemeente der ,,dolerenden", waarin professor J. Kamphuis 
 voorging, niet meer tot het verband van de gereformeerde kerken in Nederland behoort; 
 
2.  dat de classis Haarlem d.d. 4 mei 1963 het oordeel van de particuliere synode van Noord-Holland 
 1962, als vermeld onder de constatering hierboven, niet voor vast en bondig heeft gehouden en 
 dit niet ten uitvoer legde, door een mededeling als onder de eerste overweging genoemd, maar 
 aan de particuliere synode van Noord-Holland 1963 revisie er van verzocht; 
 
3.  dat de classis Haarlem d.d. 11 januari 1964 ook het besluit van de particuliere synode van Noord-
 Holland 1963, als vermeld onder de constatering hierboven, niet voor vast en bondig heeft 
 gehouden en ook dit niet op de hierboven omschreven wijze ten uitvoer legde, maar daartegen bij 
 haar vergadering in beroep is gegaan. 
 
Zij besluit: 
 
1. op grond van deze overwegingen de bezwaren van de ,,kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff" tegen 
 de handelwijze van de deputaten-curatoren af te wijzen; 
2.  dit besluit mede te delen aan de deputaten-curatoren, de ,,kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff", de 
 ,,kerkeraad p/a A. C. Kalis", professor J. Kamphuis en verschillende broeders en zusters te 
 Beverwijk (correspondentie-adres: C. van der Berg, Moerdijkstraat 27, Beverwijk) ; 
3. dit besluit op te nemen in de acta van haar openbare zittingen (zie art. 582). 
 
Artikel 182. 
Br. K. Hofman, wiens primus de volgende week weer ter synode hoopt te komen, neemt afscheid van 
de vergadering. 
Nadat de praeses het programma van werkzaamheden voor de komende week heeft voorgelezen, 
spreekt hij een kort slotwoord aan het einde van de tiende synodeweek. De vergadering zingt Psalm 
146: 4 en 8, waarna de assessor voorgaat in dankgebed. De praeses sluit de zitting. 
 
Eenenveertigste zitting, dinsdag 8 september 1964 
 
Artikel 183. 
Om 10 uur opent de praeses de zitting. Hij leest 1 Corinthiërs 13 en bidt vervolgens om 's Heren zegen 
voor het werk van de elfde synodeweek en om zijn genade voor de kerken. In een kort openingswoord 
memoreert hij, dat dit schriftgedeelte ook is gelezen ter generale synode van 1869, waar de vereniging 
tot stand mocht komen van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk met de Gereformeerde 



Kerk (onder het kruis). 
Hij spreekt de wens uit, dat de huidige synode moge bijdragen aan de totstandkoming van eenheid 
tussen de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken. 
Nadat Psalm 80: 9 en 11 is gezongen, wordt appèl gehouden. De broeders ds. L. Douw, A. van der 
Vinne, G. van Oord, P. Flens en C. van der Spek ontbreken met voorweten van de praeses. Van 
eerstgenoemde is bericht, dat hij zich deze week moet laten vervangen door ds. J. ten Hove, die 
evenwel vandaag niet ter vergadering kan komen. Van professor dr. L. Doekes is schriftelijk bericht, 
dat hij deze week verhinderd is aan de synodale arbeid deel te nemen. 
De vergadering gaat uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Artikel 184. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 72: 1 en 4. Bij het appèl 
verwelkomt de praeses br. A. van der Vinne, die zich in een aantal zittingen heeft moeten laten 
vervangen. Afwezig zijn de broeders ds. L. Douw en P. Flens met voorkennis van de praeses. Pro-
fessor J. Kamphuis is ter synode tegenwoordig. 
 
Artikel 185. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 22 uur.  
 
Artikel 186. 
Na het zingen van Psalm 72: 11 en dankgebed bij monde van ds. J. J. Verleur, wordt de zitting door de 
praeses gesloten. 
 
Tweeënveertigste zitting, woensdag 9 september 1964 
 
Artikel 187. 
Bij de opening der zitting laat de praeses de synode zingen Psalm 21: 5 en 13. Hij leest Openbaring 1: 
9 - 20 en gaat haar voor in gebed. De broeders ds. L. Douw, G. van Oord en C. van der Spek 
ontbreken op het appèl met voorkennis van de praeses. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis 
zijn aanwezig. De synode gaat uiteen voor arbeid in commissies. 
 
Artikel 188. 
Om 14 uur hervat de synode haar werk in plenaire zitting. Ds. J. ten Hove, die ter vervanging van ds. 
L. Douw ter vergadering aanwezig is, betuigt, door op te staan van zijn zitplaats, instemming met de 
gereformeerde belijdenisgeschriften. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn ook thans 
aanwezig. 
 
Artikel 189. 
Br. W. K. Goodijk, destijds door commissie 3 aangewezen om te rapporteren over de rekening en 
verantwoording van de financiën der generale synode van Assen 1961, is ter vergadering. Nadat hij 
zijn rapport heeft uitgebracht, besluit de synode dienovereenkomstig, de quaestor der generale synode 
van Assen 1961, br. S. Geertsma, décharge te verlenen, onder dankzegging voor de door hem verrichte 
werkzaamheden en afschrift van het uitgebrachte rapport aan haar eigen quaestor, br. J. J. L. Sneep, te 
zenden, opdat zijn financieel beheer op de in dit rapport genoemde punten kan aansluiten bij dat van 
de quaestor der voorgaande synode. Dit besluit is, na gunstig praeadvies van beide hoogleraren, 
eenstemmig door de synode genomen. Het rapport van br. W. K. Goodijk is als bijlage bij de 
(vertrouwelijke) handelingen der synode opgenomen. 
 
Artikel 190. 
Bezwaarshrift van br. S.W. van der Schaft. 
Namens commissie 4 rapporteert ds. G. Janssen over een bezwaarschrift d.d. 1 april 1964 van br. S. 
W. van der Schaft te Amsterdam tegen uitspraken der generale synode van Assen, vermeld in artikel 
73 harer acta (zie eerder ook art. 150, sub 8). Na gunstig praeadvies van de beide hoogleraren besluit 
de synode unaniem op voorstel van de commissie, aan deze broeder te berichten, dat zij niet aan zijn 
verzoek kan voldoen, omdat de kerken zich tevoren niet op deze materie hebben kunnen beraden. 



 
Artikel 191. 
Namens commissie 4 rapporteert ds. D. Berghuis over een brief van deputaten der synodaal-
gereformeerde kerken voor evacuatiemoeilijkheden. Na bespreking van deze zaak verzoekt de 
rapporteur gelegenheid voor beraad met zijn commissie (zie verder art. 214). 
 
Artikel 192a. 
De synode vergadert in besloten zitting. Na beëindiging hiervan deelt de praeses mee, dat de synode, 
na gunstig praeadvies van beide hoogleraren en met algemene stemmen (waarbij de afgevaardigden 
van Noord-Holland zich buiten stemming hielden en ds. J. ten Hove buiten stemming bleef, omdat hij 
ter generale synode van Assen reeds in deze zaak had geoordeeld), het besluit heeft genomen, dat in 
artikel 192b der acta is vermeld. Hierna wordt de plenaire zitting opgeheven, opdat de commissies 
haar werkzaamheden kunnen voortzetten. 
 
Artikel 192b. 
Uitspraak gravamen van br. P.T. te A. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. een verzoek d.d. 8 april 1964 van br. P. T. te A., om te komen tot revisie van het besluit van de 
 generale synode van Assen 1961, vermeld in artikel 92-A der acta van haar besloten zittingen, en 
 om opnieuw zijn bij de synode van Assen ingediende bezwaarschrift in behandeling te nemen, 
 terwijl hij tevens zich beklaagt, dat deze zaak niet in het openbaar is behandeld; 
2. een verzoek d.d. 25 maart 1964 van gelijke strekking van br. R. B. te B.; 
3. eveneens d.d. 31 maart 1964 van br. J. B. E. te A.; 
4. een verzoek d.d. 8 april 1964 van de kerkeraad van U., om aan deze zaak goede aandacht te 
 geven, tevens aandringende op openbare behandeling; 
 
constaterende, 
 
1. dat br. P. T. d.d. 3 mei 1960 bezwaren inbracht in een mondelinge bespreking met zijn kerkeraad 
 tegen de prediking en publieke voorlichting van zijn predikant, welke bezwaren hij schriftelijk 
 bevestigde d.d. 6 mei 1960; 
2. dat de kerkeraad van A. d.d. 14 juli 1960 hem in het kader van een brede behandeling van zijn 
 bezwaren o.m. antwoordde, dat ,,ook stellig van de belijdenis getuigd moet worden, dat zij maar 
 ten dele profeteert", en dat met name de artikelen der N.G.B. over de kerk ,,steeds veel moeite 
 hebben veroorzaakt", zodat het ,,bij deze moeite niet slechts geoorloofd, maar plicht is, achter de 
 belijdenis terug te grijpen op de Schrift", en dat daarom br. P. T. tegenover de leringen van zijn 
 predikant uit de Schrift moet aantonen, dat deze dingen anders zijn, eer hij gerechtigd is van de 
 kerkeraad afkeuring te vragen, zodat een beroep op de belijdenis alleen onvoldoende is om 
 afkeuring uit te spreken over bepaalde leringen; 
3. dat br. P. T. hieruit concludeerde, dat de kerkeraad verder gesprek verhinderde door op een 
 materieel beroep op de belijdenis zonder meer niet te willen ingaan, waarom hij in de weg van 
 appèl ging; 
4. dat de synode van Assen overwoog, ,,dat op grond van de aan de synode overgelegde stukken 
 niet geconstateerd kan worden, dat de kerkeraad , toen hij de Schrift betrok in het gesprek met br. 
 P.T., de belijdenis der kerk disputabel wilde stellen", en dat deze synode van oordeel was, ,,dat 
 br. P.T., alvorens hij zich tot de classis wendde, zijn bezwaren had moeten doorspreken met zijn 
 kerkeraad"; 
5. dat br. P. T. van oordeel blijft, dat een gesprek met zijn kerkeraad, door deze opnieuw verzocht 
 na de synode van Assen, verhinderd is en blijft door het standpunt van de kerkeraad inzake  de 
 ontoereikendheid van een beroep op de belijdenis zonder meer, welke verhindering ook de 
 synode van Assen zijns inziens liet staan; 



6.  dat br. P. T. daarom verzoekt te komen tot revisie van het besluit van de synode van Assen, opdat 
 hem zo de weg tot het gesprek met zijn kerkeraad weer geopend worde; 
 
van oordeel, 
 
1.  dat de overweging van de synode van Assen, ,,dat op grond van de aan de synode overgelegde 
 stukken niet geconstateerd kan worden, dat de kerkeraad toen hij de Schrift betrok in het gesprek 
 met br. P. T., de belijdenis der kerk wilde disputabel stellen", in zoverre geen recht doet aan het 
 bezwaar van br. P. T., dat deze stelde, dat de kerkeraad heeft geweigerd materieel in te gaan op 
 zijn b-roep op de belijdenis, met name op artt. 28 en 29 N.G.B.; 
2.  dat br. P. T., na ontvangst van het kerkeraadsantwoord d.d. 14 juli 1960, de taak had de kerkeraad 
 aan te spreken terzake van de door hem gewraakte zinsneden, om zich er van te vergewissen of 
 hij terecht daaruit concludeerde. dat de kerkeraad de belijdenis a priori passeerde, en indien dit 
 inderdaad het geval zou zijn de kerkeraad op het onrechtmatige daarvan te wijzen; 
3.  dat br. P. T., door na het antwoord van de kerkeraad d.d. 14 juli 1960 terstond zich tot de classis 
 te wenden, zonder de kerkeraad aan te spreken, ernstig in gebreke is gebleven in zijn dienende 
 taak als bezwaarde in de gemeenschap der heiligen tot opbouw van het lichaam van Christus; 
4.  dat de synode van Assen daarom terecht van oordeel was, ,,dat br. P.T., alvorens hij zich tot de 
 classis wendde, zijn bezwaren had moeten doorspreken met zijn kerkeraad"; 
5.  dat br. P. T., temeer nadat hem door de kerkeraad na de synode van Assen dringend verzocht was 
 met deze over zijn bezwaar te spreken, ,,opdat het punt van het al of niet aanwezig zjjn van de 
 gespreksbasis op ondubbelzinnige wijze uit de weg kan worden geruimd", nog steeds de taak 
 heeft de kerkeraad aan te spreken, opdat duidelijk worde, of deze inderdaad met de gewraakte 
 zinsneden beoogt (gelijk br. P. T. stelt), de belijdenis a priori in het gesprek te passeren, of een 
 materieel beroep op de belijdenis zonder meer, ter afkeuring van bepaalde leringen, niet 
 ontvankelijk te achten; 
6.  dat de kerkeraad de taak heeft zo spoedig mogelijk zich tegenover br. P. T. nader te verklaren ten 
 aanzien van de door deze gewraakte zinsneden, opdat voor br. P. T. ondubbelzinnig blijke, dat de 
 kerkeraad op geen enkele wijze te kort doet aan het normatief gezag van de belijdenis als 
 aangenomen formulier van enigheid en zuiverheid der leer; 
 
spreekt uit, 
 
1.  dat de bovengenoemde overweging van de synode van Assen aan br. P. T. geen recht gedaan 
 heeft in zoverre daarin zijn werkelijke bezwaar niet  behoorlijk in rekening is gebracht; 
.2. dat er evenwel geen grond is, te voldoen aan het verzoek van br. P.T., de uitspraak van de 
 generale synode van Assen 1961 (acta art. 92-A) te herroepen. 
 
Zij spreekt voorts uit, 
 
dat het niet af te keuren valt, dat de generale synode van Assen 1961 deze zaak behandelde in besloten 
zitting, daar de zaak weliswaar raakt de publieke belijdenis der kerk, maar tevens interne 
verhoudingen tussen de kerkeraad en br. P. T., waarom zijn klacht in dezen moet afgewezen worden. 
 
Zij spreekt tenslotte uit, 
 
dat met het bovenstaande tevens de andere bezwaarde broeders en de raad der kerk te U. geacht 
kunnen worden beantwoord te zijn. 
 
Zij besluit, 
 
van deze uitspraken mededeling te doen aan br. P. T. en aan de kerkeraad van A., aan de broeders R. 
B. en J. B. E. en aan de kerkeraad van U. 
 
Drieënveertigste zitting, donderdag 10 september 1964 



 
Artikel 193. 
De praeses heropent de synode om 9 uur; hij laat zingen Psalm 122: 1 en 2, leest Efeze 2: 11 - 22 en 
gaat voor in gebed. De broeders A. Barelds en D. Roorda komen later ter vergadering. Br. C. van der 
Spek ontbreekt met voorweten van de praeses; br. G. van Oord is vervangen door br. K. C. van 
Spronsen. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn tegenwoordig. De vergadering gaat 
uiteen voor werk van de commissies. 
 
Artikel 194. 
Om 14 uur hervat de synode haar zitting. De praeses laat zingen Psalm 146: 1 en 8. Br. C. van der 
Spek is thans aanwezig; voorts is er geen mutatie in de bezetting. 
 
Artikel 195. 
De broeders ds. A. I. Krijtenburg en D. Roorda lezen het rapport van commissie 3 in betrekking tot de 
bij de synode ingediende stukken inzake de nieuwe psalmberijming. Hierover ontspint zich vervolgens 
een bespreking, die moet worden afgebroken vanwege de avondpauze (zie verder art. 204). 
 
Artikel 196. 
Om 19 uur wordt de vergadering voortgezet. Nadat Psalm 119: 32 is gezongen, wordt appèl gehouden. 
Met uitzondering van professor H. J. Schilder, die een vergadering van de senaat van hoogleraren aan 
de Theologische Hogeschool moet bijwonen, zijn dezelfde leden en praeadviseurs tegenwoordig als 
gedurende de middagzitting. 
 
Artikel 197. 
De eerste scriba leest het volgende telegram aan de synode voor: ,,Raden van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk te Emmen bidden uw vergadering leiding en wijsheid 
des Geestes toe bij uw te nemen besluit inzake de samenspreking met de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Zij spreken de hoop uit, dat de besluiten van uw vergadering nu, en van de christelijke 
gereformeerde synode in de toekomst zo mogen zijn, dat op weg naar de vereniging kanselruil in onze 
kerken mogelijk wordt". 
 
Artikel 198. 
Onder leiding van de assessor leest drs. D. Deddens nu de gewijzigde conclusies van het moderamen 
inzake de contactoefening met de Christelijke Gereformeerde Kerken voor (zie eerder art. 178); hij 
geeft hierop een korte toelichting. 
Na hierop volgende discussie verzoekt de rapporteur gelegenheid voor beraad met het moderamen. 
Aan dit verzoek wordt voldaan (zie verder art. 202). De assessor draagt de leiding over aan de praeses. 
 
Artikel 199. 
De synode vergadert in comité generaal. Hierna wordt gezongen Psalm 106: 24, 25 en 26. Ds. N. 
Bruin roept de Here aan in dankzegging en gebed, waarna de praeses de zitting sluit. 
 
Vierenveertigste zitting, vrijdag 11 september 1964 
 
Artikel 200. 
Om 9 uur hervat de synode haar werkzaamheden. De praeses laat haar zingen Psalm 147: 1 en leest 
voor Psalm 147: 1 - 12. Na het gebed houdt hij appèl. Met voorweten van de praeses zijn de broeders 
P. J. Wassenaar, R. Douma, C. van der Spek en J. J. Dieleman afwezig. Professor J. Kamp-huis is 
tegenwoordig, terwijl professor H. J. Schilder later ter vergadering komt. 
 
Artikel 201. 
De eerste scriba vermeldt, dat drs. Joh. Luykenaar Francken een aantal exemplaren van het achtste en 
negende tiental door hem berijmde psalmen heeft toegezonden; deze bundeltjes worden aan de leden 
der synode ter hand gesteld. 
 



Artikel 202a, 
Christelijke Gereformeerde Kerken 
Nadat de assessor de leiding der vergadering op zich heeft genomen, beantwoordt drs. D. Deddens de 
opmerkingen, die zijn gemaakt in betrekking tot het voorstel inzake de contactoefening met de 
Christelijke Gereformeerde Kerken (zie eerder art. 198). Hij deelt voorts enkele wijzigingen in de 
voorgestelde conclusies mee. Na korte bespreking komt dit gewijzigde voorstel in stemming. De beide 
hoogleraren adviseren, het aan te nemen. Alle leden der synode geven er voorts hun stem aan, waarbij 
de predikanten ds. N. Bruin en ds. G. Janssen meedelen, dat zij zich onthouden van stemming inzake 
het tweede besluit onder 1, omdat zijzelf deputaat waren (zie verder art. 226). 
De assessor dankt drs. D. Deddens voor zijn arbeid in dezen en hergeeft de leiding der vergadering aan 
de praeses. 
Het besluit der synode is vermeld in artikel 202b. 
 
Artikel 202b. 
Besluit over samenspreking Christelijke Gereformeerde Kerken 
 
De generale synode, 
 
heeft kennis genomen van: 
 
1.  een brief d.d. 6 februari 1963 .namens de generale synode van de Christelijke Gereformeerde 
 Kerken, gehouden te Haarlem-Santpoort in 1962; 
2. het rapport van de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961 voor 
 samenspreking met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken; 
3. een brief d.d. 6 april 1964 van dezelfde deputaten met gegevens ter aanvulling van een onderdeel 
 van het onder 2 genoemde rapport; 
4. een brief d.d. 25 februari 1964 van de raad van de Gereformeerde Kerk te Steenwijk; 
5. een brief d.d. 10 maart 1964 van de raad van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen. 
 
Zij constateert, 
 
1.  dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken van Haarlem-Santpoort 1962 
 zich heeft onthouden van duidelijke beantwoording van de vraag, haar voorgelegd door de 
 generale synode van Assen 1961, ,,of zij, na de inmiddels zoveel mogelijk tot afronding gekomen 
 besprekingen der deputaten met haar van oordeel is, dat waar het de roeping der kerk is het 
 Woords Gods te bewaren, de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken zich ook 
 blijkens de Acte van Afscheiding of Wederkering voor de eis gesteld zien, zulks in éénheid van 
 samenleven te doen, en, zo deze vraag ontkennend mocht worden beantwoord, of zij aan 
 deputaten ad hoc wil meedelen, welke daarvoor de gronden zijn"; 
2. dat de generale synode van Haarlem-Santpoort 1962 wel als haar oordeel (o.m.) heeft 
 uitgesproken, ,,dat de Gereformeerde Kerken zich in alles willen stellen op de grondslag van 
 Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis als daarop gegrond, en dat het daarom roeping 
 is te staan naar eenheid" en dat zij voorts heeft besloten, op grond van de schriftuurlijke roeping 
 tot eenheid en in overeenstemming met de belijdenis van de kerken en conform de Acte van 
 Afscheiding deputaten voor eenheid onder de gereformeerde belijders in Nederland en 
 correspondentie met buitenlandse kerken op te dragen in overleg met de deputaten van de 
 Gereformeerde Kerken wegen te zoeken die tot wegneming van de geconstateerde verschillen 
 kunnen leiden"; 
3.  dat de generale synode van Haarlem-Santpoort 1962 heeft te kennen gegeven, dat naar haar 
 oordeel deze verschillen betreffen ,,de wijze, waarop bepaalde door de kerken beleden 
 schriftuurlijke waarheden worden verstaan", c.q. ,,de hantering van het gereformeerde belijden", 
 waarbij zij, zonder de draagwijdte daarvan nader aan te wijzen, met name noemt verschillen over 
 de toeëigening des heils en de kerk; 
4.  dat het program van besprekingen, dat na de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 
 1958/1959 door wederzijdse deputaten werd overeengekomen en vóór de generale synode van 



 Assen 1961 nog niet geheel werd uitgevoerd, inmiddels werd afgewerkt, maar dat naar het 
 oordeel van de door de generale synode van Assen 1961 benoemde deputaten vóór de 
 eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken nog wel verder 
 gesproken dient te worden over de door de Christelijke Gereformeerde Kerken gevolgde koers 
 terzake van het door haar synode van 1947 dusgenoemde ,,zoeken van contact met gereformeerde 
 belijders"; 
5.  dat uit mededelingen van de plaatselijke Gereformeerde Kerken aan de door de generale synode 
 van Assen 1961 benoemde deputaten blijkt, dat in enkele plaatsen, waar samensprekingen met de 
 Christelijke Gereformeerde Kerk tot stand kwamen en werden volgehouden, veelszins 
 verblijdende resultaten mochten worden bereikt, maar dat in vele plaatsen nog onvoldoende 
 toenadering werd verkregen, of zelfs samenspreking werd geweigerd, veelszins op grond van 
 verschillen, die thans ook door de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
 zijn genoemd; 
6. dat de raad van de Gereformeerde Kerk te Steenwijk de generale synode verzoekt,  
 a. een opwekking te doen uitgaan tot de Gereformeerde Kerken om, waar mogelijk, meer  
  contact te zoeken met de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse, en 
 b. zich te wenden tot de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde 
  Kerken, met het verzoek, dat ook deze een soortgelijke opwekking doe uitgaan tot de kerken 
  van het eigen verband; 
7.  dat de raad van de Gereformeerde Kerk te Hoogeveen als zijn oordeel te kennen geeft, dat het 
 noodzakelijk is, op korte termijn met de Christelijke Gereformeerde Kerken tot een beslissing te 
 komen, en dat getracht moet worden, van een generale synode van deze kerken een principiële 
 uitspraak te verkrijgen, welke de weg naar vereniging metterdaad opent. 
 
Zij overweegt, 
 
1. dat, aangezien zowel de Christelijke Gereformeerde Kerken als de Gereformeerde Kerken
 dezelfde  belijdenisgeschriften aannemen als op Gods Woord gegronde formulieren van 
 enjgheid, zij van 's Herenwege verplicht zijn de weg naar eenheid daadwerkelijk te gaan be-
 treden; 
2. dat de generale synode van Haarlem-Santpoort 1962 verklaarde, ,,dat de Gereformeerde Kerken 
 zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde 
 belijdenis als daarop gegrond, en dat het daarom roeping is te staan naar eenheid", maar het 
 daadwerkelijk betreden van de weg naar eenheid afhankelijk heeft gesteld van het wegnemen van 
 bepaalde verschillen; 
3. dat, waar de verschillen over inderdaad belangrijke zaken door de generale synode van Haarlem-
 Santpoort 1962 niet zijn aangemerkt als confessionele, deze derhalve geen beletsel mogen zijn 
 om de weg naar eenheid daadwerkelijk te gaan betreden, omdat de door de Geest der Schriften 
 gewerkte trouw aan de gemeenschappelijke belijdenis een krachtig middel zal zijn om de eenheid 
 tot stand te brengen en elkander in liefde te dragen; 
4. dat daadwerkelijk betreden van de weg naar eenheid verdere samenspreking over verschillen, ook 
 in plaatselijk verband, geenszins behoeft uit te sluiten, mits deze erop gericht is, dat de roeping 
 tot eenheid in de praktijk van de wederzijdse verhouding al meer bevestigd wordt. 
 
Zij spreekt uit, 
 
dat, nu de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken van Haarlem-Santpoort 1962 als 
haar oordeel heeft te kennen gegeven, ,,dat de Gereformeerde Kerken zich in alles willen stellen op de 
grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis als daarop gegrond, en dat het 
daarom roeping is te staan naar eenheid", temeer moet worden vastgehouden aan hetgeen de generale 
synode van Assen 1961 heeft uitgesproken, ,,dat, waar het de roeping der kerk is het Woord te 
bewaren, de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken zich ook blijkens de Acte van 
Afscheiding of Wederkering voor de eis gesteld zien, zulks in éénheid van samenleven te doen". 
 
En zij besluit, 



 
met het oog op het werk des Heren in de vergadering van zijn kerk hier te lande, een beroep te doen op 
de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, om de verschillen niet 
langer aan te merken als beletsel om tot eenheid te komen. 
 
Zij besluit vervolgens: 
 
1. aan de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961 voor samenspreking met 
 deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, décharge te verlenen van hun opdracht, met 
 dankbaarheid en veel waardering voor hun arbeid; 
2. met nadruk te herinneren aan de roeping van de plaatselijke kerken, om; indien mogelijk, zelf 
 samensprekingen te voeren met de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse en ook op 
 verantwoorde wijze contacten tussen de gemeenteleden te bevorderen; 
3. deputaten te benoemen met de opdracht: 
 a.  de nog niet geheel tot afsluiting gekomen bespreking met deputaten van de Christelijke 
  Gereformeerde Kerken over de in de vierde constatering genoemde koers te voltooien vóór 
  de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken; wanneer de 
  generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken ook harerzijds de eis erkent, dat 
  de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken Gods Woord zullen bewaren in 
  eenheid van samenleven, met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken wegen te 
  zoeken, die tot vereniging der kerken kunnen leiden; 
 b. contact te houden met de plaatselijke Gereformeerde Kerken, die samensprekingen voeren 
  of nastreven met de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken; 
 c. van hun handelingen en bevindingen te rapporteren aan de eerstvolgende generale synode 
  van de Gereformeerde Kerken, en dit rapport uiterlijk een half jaar vóór de aanvang der 
  volgende synode toe te zenden aan de kerken; 
4.  tot de eerstvolgende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken een brief te 
 richten, ter uitvoering van het eerstgenoemde besluit en daarin de synode te verzoeken: 
 a. ook harerzijds uit te spreken, dat, waar het de roeping der kerk is het Woord te bewaren, de 
  Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken zich ook blijkens de ,,Acte van 
  Afscheiding of Wederkeering" voor de eis gesteld zien, zulks in eenheid van samenleven te 
  doen, en aldus de weg naar die eenheid daadwerkelijk te gaan betreden; 
 b. deputaten te benoemen met de opdracht, met deputaten van de Gereformeerde Kerken,  
  uitgaande van wederzijdse erkenning van de onder a genoemde eis, wegen te zoeken, welke 
  tot vereniging der kerken kunnen leiden; 
 c. met nadruk te herinneren aan de roeping van de plaatselijke kerken, om, indien mogelijk, 
  zelf samensprekingen te voeren met de Gereformeerde Kerk ter plaatse, en ook op  
  verantwoorde wijze contacten tussen de gemeenteleden te bevorderen; 
 d. zo zij onverhoopt het wegnemen van bepaalde verschillen als een noodzakelijke voorwaarde 
  blijft stellen voor het daadwerkelijk gaan betreden van de weg naar eenheid, aan te geven op 
  welke grond deze verschillen als zulk een beletsel moeten gelden, daar toch de roeping tot 
  eenheid is erkend; 
5.  het rapport van de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961 voor 
 samenspreking met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken op aanvrage uit de 
 kerken bij deputaten, benoemd door deze synode, verkrijgbaar te stellen, opdat de leden der 
 kerken te beter met deze arbeid kunnen meeleven en voor deze arbeid kunnen bidden. 
 
Artikel 203. 
Nadat het in artikel 202b genoemde besluit is gevallen, geeft de praeses uiting aan de gevoelens van 
dankbaarheid voor de grote eenparigheid bij het nemen van deze beslissing. Hij spreekt de hartelijke 
wens uit, dat de Here het verdere werk tot vereniging van wie bijeen behoren met zijn zegen zal 
bekronen, opdat we elkaar leren vinden en aanvaarden op de enige schriftuurlijke basis, die ook de 
confessionele basis is (zie verder art. 568). 
 
Artikel 204. 



Aan de orde komt de verdere bespreking van de voorstellen inzake nieuwe psalmberijming (zie eerder 
art. 195). De rapporteur der commissie, br. D. Roorda, en haar voorzitter, ds. A. I. Krijtenburg, 
antwoorden op de in eerste ronde gemaakte opmerkingen over deze voorstellen. De tweede ronde van 
de bespreking wordt vervolgens wel aangevangen, maar niet voleindigd vanwege het aanbreken van 
de middagpauze. 
 
Artikel 205. 
Bij de hervatting van de zitting om 14 uur laat de praeses Psalm 118: 7 zingen. De broeders P. J. 
Wassenaar en J. J. Dieleman ontbreken op het appèl. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis 
zijn aanwezig. 
 
Artikel 206. 
De bespreking over de psalmberijming wordt voortgezet. Aan het einde van de tweede ronde vraagt de 
rapporteur, br. D. Roorda, gelegenheid voor beraad met de commissie inzake de aangekondigde 
amendementen. De verdere behandeling wordt opgeschort (zie verder art. 219). 
 
Artikel 207. 
Commissoriaal voorstel inzake praktische oefeningen verworpen 
De praeses stelt opnieuw aan de orde het voorstel inzake praktische oefening van aanstaande 
proponenten (zie eerder art. 158). Namens commissie 1 stelt ds. J. M. Goedhart als rapporteur nieuwe 
conclusies voor. Zij luiden als volgt: 
 
De generale synode, 
 
heeft kennis genomen van: 
 
1.  een voorstel van de particuliere synode van Drenthe 1963, ,,dat voortaan niemand zal worden 
 toegelaten tot het afleggen van het praeparatoir examen zonder bewijsstukken van praktische 
 oefeningen", voor welke oefeningen deze particuliere synode een breed uitgewerkt schema aan 
 de synode heeft voorgelegd; 
2.  een voorlopig advies van een drietal hoogleraren der Theologische Hogeschool over dit voorstel 
 van de particuliere synode van Drenthe 1963; 
 
zij is van oordeel, 
 
1.  dat het noodzakelijk is, dat de materie, in het voorstel van de particuliere synode van Drenthe 
 1963 vervat, eerst in de kerken grondig wordt besproken, en dat niet gebleken is, dat dit 
 genoegzaam is geschied; 
 
waarom zij besluit: 
 
1. niet verder te gaan, dan het voorstel van de particuliere synode van Drenthe 1963, te hunner 
 oriëntatie, in handen te stellen van deputaten-curatoren der Theologische Hogeschool in verband 
 met de hun verstrekte opdracht met betrekking tot het voorstel van de particuliere synode van 
 Friesland 1963 (zie eerder art. 157b), en  
2. hiervan mededeling te doen aan de eerstkomende particuliere synode van Drenthe. 
 
Na korte bespreking, dient ds. H. Bouma een tegenvoorstel in. De praeses brengt dit laatste het eerst in 
stemming. Terwijl de beide hoogleraren zich van praeadvies onthouden, wordt het met 16 tegen 10 
stemmen, bij 2 onthoudingen aangenomen. 
 
Dienvolgens besluit de synode: 
de voorstellen in betrekking tot de praktische oefening van aanstaande dienaren des Woords aan een 
materieel onderzoek te onderwerpen door een commissie uit haar midden, om haar van advies te 
dienen, opdat zijzelf deze voorstellen, al of niet gewijzigd, kan aannemen, c.q. verwerpen. 



Hiermee is het commissoriale voorstel verworpen. De praeses dankt rapporteur en commissie voor de 
verrichte arbeid te dezer zake en zegt toe, dat het moderamen een voorstel zal indienen over de 
aanwijzing van een commissie als in het besluit bedoeld (zie verder art. 232, sub 3). 
 
Artikel 208. 
Met een korte toespraak sluit de praeses de werkzaamheden van de elfde zittingsweek af. Hij deelt het 
program van arbeid voor de komende week mee. Voorts maakt hij bekend, dat het moderamen de 
stukken in betrekking tot het zgn. ,,vrouwenkiesrecht" in handen heeft gesteld van de predikanten ds. 
G. Janssen en dr. B. Jongeling ter fine van advies (zie verder art. 455). De vergadering zingt tot slot 
Psalm 117. De assessor gaat voor in dankgebed. De praeses sluit de zitting. 
 
Vijfenveertigste zitting, dinsdag 15 september 1964 
 
Artikel 209. 
Om 10 uur heropent de praeses de synode voor haar eerste zitting in de twaalfde week van haar 
werkzaamheden. Hij leest voor Openbaring 2: 1 - 7 en roept de naam des Heren aan. In zijn 
openingstoespraak herinnert hij aan de synode van 1854, waar hetzelfde Schriftgedeelte bij de aanvang 
werd gelezen en waar bestaande geschillen met het gezag der Schriften werden beslecht. Hij spreekt 
de wens uit, dat eenzelfde zegen als resultaat op het werk der huidige synode mag worden verkregen. 
Nadat Psalm 122: 3 is gezongen, wordt appèl gehouden. De broeders K. Hammenga en C. van der 
Spek ontbreken; de predikanten ds. D. Berghuis en ds. J. M. Goedhart komen later ter vergadering; br. 
P. Flens is vervangen door br. M. bij de Vaate en ds. J. R. Wiskerke door ds. W. Vreugdenhil. 
Laatstgenoemde, voor het eerst ter synode aanwezig, betuigt zijn instemming met de belijdenis der 
kerk. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn mede tegenwoordig. 
 
Artikel 210. 
De eerste scriba leest een brief voor van professor dr. L. Doekes, waarin deze bericht, dat hij deze 
week niet ter synode zal kunnen komen. Voorts maakt hij melding van een brief van deputaten voor 
correspondentie met buitenlandse kerken van The Free Reformed Churches of Australia d.d. 4 
september 1964 met bijlage, betrekking hebbende op de verhouding tot de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Het moderamen zal over de afhandeling van laatstgenoemd stuk een advies voorleggen (zie 
verder art. 232). 
 
Artikel 211. 
De praeses stelt aan de orde de stukken inzake de correspondentie met buitenlandse kerken (zie eerder 
art. 172). Hij verwelkomt de secretaris van deputaten, br. S. van Renssen, en geeft het woord aan br. 
A. Vos, die namens commissie 2 over deze zaak rapporteert. Hierop volgt een uitgebreide bespreking. 
Br. A. Vos vangt vervolgens de beantwoording van de sprekers aan. Deze wordt door de middagpauze 
onderbroken. 
 
Artikel 212. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 89: 5 en 6. Br. C. van der Spek 
is aanwezig, terwijl br. K. Hammenga nog ontbreekt. Voorts zijn er geen mutaties in de bezetting der 
synode. 
 
Artikel 213. 
De predikanten dr. B. Jongeling en ds. J. J. Arnold zetten de beantwoording van 'de sprekers over de 
correspondentie met de buitenlandse kerken voort. In een tweede ronde geeft br. S. van Renssen, 
desgevraagd, op een enkel punt nadere toelichting. Hierna wordt de verdere afhandeling opgeschort, 
teneinde de commissie zich kan beraden (zie verder art. 220). 
 
Artikel 214a. 
Evacuatiemoeilijkheden 
De praeses stelt opnieuw aan de orde de voorstellen in betrekking tot de brief van deputaten der 
gebonden kerken inzake evacuatiemoeilijkheden. Ds. D. Berghuis beantwoordt de sprekers uit de 



voorgaande ronde (zie eerder art. 191). 
Ds. J. M. Goedhart dient een amendement in tot wijziging van het tweede ,,oordeel", nl. om in het 
tweede deel hiervan te lezen; ,,één der kerken te verzoeken, de door de Overheid (indien dit 
onverhoopt noodzakelijk is: via de deputaten voor evacuatiemoeilijkheden van de gebonden kerken) te 
dezer zake verstrekte aanwijzingen en inlichtingen te ontvangen, enz."; en om voorts allereerst te 
besluiten: ,,de Overheid te verzoeken, via de kerk te Groningen-Zuid rechtstreeks contact met de 
gereformeerde kerken in Nederland op te nemen", en om in het door de commissie voorgestelde 
,,besluit 1" vóór de woorden ,,via de deputaten voor evacuatiemoeilijkheden der synodaal-
gereformeerde kerken" enz. te lezen: „indien dit onverhoopt noodzakelijk is". 
Dit amendement verwerft gunstig praeadvies van de beide hoogleraren, maar wordt met 21 tegen 9 
stemmen door de synode verworpen. 
Ds. H. Bouma stelt voor, in plaats van het tweede ,,oordeel" te lezen: ,,dat het evenwel wenselijk is 
een instantie aan te wijzen om de kerken in de onderhavige zaak richtlijnen te geven en van 
voorlichting en advies te dienen"; en in het eerste ,,besluit" na de woorden ,,en aan de kerken door te 
geven": ,,en in de onderhavige zaak van voorlichting en advies te dienen". 
De beide hoogleraren adviseren tegen aanvaarding van dit amendement; het wordt verworpen met 19 
tegen 9 stemmen bij 2 onthoudingen. 
Het voorstel der commissie wordt, nadat professor H. J. Schilder vóór en professor J. Kamphuis tegen 
aanvaarding heeft geadviseerd, met 1 stem tegen, bij 3 onthoudingen, als besluit der synode aanvaard. 
De tekst van dit besluit is vermeld in artikel 214b. 
 
Artikel 214b. 
Besluit inzake evacuatiemoeilijkheden 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van een brief van de deputaten voor evacuatiemoeilijkheden der synodaal-gereformeerde kerken, 
waarin zij : 
a. mededelen, 
1. dat de Overheid met het oog op in de toekomst mogelijke oorlogsomstandigheden een ,,Contact 
 Evacuatie Commissie" in het leven heeft geroepen; 
2. dat aan deze commissie een subcommissie voor kerkelijke aangelegenheden is toegevoegd, 
 waarin als kerkelijke vertegenwoordigers zitting hebben leden van de Rooms Katholieke Kerk, 
 de Nederlandse Hervormde Kerk en de door hen vertegenwoordige kerken; 
3. dat de Overheid verwacht, dat de door hen vertegenwoordigde kerken de aanwijzingen en 
 inlichtingen, die hun van overheidswege met betrekking tot een onverhoopte evacuatie der 
 burgerlijke bevolking en met betrekking tot de geestelijke verzorging van slachtoffers in 
 oorlogstijd worden meegedeeld, zullen doorgeven aan de Christelijke Gereformeerde   
 Kerken, de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken; 
4. dat zij zich bereid verklaren aan de onder 3 genoemde verwachting der Overheid te voldoen  en 
 ter uitvoering daarvan aan hun brief een circulaire met bijlagen ter kennisneming door de synode 
 hebben toegevoegd, inhoudende enkele richtlijnen, waarmee zij hun kerken van voorlichting en 
 advies gediend hebben; 
b.  in het bizonder de aandacht der synode vragen voor de mededeling, dat zij de voor de geestelijke 
 verzorging aangewezen predikanten of gevormde commissies uit hun kerken geadviseerd hebben 
 binnen hun ressort met de andere door hen genoemde kerken der ,,Gereformeerde gezindte" 
 contact te zoeken, ,,om te pogen gezamenlijk tot organisatie te geraken of, als deze aan 
 afzonderlijk optrekken de voorkeur geven, hen op te wekken voor de eigen gemeente of kring de 
 nodige maatregelen te treffen"; en 
c. tenslotte de synode verzoeken: 
1. ten deze haar standpunt te bepalen en hun daarvan mededeling te doen; 
2. indien zij mocht besluiten tot het benoemen van deputaten of het aanwijzen van kerken, die voor 
 het eigen verband de nodig geachte maatregelen zullen voorbereiden, de naam en het adres 



 daarvan mede te delen aan de secretaris van hun deputaatschap; 
 
zij is van oordeel, 
 
1. dat het in de vrijheid der plaatselijke kerken staat zelf te bepalen, hoe zij haar leden in tijden van 
 evacuatie of oorlogsrampen zullen verzorgen, en de nodige maatregelen daarvoor te treffen en 
 eventueel noodzakelijk geachte contacten daarvoor te leggen; 
2. dat het daarom niet noodzakelijk is deputaten te benoemen om de kerken in de onderhavige zaak 
 richtlijnen te geven en van voorlichting en advies te dienen, maar dat het voldoende is één der 
 kerken te verzoeken de door de Overheid via de deputaten der synodaal-gereformeerde kerken te 
 dezer zake verstrekte aanwijzingen en inlichtingen te ontvangen en aan de kerken door te geven. 
 
Zij besluit: 
 
1. de kerk te Groningen-Zuid te verzoeken, de door de overheid via de deputaten voor evacuatie-
 moeilijkheden der synodaal-gereformeerde kerken verstrekte aanwijzingen en inlichtingen met 
 betrekking tot een eventuele evacuatie der burgerlijke bevolking en de geestelijke verzorging van 
 slachtoffers in oorlogstijd, te ontvangen en aan de kerken door te geven met de bepaling, dat zij 
 de door haar voor dit werk gemaakte kosten kan declareren bij de eerstvolgende generale synode; 
2. de secretaris van de deputaten voor evacuatiemoeilijkheden der synodaal-gereformeerde kerken 
 van dit oordeel en besluit en van het adres van de kerk te Groningen-Zuid mededeling te doen. 
 
Artikel 215. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 17.30 uur. Dan schorst de praeses de vergadering voor de 
avondpauze en daarna volgend commissoriaal werk. 
 
Zesenveertigste zitting, woensdag 16 september 1964  
 
Artikel 216. 
Om 9 uur opent de praeses de zitting. Hij laat zingen Psalm 68: 4 en 5 en leest Openbaring 2: 8 - 11. 
Vervolgens gaat hij voor in gebed. Met kennisgeving ontbreken op het appèl de broeders ds. G. 
Janssen, R. Douma en C. van der Spek. Professor J. Kamphuis is ter vergadering. 
 
Artikel 217. 
De synode vergadert enkele ogenblikken in comité generaal. Hierna wordt zij geschorst voor 
commissiewerkzaamheden. 
 
Artikel 218. 
De praeses heropent de zitting om 14 uur. De synode zingt Psalm 98: 3. Bij het appèl blijkt br. R. 
Douma te zijn vervangen door br. J. Rus; deze betuigt door op te staan zijn instemming met de 
belijdenisgeschriften der kerken. Br. C. van der Spek is thans aanwezig; verder is de synode in gelijke 
bezetting bijeen. 
 
Artikel 219. 
Namens de grootst mogelijke meerderheid van commissie 3 leest ds. A. I. Krijtenburg haar gewijzigde 
voorstel inzake de psalmberijming voor. Hij geeft hierop een korte toelichting. Vervolgens leest br. D. 
Roorda een minderheidsvoorstel voor, dat hij eveneens toelicht (zie eerder art. 206). Beide voorstellen 
komen in bespreking. 
De praeses constateert, dat beide voorstellen op bepaalde punten uiteenlopen, terwijl ze op andere 
punten geheel of grotendeels overeenstemmen. Hij verzoekt de vergadering, zich thans uit te spreken 
over de vraag, of aan te benoemen deputaten een opdracht zal worden gegeven tot toetsing van het 
Psalter 1949, de berijming van de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming en andere 
berijmingen, zoals die van ds. L. W. Muns en van auteurs uit eigen kring. Met overgrote meerderheid 
geeft de vergadering bevestigend antwoord op deze vraag. Voorts stelt de praeses voor, gehoord de 
discussie, aan de commissie enkele broeders toe te voegen, teneinde zo mogelijk te geraken tot 



eensluidende voorstellen. Aldus wordt besloten. De leden van het moderamen zullen aan de 
commissievergaderingen deelnemen (zie verder art. 468). 
 
Artikel 220. 
Namens commissie 2 rapporteert dr. B. Jongeling tot de avondpauze over enkele wijzigingen in haar 
voorstel inzake correspondentie met buitenlandse kerken (zie eerder art. 213). 
 
Artikel 221. 
Nadat de avondzitting is aangevangen met het zingen van Psalm 56: 5, wordt appèl gehouden. Br. M. 
bij de Vaate ontbreekt met kennisgeving; verder is er geen mutatie. Professor J. Kamphuis is 
aanwezig. 
 
Artikel 222a. 
Nadat dr. B. Jongeling de door commissie 2 gewijzigde conlusies in-zake de correspondentie met de 
buitenlandse kerken heeft voorgelezen, adviseert professor J. Kamphuis tot aanvaarding. Met 
algemene stemmen besluit de synode overeenkomstig het commissoriale voorstel. 
Nadat de praeses rapporteurs en commissie heeft bedankt voor het gepresteerde werk, wordt de zitting 
om 20 uur beëindigd voor verder commissiewerk. De tekst van het genomen besluit is vermeld in 
artikel 222b. 
 
Artikel 222b. 
Besluit inzake buitenlandse kerken 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. het rapport van deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken, benoemd door de 
 generale synode van Assen 1961, waaraan een groot aantal bijlagen is toegevoegd; 
2. een brief van de synode van The Free Reformed Churches of Australia van 21 februari 1964; 
3. een brief van Deputate vir korrespondensie met buitenlandse kerke van Die Vrije Gereformeerde 
 Kerke in Suid-Afrika d.d. 5 juni 1964 (zie eerder art. 150, sub 13); 
4. een brief van de synode van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gehouden op 5 juli 
 1963, d.d. 31 juli 1963; 
 
A. constaterende, 
 
a. dat de deputaten zich beijverd hebben de hun opgedragen taken te vervullen; 
b. dat de correspondentie met de kerk te Monte Alegre (Brazilië) tot stand is gekomen; 
c. dat The Free Reformed Churches of Australia verzocht hebben, de correspondentie met de 
 gereformeerde kerken in Nederland te mogen onderhouden, niet naar de regelen, die door de 
 synode van Bunschoten-Spakenburg 1958 zijn vastgesteld, maar volgens die, vastgesteld door de 
 generale synode van Kampen 1951, en dat deputaten adviseren aan dit verzoek gehoor te geven; 
d. dat The Reformed Churches of New-Zealand verzocht hebben met de gereformeerde kerken in 
 Nederland te treden in verhouding van corresponderende kerken; 
e. dat eenzelfde verzoek is binnengekomen van de Igreja Evangelica Reformada no Brasil; 
f. dat op zijn verzoek aan ds. R. Hashimoto te Kobe in Japan een exemplaar is verstrekt van de acta 
 van de generale synode van Assen 1961 ter vertaling in het Japans ten behoeve van de Christian 
 Reformed Church in Japan; 
g. dat uit het rapport van deputaten niet blijkt, dat nader contact is gezocht met de Christian 
 Reformed Church in Japan, hoewel om zulk contact was verzocht in een door genoemde ds. R. 
 Hashimoto ondertekende brief (zie slot bijlage IV acta generale synode van Assen 1961);  
h. dat Deputate vir korrespondensie met buitenlandse kerke van Die Vrije Gereformeerde Kerke in 
 Suid-Afrika gevraagd hebben om toezending van de rapporten van deputaten voor overzetting 
 van de formulieren van enigheid en van de liturgische geschriften in hedendaags Nederlands, 



 voor opstelling van een korter Avondmaalsformulier, voor Psalmberijming enz. en eventueel 
 toezending van de synodale werkrapporten; 
 
overwegende, 
 
a. dat het gewenst is, de correspondentie met de buitenlandse kerken naar gelijke regelen te 
 onderhouden (vergelijk acta van de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958, art. 100 
 sub: voorts overwegende, a), maar dat de regelen voor een eenmaal aangegane correspondentie 
 niet eenzijdig mogen worden gewijzigd; 
b. dat reeds op grond van het feit, dat de Reformed Churches of New-Zealand bewust eenheid 
 blijven zoeken met de Reformed Churches of Australia, ondanks terecht haar door deputaten voor 
 correspondentie met buitenlandse kerken onder het oog gebrachte, en haar ook van elders reeds 
 bekend gemaakte, bezwaren, thans geen correspondentie met deze kerken kan worden 
 aangegaan; 
c. dat de kerk te Monte Alegre, met welke door de gereformeerde kerken in Nederland 
 correspondentie wordt onderhouden, terecht van oordeel was, niet mee te kunnen gaan met de 
 vorming van de Igreja Evangelica Reformada no Brasil; 
d. dat gebleken is, dat de opdracht voor deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken, 
 gegeven door de generale synode van Assen 1961, acta art. 109, besluit sub 2 f, tot enig 
 misverstand aanleiding heeft gegeven; 
e. dat er binnen het kader van de regelen voor de correspondentie geen bezwaar bestaat te voldoen 
 aan het eerste verzoek van die Deputate vir korrespondensie met buitenlandse kerke van Die 
 Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, doch dat het wel bezwaarlijk is het tweede verzoek in 
 te willigen, aangezien de synodale werkrapporten voornamelijk dienen ter voorbereiding van de 
 besluitvorming door de synode; 
 
 
 
besluit: 
 
1. deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken, benoemd door de generale synode 
 van Assen 1961 te dechargeren met dank voor de door hen verrichte arbeid; 
2. er bij The Free Reformed Churches of Australia geargumenteerd op aan te dringen, de 
 correspondentie te willen onderhouden volgens de regels, vastgesteld door de generale synode 
 van Bunschoten-Spakenburg 1958, acta art. 100, besluit sub 3; 
3. niet te voldoen aan het verzoek, correspondentie aan te gaan met de Reformed Churches of New-
 Zealand en hiervan aan deze kerken mededeling te doen; 
4. eveneens niet te voldoen aan het verzoek van de Igreja Evangelica Reformada no Brasil 
 correspondentie met haar aan te gaan, en haar dit te berichten; 
5. opnieuw deputaten te benoemen, 
 
I.  met de volgende instructie: 
 
 a. het contact te onderhouden met die kerken in het buitenland, die met de gereformeerde  
  kerken in Nederland in correspondentie getreden zijn, te weten: 
  The Canadian Reformed Churches, 
  Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, 
  De Gereformeerde Kerk te Monte Alegre (Brazilië), 
  volgens de regelen vastgesteld door de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958, 
  acta art. 100, besluit sub 3 en met 
  The Free Reformed Churches of Australia niet volgens deze regelen maar, althans  
  voorlopig, volgens de regelen vastgesteld door ,de generale synode van Kampen 1951, acta 
  artt. 105, 138 en 140, een en ander met inachtneming van de uitspraken der generale synode 
  van Amsterdam 1936, acta art. 122; 
 b. contact te zoeken met andere kerken in het buitenland, met welke de mogelijkheid van  



  correspondentie mag worden vermoed, teneinde deze mogelijkheid nader te onderzoeken en 
  een eventuele verwerkelijking daarvan naar de aangenomen orde (vgl. acta generale synode 
  van Amsterdam 1936, art. 122) voor te bereiden; 
 c. bij deputaten binnengekomen acta van de synoden der corresponderende kerken te  
  onderzoeken en over voor de gereformeerde kerken in Nederland van belang zijnde  
  besluiten aan de volgende generale synode te rapporteren en eventueel te adviseren; 
 d. de hun ter beschikking te stellen exemplaren van de acta dezer synode met een begeleidende 
  brief te verzenden aan de onder 5 sub a genoemde kerken; 
 e. eventueel - onverminderd het door de generale synode van Dordrecht 1893, acta art. 155 sub 
  b, bepaalde - de gereformeerde kerken in Nederland, indien zich daartoe een geschikte  
  gelegenheid voordoet en zonder dat daaraan grote kosten verbonden zijn, te (doen)  
  vertegenwoordigen op de meeste vergaderingen van de kerken onder 5-a genoemd; 
 f. eventueel de volgende generale synode van advies te dienen naar aanleiding van bij hen 
  ingekomen stukken; 
 g. het archief met betrekking tot de correspondentie met buitenlandse kerken zorgvuldig te 
  onderhouden; 
 h.  van al hun handelingen rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale synode, en hun 
  rapport tevens aan de kerken toe te zenden; 
 
II.  en met de volgende bizondere opdrachten: 
 
 a. alsnog nader in te gaan op de brief van ds. R. Hashimoto te Kobe van de Christian  
  Reformed Church in Japan, gericht aan deputaten, benoemd door de generale synode van 
  Bunschoten-Spakenburg 1958, met inschakeling van br. G. J. van der Mark, Boschdijk 435 
  te Eindhoven (acta generale synode van Assen 1961, blz. 121 en 123); 
 b. aan de met de gereformeerde kerken in Nederland corresponderende kerken te verzoeken 
  deputaten op de hoogte te houden van de kerkelijke situatie in de desbetreffende landen, 
  wanneer zich belangrijke gebeurtenissen voordoen; 
 c.  aan Deputate vir korrespondensie met buitenlandse kerke van Die Vrije Gereformeerde 
  Kerke in Suid-Afrika te berichten, dat wel voldaan kan worden aan hun eerste verzoek, geuit 
  in hun brief d.d. 5 juni 1964, maar dat het niet dienstig is, het tweede verzoek in te willigen; 
 
6. deputaten een bedrag van f 750,- ter beschikking te doen stellen als voorschot voor de te maken 
 onkosten; 
7. aan de scribae der synode op te dragen, vijf exemplaren van de acta dezer synode ter 
 beschikking te stellen van deputaten, opdat dezen kunnen voldoen aan wat in hun instructie 
 onder 5-d van hen gevraagd wordt 
8. van deze besluiten kennis te geven aan: 
 a.  te benoemen deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken, met dien  
  verstande, dat iedere primus- en iedere secundus-deputaat een exemplaar van deze besluiten 
  enz. benevens een exemplaar van het werkrapport van commissie 2 zal ontvangen; 
 b.  de archiefbewarende kerk. 
 
Voorts constaterende, 
 
dat de synode van The Free Reformed Churches of Australia verzoekt, het beleid van deputaten in de 
correspondentie met de Reformed Churches of New-Zealand te desavoueren; 
 
overwegende, 
 
dat deputaten hebben geadviseerd, het verzoek van de Reformed Churches of New-Zealand, 
correspondentie met deze kerken aan te gaan, af te wijzen; 
 
spreekt uit, 
 



dat zij, hoewel begrip hebbende voor hetgeen in deze brief naar voren wordt gebracht, het niet nodig 
acht aan het verzoek van de synode van The Free Reformed Churches of Australia te voldoen. 
 
Tenslotte constaterende, 
 
dat de synode van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, gezien het door haar gestelde, als 
zouden de kansels van Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika openstaan voor uit de gereformeerde 
kerken in Nederland in Zuid-Afrika werkzame predikanten, er op aandringt de corres-
pondentieregeling te onderhouden (brief d.d. 31 juli 1963); 
 
overwegende, 
 
a.  dat dit geschiedt enkel door kennisgeving van een door die synode aanvaarde instructie van de 
 kerk te Kempton Park zonder dat nader bewijs of nadere gegevens worden verstrekt; 
b.  dat uit de inhoud van deze instructie, die ook spreekt van een zich wenden tot de desbetreffende 
 kerken, blijkt, dat deze zaak niet met die kerken was afgehandeld; 
 
besluit, 
 
op de voorgelegde zaak niet verder in te gaan en Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
dienoverkomstig te berichten. 
 
Zevenenveertigste zitting, donderdag 17 september 1964 
 
Artikel 223. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Hij laat zingen Psalm 111: 3 en 5. Hierna leest hij voor 
Openbaring 2: 12 - 17 en roept hij de naam van God aan. De broeders ds. H. Veltman, G. van Oord, 
ds. G. Janssen, C. van der Spek en ds. W. Vreugdenhil ontbreken op het appèl met voorweten van de 
praeses; de eerstgenoemde en laatstgenoemde wegens een vergadering van deputaten-curatoren te 
Kampen, die zij behoren bij te wonen. Om gelijke reden ontbreken ook de hoogleraren. Br. I. Boersma 
komt later ter vergadering. 
 
Artikel 224. 
De synode vergadert in comité generaal. Hierna maakt de praeses in openbare zitting bekend, dat de 
besluiten zijn genomen, die zijn vermeld in de artikelen 225 en 226. 
 
Artikel 225. 
Correspondentie Hoge Overheid 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van het rapport van deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid, benoemd door de 
generale synode van Assen 1961, 
 
besluit: 
 
1. de handelingen van deputaten goed te keuren en hen te dechargeren, met dank voor de 
 verantwoordelijke arbeid door hen verricht, tevens de door hen gemaakte onkosten te vergoeden; 
2. opnieuw deputaten te benoemen met als opdracht: 
 a. hetgeen bepaald is door de generale synoden van Dordrecht 1893, acta art. 138; van  
  Groningen 1899, acta art. 38 sub B en van Amsterdam 1908, acta art. 52 sub c; 
 b. de in het rapport van onder 1 genoemde deputaten vermelde correspondentie af te handelen, 
  opdat aan de Hoge Overheid bevestiging kan worden gegeven van de samenleving van  
  bedoelde kerken met de Gereformeerde Kerken in Nederland; 



 c. de reeds verzamelde en nog te ontvangen stukken, betreffende gevoerde processen en  
  getroffen minnelijke schikkingen ten aanzien van kerkelijke goederen te deponeren in het 
  archief van de generale synoden; 
 d. aan de volgende generale synode een voorstel te doen inzake de bespreking van het gebruik 
  van de naam onzer kerken met het Centraal Bureau voor de Statistiek, zulks met betrekking 
  tot de eerstkomende volkstelling; 
 e. de respectieve classes te verzoeken om een opgave van de in haar vertegenwoordigde  
  kerken en de aldus verkregen lijst van de Gereformeerde Kerken in Nederland op te zenden 
  aan de Hoge Overheid. 
 
Artikel 226. 
Benoeming deputaten samenspreking Chr. Geref. Kerken 
De synode heeft benoemd tot deputaten voor samenspreking met deputaten vanwege de Christelijke 
Gereformeerde Kerken (zie eerder art. 202) de broeders ds. J. van Bruggen, Assen (samenroeper), ds. 
C. G. Bos, Zwolle, ds. N. Bruin, Rotterdam, professor dr. L. Doekes, Kampen, ds. G. Janssen, 
Amsterdam, professor J. Kamphuis, Kampen, ds. P. K. Keizer, Groningen, professor H. J. Schilder, 
Kampen, professor C. Veenhof, Kam-pen, ds. F. de Vries, 's Gravenhage. 
 
Artikel 227. 
De artikelen 141 en 154 tot 192b der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 228. 
Namens commissie 4 rapporteert br. I. Boersma over het rapport van deputaten voor de geestelijke 
verzorging van militairen. Hierover ontspint zich een discussie. De rapporteur en de waarnemende 
voorzitter van de commissie, dr. R. H. Bremmer, beantwoorden de gemaakte opmerkingen tot aan de 
middagpauze. 
 
Artikel 229. 
Nadat de middag voor commissoriale arbeid is bestemd geweest, wordt de synode heropend om 18.15 
uur. De praeses laat zingen Psalm 74: 2 en 18. De broeders ds. H. Veltman, G. van Oord, ds. G. 
Janssen, C. van der Spek en ds. W. Vreugdenhil ontbreken wederom met voorkennis van de praeses. 
 
Artikel 230a. 
Geestelijke verzorging van militairen 
De bespreking van de voorstellen van commissie 4 in betrekking tot de geestelijke verzorging van 
militairen wordt voortgezet. 
Terzake van hetgeen deputaten rapporteren over de hun door de generale synode van Assen 1961 
voorgelegde vraag, ,,of het aanvaardbaar is, dat de predikanten ten behoeve van de geestelijke 
verzorging van militairen de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd verlaten, hetgeen nu 
meermalen is geschied; en zo ja, hoe hun positie dan geregeld behoort te worden" (acta art. 55, van 
oordeel 2, d), stelt de commissie voor (nadat zij enkele amendementen heeft overgenomen) als volgt: 
 
de generale synode, 
 
voorts overwegende, 
 
dat, hoewel het rapport van deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen aan alle kerken 
werd toegezonden, van geen enkele kerk of kerkelijke vergadering een uitspraak ontvangen is over het 
oordeel van deputaten, dat het onderbreken van de dienst in eigen gemeente ten behoeve van de 
geestelijke verzorging van militairen in vredesomstandigheden voor onbepaalde tijd onaanvaardbaar 
is; 
 
van oordeel, 
 
dat de zaak van het onderbreken van de dienst in eigen gemeente ten behoeve van de geestelijke 



verzorging van militairen in vredesomstandigheden voor onbepaalde tijd een dermate belangrijke 
kwestie is, dat het noodzakelijk geacht moet worden, dat de kerken en kerkelijke vergaderingen zich 
hierover een gefundeerd oordeel vormen, maar de gelegenheid daartoe blijkbaar ontbroken heeft; 
 
besluit: 
 
1. geen uitspraak te doen over de vraag, of het onderbreken door een predikant van de dienst in 
 eigen gemeente voor onbepaalde tijd met het oog op de geestelijke verzorging van militairen in 
 vredestijd aanvaardbaar is en op welke wijze eventueel de positie van zulk een predikant zou zijn 
 te regelen; 
2.  van deze besluiten mededeling te doen aan de deputaten voor de geestelijke verzorging van 
 militairen en aan ds. K. de Hoop te Leus-den, onder toezending van dit rapport. 
 
Ds. H. Bouma dient een tegenvoorstel op dit punt in. De praeses brengt dit eerst in stemming. Het 
wordt met 15 tegen 11 stemmen aanvaard, zodat het commissoriale voorstel op dit onderdeel is 
verworpen. 
Een amendement van de predikanten ds. L. Douw en ds. J. M. Goedhart, ingediend voor het geval het 
tegenvoorstel van ds. H. Bouma mocht worden verworpen en dat beoogt, het deputaten-advies 
alsmede een brief van ds. K. de Hoop te Leusden over deze zaak in handen te stellen van deputaten ter 
fine van rapport en advies aan de volgende synode, komt niet in stemming tengevolge van de gevallen 
beslissing. 
Een amendement van ds. J. M. Goedhart, om in punt d van de door de commissie voorgestelde 
opdracht aan te benoemen deputaten weg te laten de woorden: ,,en indien hij, ook naar het oordeel van 
zijn kerkeraad, geschikt is om als reserveleger-, luchtmacht- of vlootpredikant te dienen, hem daartoe 
op te wekken", wordt met 19 tegen 7 stemmen verworpen. 
Alsnu geeft de praeses in stemming het commissoriale voorstel, voorzover hierover nog geen 
beslissing is genomen en gelijk dit door de commissie is gewijzigd. Het wordt met algemene stemmen 
aanvaard. De tekst van dit besluit is vermeld onder artikel 230b. 
Over hetgeen nu nog te dezer zake moet geschieden, zal het moderamen een advies geven (zie verder 
art. 403). De praeses dankt de commissie en haar rapporteur en waarnemende voorzitter voor het werk, 
dat zij hebben verricht. 
 
Artikel 230b. 
Besluit inzake geestelijke verzorging van militairen 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  het rapport van deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de 
 generale synode van Assen 1961, met de volgende bij lagen: 
 a. adviesantwoord op de door de generale synode van Assen 1961 aan deputaten voorgelegde 
  vraag, ,,of het aanvaardbaar is, dat de predikanten ten behoeve van de geestelijke verzorging 
  van militairen de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd verlaten, hetgeen nu  
  meermalen is geschied; en zo ja, hoe hun positie dan geregeld behoort te worden"; 
 b. een conceptregeling van de kerkelijke positie van predikanten gedurende hun (bepaalde) 
  diensttijd als reserveleger- of luchtmachtpredikant; 
 c. een overzicht van ontvangsten en uitgaven; 
 
 2.  een brief d.d. 13 februari 1964 van ds. K. de Hoop te Leusden, waarin hij de conclusie van 
 deputaten (genoemd onder la), dat het onaanvaardbaar is, dat predikanten voor onbepaalde tijd in 
 het leger dienen, bestrijdt; 
 
constaterende, 
 



1. dat deputaten de hun door de generale synode van Assen 1961 gegeven opdracht getrouw en 
 ijverig hebben vervuld; 
2. dat de van hen tot predikanten uitgegane verzoeken om zich beschikbaar te stellen als reserve-
 leger- of luchtmachtpredikant helaas te weinig weerklank hebben gevonden; 
3. dat de Contact Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken nog steeds voortreffelijk werk 
 verricht voor de stimulering van de geestelijke verzorging van de eigen militairen door de kerken; 
 
overwegende, 
 
1. dat het gebruik maken van de gelegenheid, die de Overheid in vredestijd biedt om het Woord 
 Gods te doen uitgaan tot hen die in militaire dienst zijn, in overeenstemming is met de roeping en 
 taak der kerk; 
2. dat bovendien de vervulling van deze taak in vredestijd een noodzakelijke voorbereiding is voor 
 de geestelijke verzorging van militairen in oorlogsomstandigheden; 
 
spreekt uit, 
 
dat zij voor de arbeid van de Contact Commissie Gereformeerde Garnizoenskerken erkentelijk is; 
 
en besluit: 
 
1.  deputaten hartelijk te danken voor de door hen in trouw en met ijver verrichte werkzaamheden en 
 hun décharge te verlenen van het door hen gevoerde financiële beleid; 
2. opnieuw deputaten te benoemen voor de geestelijke verzorging van militairen, met als opdracht: 
 a. de kerken bij de Overheid te vertegenwoordigen ten behoeve van de gereformeerde  
  militairen; 
 b. als instantie te fungeren, waarbij de Overheid, indien zij dat wenst, advies kan inwinnen met 
  betrekking tot predikanten, die zich bij de Overheid hebben gemeld voor de functie van 
  reserveleger-, luchtmacht, c.q. vlootpredikant, het een en ander in overleg met de betrokken 
  kerken; 
 c. contact te zoeken, eventueel met inschakeling van classikale vergaderingen, met   
  predikanten,  geschikt en bereid voor de functie van reserveleger-, luchtmacht-, c.q.  
  vlootpredikant, en deze,  in overleg met de kerken die zij dienen, voor te dragen bij de  
  Overheid; 
 d. van dit contact-zoeken mededeling te doen aan de kerkeraad van de betrokken predikant met 
  verzoek hem terzijde te staan bij zijn overwegingen en indien hij, ook naar het oordeel van 
  zijn  kerkeraad, geschikt is om als reserveleger-, luchtmacht- of vlootpredikant te dienen, 
  hem daartoe op te wekken; 
 e. de kerken en predikanten te dienen van advies inzake de regeling van de kerkelijke positie 
  van de predikant, gedurende zijn diensttijd als reserveleger-, luchtmacht- of vlootpredikant, 
  overeenkomstig vast te stellen stipulatiën; 
 f. ten aanzien van hun arbeid contact te onderhouden met de Contact Commissie   
  Gereformeerde Garnizoenskerken en de Vereniging van Gereformeerde Reserve   
  Legerpredikanten; 
 g. van hun arbeid aan de eerstkomende generale synode rapport uit te brengen en dit rapport 
  aan de kerken toe te zenden tenminste een half jaar voor de aanvang van deze synode; 
3. deputaten f 1500,- ter beschikking te stellen voor de te maken kosten, onder verantwoording van 
 de eerstvolgende generale synode. 
 
Voorts overwegende, 
 
dat van haar antwoord mag worden verwacht op de vraag, gesteld aan de generale synode van Assen 
1961, acta art. 55, onder „van oordeel", 2-d; 
 
constaterende, 



 
dal deputaten van de generale synode van Assen 1961 zich, volgens door haar gegeven opdracht, op 
deze vraag hebben beraden en het resultaat van dit beraad aan de synode hebben voorgelegd; 
 
besluit: 
 
1. het door deputaten voornoemd haar voorgelegde resultaat van hun beraad op deze vraag 
 materieel aan een onderzoek te onderwerpen en een antwoord op bedoelde vraag te geven, en 
2. deze materie te stellen in handen van een commissie ter fine van praeadvies. 
 
Artikel 231. 
De synode vergadert voor enkele ogenblikken in besloten zitting.  
 
Artikel 232. 
De praeses doet namens het moderamen de volgende mededelingen: 
 
1. In verband met de noodzaak van commissoriaal werk voordat de synode zelf verder kan 
 handelen, wordt zij verdaagd tot 6 oktober a.s.. 
2. Het is momenteel niet wel mogelijk, een program van werkzaamheden voor de week van 6 
 oktober mee te delen. Zodra rapporten gereed komen, zullen ze worden toegezonden. 
3. Het moderamen adviseert het voorstel van de particuliere synode van Drenthe inzake praktische 
 oefening van aanstaande proponenten te stellen in handen van een commissie, gevormd door de 
 broeders ds. J. J. Arnold, K. Mulder en ds. H. Veltman; de vergadering vindt dit goed (zie eerder 
 art. 207 en zie verder art. 273). 
4. Het moderamen adviseert, afschrift van de brief d.d. 4 september 1964 met bijlage van deputaten 
 voor correspondentie met buitenlandse kerken van The Free Reformed Churches of Australia (zie 
 eerder art. 210), in handen te stellen van deputaten voor samenspreking met de Christelijke 
 Gereformeerde Kerken; dienovereenkomstig wordt besloten. 
5. Br. R. Douma, die eerstdaags naar een plaats, gelegen buiten het ressort, dat hem afvaardigde, 
 verhuist en derhalve niet langer staat in het ambt van ouderling, heeft aan het moderamen de 
 vraag voorgelegd, of hij dan nog lid der synode kan blijven. Het moderamen oordeelt, dat het 
 mogelijk is, deze broeder als lid te blijven ontvangen, omdat bij zijn afvaardiging deze 
 voorgenomen verhuizing bekend was, en zijn credentiebrief niettemin geen beperking van zijn 
 afvaardiging stipuleerde. De vergadering oppert geen bezwaar, deze broeder als wettig 
 afgevaardigde te blijven aanvaarden. 
 
Artikel 233. 
De praeses spreekt een kort slotwoord voor de verdaging der synode. Hij wijst er op,dat door de vele 
plenaire zittingen van de laatste weken minder tijd beschikbaar bleef voor noodzakelijk 
commissiewerk. Dit laatste zal nu in de komende weken met volledige inzet van alle krachten moeten 
geschieden. Hij wenst de  broeders met het oog hierop 's Heren zegen toe. 
Nadat de vergadering Psalm 65: 1 en 2 heeft gezongen, gaat ds. A. I. Krijtenburg haar voor in 
dankzegging. Hierna sluit de praeses deze laatste zitting van de twaalfde synodeweek. 
 
Artikel 234. 
Om 10 uur heropent de praeses de synode bij de aanvang van haar dertiende werkweek. Hij leest 
Mattheus 16: 13 - 20 en gaat voor in gebed. Vervolgens spreekt hij een kort openingswoord, waarna 
de vergadering Psalm 89: 1 en 13 zingt. Bij het appèl blijkt, dat ouderling Tj. S. Medemblik ontbreekt, 
dat br. P. Flens is vervangen door br. M. bij de Vaate en dat ouderling J. Visser, na herstel uit ziekte, 
weer aanwezig is ter vervanging van br. W. K. Goodijk; de praeses verwelkomt br. J. Visser in het 
bizonder. Geen van de hoogleraren is tegenwoordig. 
De praeses vermeldt de ook tevoren reeds schriftelijk namens het moderamen aan de leden der synode 
bekend gemaakte redenen, waarom deze zitting een week is uitgesteld. Deze redenen waren hierin 
gelegen, dat het commissoriale voorbereidingswerk door zulk uitstel zou worden gediend. De synode 
keurt het beleid van het moderamen in dezen goed. 



De vergadering gaat uiteen voor werkzaamheden in de commissies. 
 
Negenenveertigste zitting, woensdag 14 oktober 1964 
 
Artikel 235. 
De synode vangt om 9 uur haar werkzaamheden aan. De praeses laat vooraf zingen Psalm 97: 1, 
waarna hij Openbaring 2: 18 - 29 voorleest en Gods naam aanroept. Br. Tj. S. Medemblik ontbreekt op 
het appèl. Van professor dr. L. Doekes is schriftelijk bericht ingekomen, dat hij deze week niet ter 
synode kan zijn. Professor J. Kamphuis is aanwezig, evenals ds. A. Veldman, pastor loei. 
 
Artikel 236. 
De synode vergadert in comité generaal.  
 
Artikel 237. 
Namens commissie 1 leest ds. J. M. Goedhart haar rapport omtrent bij de synode ingebrachte 
bezwaren tegen artikel 96 van de acta der generale synode van Assen 1961 inzake de terugkeer van ds. 
S. J. P. Goossens op 21 februari 1953 naar Soemba. De voorlezing van dit rapport wordt onderbroken 
door de middagpauze. 
 
Artikel 238. 
Om 14 uur wordt de vergadering voortgezet. Gezongen is Psalm 31: 1 en 13. Bij het appèl blijkt, dat 
de vergadering in ongewijzigde bezetting bij-een is; br. Tj. S. Medemblik komt later ter vergadering. 
 
Artikel 239. 
Ds. A. Jagersma, voorzitter van commissie 1, zet de lezing van het rapport over de terugkeer van ds. S. 
J. P. Goossens naar Soemba in 1953 voort. Ds. J. M. Goedhart leest vervolgens de hierbij ontworpen 
conclusies der commissie voor. In onmiddellijke aansluiting hierop leest laatstgenoemde het rapport 
van dezelfde commissie inzake aan de synode voorgelegde verzoeken tot erkenning van ds. S. J. P. 
Goossens (zie hierover verder art. 248). 
 
Artikel 240. 
De synode vergadert in comité generaal tot de avondpauze.  
 
Artikel 241. 
Om 19 uur worden de werkzaamheden der synode hervat. Vooraf wordt gezongen Psalm 138: 3. Br. 
M. bij de Vaate ontbreekt op het appèl met kennisgeving aan de praeses. 
 
Artikel 242. 
De synode neemt het rapport van commissie 1 over de terugkeer van ds. S. J. P. Goossens naar 
Soemba in bespreking. Aan het einde van de zitting wordt Psalm 93: 4 gezongen; vervolgens gaat ds. 
A. Jagersma naar toerbeurt voor in dankgebed. De praeses sluit de zitting. 
 
Vijftigste zitting, donderdag 15 oktober 1964 
 
Artikel 243. 
Te 9 uur laat de praeses de vergadering bij het begin van haar arbeid voor deze dag zingen Psalm 145: 
2. Hij leest haar voor Openbaring 3: 1 - 6 en gaat dan voor in gebed. Bij het appèl blijkt, dat ds. H. J. 
van der Kwast door ds. Joh. Strating is vervangen. De predikanten ds. J. J. Verleur en ds. J. R. 
Wiskerke zijn met voorweten van de praeses afwezig, omdat zij hun arbeid als rapporteur van hun 
commissies moeten voltooien. Professor J. Kamphuis is aanwezig, evenals ds. A. Veldman. 
 
Artikel 244. 
De synode zet de bespreking van het aanhangige rapport voort tot de middagpauze. 
 
Artikel 245. 



Om 14 uur verzoekt de praeses te zingen Psalm 111: 6. De synode is in ongewijzigde bezetting bijeen. 
Ds. M. van Beveren komt later ter vergadering als vervanger van ds. J. R. Wiskerke; door op te staan 
betuigt hij zijn instemming met de belijdenis van de kerken. 
 
Artikel 246. 
De synode vervolgt de behandeling van het aan de orde gestelde punt van haar agendum. De 
rapporteur en de voorzitter der commissie beantwoorden de gemaakte opmerkingen, waarna de 
commissie gelegenheid krijgt, voor nader onderling beraad (zie verder art. 460). 
 
Artikel 247. 
Na de avondpauze hervat de synode haar werk om 19 uur. Gezongen wordt Psalm 17: 3. Bij het appèl 
ontbreekt ds. G. Janssen met kennisgeving. Professor J. Kamphuis en ds. A. Veldman zijn aanwezig. 
 
Artikel 248. 
De voorzitter van commissie 1, ds. A. Jagersma, deelt mee, dat de behandeling van haar rapport inzake 
de verzoeken tot erkenning van ds. S. J. P. Goossens (zie eerder art. 239), haars inziens in besloten 
zitting zal moeten plaats vinden, omdat het mede is gebouwd op stukken, die van vertrouwelijke aard 
zijn en die niet uit het geheel zijn te elimineren. De vergadering besluit dienovereenkomstig (zie 
verder artt. 453 en 460). 
 
Artikel 249. 
Tot 22 uur vergadert de synode in besloten zitting. Dan wordt gezongen Gezang 5: 8 en 9. Na 
dankgebed bij monde van ds. D. Berghuis, sluit de praeses de zitting. 
 
Eenenvijftigste zitting, vrijdag 16 oktober 1964 
 
Artikel 250. 
Bij de opening om 9 uur laat de praeses zingen Psalm 89: 5, leest hij Openbaring 3: 7 - 13 en gaat hij 
voor in het aanroepen van de Here. De vergadering is in gelijke bezetting bijeen als in de voorgaande 
zitting. 
 
Artikel 251. 
De synode vergadert tot de middagpauze in comité generaal.  
 
Artikel 252. 
Om 14 uur wordt de zitting voortgezet, nadat Psalm 86: 6 is gezongen. Br. G. van Oord ontbreekt met 
kennisgeving. 
 
Artikel 253. 
De vergadering gaat over in besloten zitting tot 16 uur. Dan deelt de praeses mee, welke 
werkzaamheden voor de komende week zijn voorgenomen. Nadat Psalm 22: 13 is gezongen, dankt de 
assessor de Here voor zijn hulp en bijstand in deze week. De praeses sluit vervolgens deze laatste 
zitting van de dertiende werkweek der synode. 
 
Tweeënvijftigste zitting, dinsdag 20 oktober 1964  
 
Artikel 254. 
Bij het begin van haar veertiende werkweek heropent de praeses de synode om 10 uur. Hij leest 
Jacobus 3: 13 - 18 en gaat voor in gebed. In zijn openingstoespraak uit hij de wens, dat de vergadering 
de wijsheid mag ontvangen die van boven is en die zij nodig heeft om ,,vredestichtend" bezig te 
kunnen zijn in de zware zaken, die haar ter behandeling in deze week zijn voorgelegd. Nadat Psalm 
133 is gezongen, wordt het appèl gehouden. De predikanten ds. H. J. van der Kwast en ds. A. I. 
Krijtenburg zijn afwezig met voorkennis van de praeses. Ouderling W. K. Goodijk is vervangen door 
br. G. van der Leeden; laatstgenoemde, voor het eerst ter synode aanwezig, betuigt door op te staan 
zijn instemming met de drie formulieren van enigheid. Van professor dr. L. Doekes is bericht van 



verhindering ingekomen. Professor J. Kamphuis en ds. A. Veldman zijn aanwezig. 
De synode gaat uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Artikel 255. 
Om 14.15 uur heropent de praeses de zitting. Hij laat de synode zingen Psalm 25: 10 en houdt appèl. 
Ds. A. I. Krijtenburg is bij het appèl weer aanwezig; ds. H. J. van der Kwast komt later. 
 
Artikel 256. 
De eerste scriba doet mededeling van ontvangst van de onder genoemde stukken; de synode besluit 
dienaangaande, gelijk bij elk van deze stukken is vermeld: 
1.  een brief d.d. 9 oktober 1964 van de Skriba Deputate vir Korrespondensie met buitelandse kerke 
 van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, met mededeling van het besluit der synode van die 
 kerken inzake correspondentie met de gereformeerde kerken in Nederland; in handen gesteld van 
 commissie 2 ter fine van praeadvies (zie verder art. 368) ; 
2. een brief d.d. 30 september 1964 van Rev. Arnold Brink namens The Committee for Ecumenicity 
 and Inter-Church Correspondence van The Christian Reformed Church in Noord-Amerika inzake 
 het zoeken van nader verband met de gereformeerde kerken in Nederland; eveneens in handen 
 gesteld van commissie 2, ter fine als boven (zie verder art. 367); 
3.  een brief d.d. 22 september 1964 (met bijlagen) van Rev. H. van Tongeren te Grand Rapids, 
 waarin hij aandacht van het moderamen vraagt voor de zaak, onder 2 genoemd; 
4.  een brief d.d. 3 oktober 1964 namens de Gereformeerde Werkgroep Psalmberijming inzake de 
 voorstellen in betrekking tot de psalmberijming; in handen gesteld van commissie 3 ter fine van 
 praeadvies (zie verder art. 468) ; 
5.  een brief d.d. 14 september 1964 (met afschrift van een missive van gelijke datum aan het 
 moderamen der generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk) van de Koninklijke 
 Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging; wordt ter inzage gelegd; 
6. een brief d.d. 17 oktober 1964 van br. B. van der Ros te ’s Gravenhage inzake gepubliceerde 
 voorstellen in de zaak van de kerk te Zwolle met ds. S. J. P. Goossens; in handen gesteld van 
 commissie 1 ter fine 
7. van praeadvies (zie verder art. 452); 
8.  een brief d.d. 18 oktober 1964 (met bijlagen) van br. H. L. de Graaf te 's Gravenhage, inzake 
 dezelfde aangelegenheid, evenzo in handen van commissie 1 (zie verder art. 452); 
9.  een brief d.d. 26 september 1964 van de commissie, benoemd door de classis Hoogeveen in 
 betrekking tot de afwikkeling van het besluit der synode nopens br. A. Duits (zie eerder art. 
 102b) behelzende de vraag, of de synode bereid is, zich mondeling te doen horen; schriftelijk zal 
 worden gevraagd, wat in het besluit der synode onduidelijk is of nadere informatie nodig maakt; 
 dit laatste wordt besloten met 8 stemmen tegen bij 1 onthouding, terwijl de afgevaardigden uit 
 Drenthe buiten stemming blijven (zie verder art. 400). 
 
Artikel 257. 
De synode vergadert in besloten zitting tot de avondpauze.  
 
Artikel 258. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. De synode zingt Psalm 68: 14 en 17. De ouderlingen G. van 
Oord en D. Roorda ontbreken op het appèl. 
 
Artikel 259. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 22 uur. Dan laat de praeses zingen Psalm 72: 11 en gaat ds. 
J. M. Goedhart voor in dankgebed. Hierna volgt sluiting. 
 
Drieënvijftigste zitting, woensdag 21 oktober 1964 
 
Artikel 260. 
De synode hervat om 9 uur haar arbeid. Bij de opening wordt gezongen Psalm 67: 1 en 2. De praeses 
leest voor Openbaring 3: 14 - 22 en roept Gods naam aan. De broeders A. Vos, ds.H. Veltman en ds. 



H. J. van der Kwast zijn afwezig voor het voeren van een bespreking voor de synode met het dagelijks 
bestuur van het C(ontact) I (n) O (verheidszaken) (waartoe zij, op verzoek van commissie 3 (vgl. 
eerder art. 150, onder 12), zijn aangewezen (zie verder art. 519). Ouderling G. van der Leeden is met 
kennisgeving afwezig. Professor J. Kamphuis is tegenwoordig. De synode gaat uiteen voor 
commissiewerk. 
 
Artikel 261. 
Om 14 uur wordt de zitting hervat met het zingen van Psalm 66: 1. De broeders, die in de 
morgenzitting ontbraken, zijn thans bij het appèl aanwezig. Ook ds. A. Veldman is tegenwoordig. 
 
Artikel 262. 
De middagzitting wordt in comité generaal gehouden.  
 
Artikel 263. 
Om 18.30 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 17: 3. 
 
Artikel 264. 
Tot 21 uur vergadert de synode in besloten bijeenkomst. Dan laat de praeses Psalm 99: 8 zingen. Ds. 
H. Bouma gaat voor in dankgebed, waarna de zitting wordt gesloten. 
 
Vierenvijftigste zitting, donderdag 22 oktober 1964 
 
Artikel 265. 
De praeses laat de zitting aanvangen om 9 uur. Hij verzoekt de vergadering te zingen Psalm 103: 11, 
waarna hij haar voorleest Openbaring 4 en haar voorgaat in gebed. Bij gehouden appèl blijkt, dat ds. J. 
J. Verleur afwezig is met voorweten van de praeses. Br. P. Flens is vervangen door br. M. bij de 
Vaate. Ds. J. R. Wiskerke is weer ter vergadering tegenwoordig. Professor J. Kamphuis is aanwezig, 
evenals ds. A. Veldman. 
 
Artikel 266. 
De morgenzitting is een besloten vergadering.  
 
Artikel 267. 
Om 14.45 uur wordt de zitting hervat. Gezongen wordt Psalm 119: 65. Bij het appèl is geen wijziging. 
Ds. W. H. de Boer komt later ter vergadering als vervanger van ds. J. J. Verleur; hij betuigt zijn 
instemming met de belijdenis der kerken. 
 
Artikel 268 
Namens commissie 4 rapporteert dr. R. H. Bremmer over de voorstellen in betrekking tot de doop aan 
jonge geadopteerde kinderen. Hierna ontspint zich een debat over deze zaak. Het wordt onderbroken 
door de avondpauze. 
 
Artikel 269. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 22: 15 en 16. Ouderling J. J. 
Dieleman ontbreekt met kennisgeving aan de praeses. Professor J. Kamphuis is als praeadviseur 
aanwezig. 
 
Artikel 270. 
De discussie over de doop aan geadopteerde kinderen wordt voortgezet. Dr. R. H. Bremmer, 
rapporteur, en ds. G. Janssen, voorzitter der commissie, antwoorden op de gemaakte opmerkingen (zie 
verder art. 482). Om 22 uur volgt sluiting, na het zingen van Psalm 103: 7 en 9 en na gebed bij monde 
van ds. L. Douw. 
 
Vijfenvijftigste zitting, vrijdag 23 oktober 1964 
 



Artikel 271. 
Met het zingen van Psalm 21: 5 en 13 vangt de synode om 9 uur deze zitting aan. Daarna leest de 
praeses Openbaring 5 en bidt hij de Here om zijn zegen. Bij het appèl ontbreken met kennisgeving de 
broeders G. van Oord, ds. J. R. Wiskerke en J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is aanwezig. 
 
Artikel 272. 
De artikelen 193 tot 233 der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 273. 
Namens de hiertoe aangewezen commissie (zie eerder art. 232) rapporteert ds. H. Veltman over de 
voorstellen in betrekking tot praktische oefening van aanstaande dienaren des Woords. Na bespreking 
van dit rapport, krijgt de commissie gelegenheid, zich nader te beraden op de door haar voorgestelde 
conclusies (zie verder art. 409). 
 
Artikel 274a. 
Verslag van curatoren 
Dr. R. H. Bremmer rapporteert namens commissie 4 over het verslag van deputaten-curatoren van de 
Theologische Hogeschool over de periode april 1961 tot december 1963. Verslag en rapport lokken 
enige bespreking uit. Hierna aanvaardt de synode eenparig de voorgestelde conclusies, waarbij 
professor J. Kamphuis zich evenwel van praeadvies onthoudt, terwijl ds. H. Veltman zich van 
stemming onthoudt, omdat hij in bedoelde periode curator was. Het besluit der synode is vermeld in 
artikel 274b. 
 
Artikel 274b.  
Besluit verslag van curatoren 
 
De generale synode besluit: 
 
1. het beleid van deputaten-curatoren van de Theologische Hogeschool te Kampen over de periode 
 april 1961 tot december 1963 goed te keuren onder dankzegging aan deputaten voor de door hen 
 verrichte arbeid; 
2.  het verslag van deputaten-curatoren als bijlage bij de acta van deze synode te doen opnemen en 
 van het rapport van de commissie dezer synode afschrift te zenden aan curatoren en aan de senaat 
 der Theologische Hogeschool, aangezien bij deze colleges bizondere aandacht voor punt A wordt 
 gevraagd; dank te betuigen aan het damescomité voor zijn activiteiten met betrekking tot de 
 bibliotheek; deputaten-curatoren te verzoeken, diligent te blijven inzake de catalogisering van de 
 bibliotheek. 
 
Artikel 275. 
De synode vergadert in besloten zitting tot de middagpauze.  
 
Artikel 276. 
Om 14 uur wordt de zitting heropend. De synode zingt Psalm 105: 1. De broeders ds. L. Douw, G. van 
der Leeden, ds. J. R. Wiskerke en J. J. Dieleman en professor J. Kamphuis ontbreken met 
kennisgeving op het appèl. 
 
Artikel 277. 
De synode vergadert in comité generaal.  
 
Artikel 278. 
De praeses deelt mee, dat in besloten zitting ook het financieel beleid van deputaten-curatoren is 
goedgekeurd, en dat op voordracht van de onderscheidene particuliere synoden tot deputaat-curator 
zijn benoemd: 
 
voor Groningen: 



   ds. D. van Dijk,     secundus: ds. P. K. Keizer; 
 
voor Friesland: 
   ds. J. Hettinga,      secundus: ds. T. H. Meedendorp; 
 
voor Drenthe: 
   ds. J. van Bruggen,     secundus: ds. J. ten Hove; 
 
voor Overijssel/Gelderland: 
   ds. I. de Wolff,      secundus: ds. D. Vreugdenhil; 
 
voor Utrecht: 
   ds. H. Veltman,     secundus: zie onder; 
 
voor Noord-Holland: 
   ds. J. Meester,      secundus: ds. C. P. Plooy; 
 
voor Zuid-Holland: 
   ds. F. de Vries,      secundus: ds. W. de Graaff; 
 
voor Zeeland, Noord - Brabant en Limburg: 
   ds. A. I. Krijtenburg,    secundus: ds. W. Vreugdenhil. 
 
De particuliere synode van Utrecht droeg als secundus voor ds. J. A. Vink. Daar deze door de Here uit 
het midden der kerken is weggenomen, zal de eerstkomende particuliere synode van Utrecht de 
gelegenheid krijgen, een secundus aan te wijzen, die alsdan als door de generale synode gemachtigd 
zal zijn te beschouwen; zulks overeenkomstig tevoren gevolgde gedragslijn (vgl. acta generale synode 
Amersfoort 1948, art. 83). 
 
Artikel 279. 
De praeses deelt het program van werkzaamheden voor de komende week mee. De synode zingt 
daarna Psalm 150: 1 en 3. De assessor gaat voor in dankgebed. De praeses sluit dan deze laatste zitting 
van de veertiende synodeweek. 
 
Zesenvijftigste zitting, dinsdag 27 oktober 1964 
 
Artikel 280. 
Bij ontstentenis van de praeses opent de assessor de eerste zitting van de vijftiende werkweek der 
synode om ruim 10 uur. Hij verzoekt te zingen Psalm 138: 2 en 3, leest Zacharia 2: 1 - 5 en roept de 
Here aan in gebed. Op het appèl ontbreken met kennisgeving de broeders: drs. D. Deddens, Tj. S. 
Medemblik, P. J. Wassenaar, A. Vos en G. van der Leeden; br. R. Douma komt later. Professor J. 
Kamphuis is aanwezig. Van professor dr. L. Doekes is bericht, dat hij morgen ter synode hoopt te 
komen. 
 
Artikel 281. 
De vergadering ontvangt gelegenheid voor verdere bestudering van de inmiddels opgestelde en aan de 
leden uitgereikte rapporten over de bezwaarschriften inzake de schorsing van ds. A. van der Ziel te 
Groningen-Zuid. 
 
Artikel 282. 
Om 22 uur komt de synode opnieuw bijeen. De praeses deelt het pro-gram voor de komende dag mee. 
De vergadering zingt Psalm 90: 8 en 9, waarna dr. B. Jongeling haar voorgaat in dankgebed. De 
praeses sluit de zitting. 
 
Zevenenvijftigste zitting, woensdag 28 oktober 1964 



 
Artikel 283. 
Om 9 uur hervat de synode haar werk. Bij de opening wordt gezongen Psalm 81: 7 en 8. De praeses 
leest Openbaring 11: 1 - 14 en gaat voor in gebed. Ouderling P. Flens is met kennisgeving afwezig. 
Ouderling J. Visser vervangt br. W. K. Goodijk. Ouderling D. Roorda is ook met kennisgeving 
afwezig; hij moest in het ziekenhuis ter behandeling worden opgenomen. Professor J. Kamphuis is 
aanwezig. 
 
Artikel 284. 
De praeses deelt mee, dat commissie 3 van oordeel is, dat haar rapport inzake de aan de synode 
voorgelegde bezwaren tegen de uitspraken van de particuliere synode van Groningen, dat ds. A. van 
der Ziel terecht door de kerkeraad van Groningen-Zuid schorsingswaardig is verklaard, slechts in 
besloten zitting kan worden behandeld, omdat er veelvuldig gebruik in is gemaakt van stukken, die 
haar als ,,zeer vertrouwelijk" zijn ter hand gesteld. Bovendien eist het negende gebod van Gods wet, 
dat veel van wat aan de synode in de stukken is voorgelegd harerzijds bedekt blijft. En in zoverre naar 
verzoening zou worden gestreefd, is het niet verstandig in openbare behandeling van de zaak te treden, 
hoezeer ook is toe te stemmen, dat allerlei aspecten voor openbare behandeling in aanmerking komen. 
Na discussie vindt de vergadering zonder hoofdelijke stemming goed, dat dit punt van het agendum in 
besloten zitting wordt behandeld. Br. G. van Oord verzoekt aantekening in de acta, dat hij geacht wil 
worden te hebben tegen gestemd. 
De vergadering wordt geschorst voor werkzaamheden van de commissies. 
 
Artikel 285. 
Om 13.30 uur hervat de synode haar plenaire zitting in de kerkeraadskamer, daar het kerkgebouw 
moet worden gebruikt voor een huwelijksbevestiging. De praeses laat zingen Psalm 81: 11 en 12. De 
ouderlingen P. Flens en G. van der Leeden ontbreken met kennisgeving op het appèl. De hoogleraren 
dr. L. Doekes en J. Kamphuis zijn ter vergadering aanwezig, evenals ds. A. Veldman, pastor loei. 
 
Artikel 286. 
De synode vergadert in comité generaal. Hierin begint ds. A. I. Krijtenburg met de voorlezing van het 
rapport van de meerderheid van commissie 3 inzake appèllen tegen de uitspraak der particuliere 
synode van Groningen 1963/1964, vermeld in haar acta, art. 65, ,,dat ds. A. van der Ziel naar artt. 76, 
79 en 80 K.O. schorsingswaardig is." Om 17.15 uur onderbreekt de praeses de vergadering voor de 
avondpauze. 
 
Artikel 287. 
Te 18.45 uur hervat de synode haar werk in het kerkgebouw. Bij de aanvang wordt gezongen Psalm 
146: 4 en 8. Op het appèl ontbreken ouderling P. Flens, ds. H. Veltman en ouderling G. van der 
Leeden. De professoren dr. L. Doekes en J. Kamphuis zijn tegenwoordig, evenals ds. H. Knoop, 
emeritus pastor loei. Tijdens de zitting verlaat ds. H. J. van der Kwast de vergadering met goedvinden 
van de praeses wegens persoonlijke redenen. 
 
Artikel 288. 
De synode zet haar vergadering voort in besloten zitting. Ds. A. I. Krijtenburg hervat de lezing van het 
aan de orde gestelde rapport. Het slot hiervan, alsmede de conclusies waartoe het leidt, worden door 
ds. J. R. Wiskerke gelezen. Bij ontstentenis van ds. H. J. van der Kwast en van br. P. Flens, vangt de 
praeses de lezing aan van het door hen ingediende minderheidsrapport over dezelfde aangelegenheid. 
 
Artikel 289. 
Nadat de vergadering Psalm 147 :6 heeft gezongen, gaat dr. R. H. Bremmer voor in gebed. De praeses 
sluit de zitting. 
 
Achtenvijftigste zitting, donderdag 29 oktober 1964 
 
Artikel 290. 



Te 9 uur heropent de praeses de synode. Gezongen wordt Psalm 119: 85 en 86. De praeses leest Efeze 
4: 1 - 16 en gaat voor in gebed. Ds. H. Bouma ontbreekt met kennisgeving op het appèl; ds. H. 
Veltman komt later; ouderling G. van der Leeden vervangt br. D. Roorda. De professoren dr. L. 
Doekes, H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn ter vergadering, evenals ds. H. Knoop. 
 
Artikel 291. 
In besloten zitting voltooit ds. H. J. van der Kwast de lezing van het minderheidsrapport. Hierna begint 
de eerste ronde van de bespreking. Negentien broeders wensen deel te nemen aan deze discussie. Zij 
worden aan geen tijdslimiet gebonden. Na de middagpauze wordt om 14 uur Psalm 68: 4 gezongen. 
De synode is in gelijke bezetting bijeen. Zij vergadert op-nieuw in comité generaal. De eerste ronde 
der bespreking wordt voortgezet tot 17.30 uur. 
 
Artikel 292. 
Om 19 uur wordt de zitting hervat. Hierbij laat de praeses zingen Psalm 95: 3. Bij het appèl zijn geen 
wijzigingen; ds. H. Bouma komt later ter vergadering. In besloten zitting wordt de bespreking verder 
voortgezet tot 22 uur. Nadat de vergadering Psalm 99: 2 en 8 heeft gezongen, gaat ds. J. J. Arnold voor 
in dankzegging en gebed. De praeses sluit de zitting. 
 
Negenenvijftigste zitting, vrijdag 30 oktober 1964 
 
Artikel 293. 
Om 9 uur wordt de vergadering heropend. Nadat Psalm 76: 1 en 6 is gezongen, leest de praeses voor 
Filippenzen 1: 27 - 30, waarna hij voorgaat in gebed. Bij het appèl is geen wijziging in de vergadering; 
de hoogleraren dr. L. Doekes, H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig, evenals ds. A. Veldman. 
 
Artikel 294. 
In besloten zitting wordt de eerste ronde van de bespreking beëindigd. De rapporteur van de 
meerderheid van commissie 3, ds. A. I. Krijtenburg, zal, overeenkomstig zijn verzoek, niet voor de 
eerstkomende zitting van de volgende week overgaan tot beantwoording van de sprekers, o.a. omdat 
een der afgevaardigden die het meerderheidsrapport uitvoerig kritiseerde, te weten dr. R. H. Bremmer, 
de middagzitting van heden niet kan bijwonen (zie verder art. 298). De praeses schorst de 
morgenvergadering om 12.15 uur. 
 
Artikel 295. 
Na de middagpauze komt de synode om 13.45 uur bijeen voor de gezamenlijke sluiting van de 
vijftiende zittingsweek. De commissies kunnen daarna haar werkzaamheden voortzetten. Nadat Psalm 
71: 16 en 17 is gezongen. roept de assessor God de Here aan in gebed en dankzegging, waarbij hij met 
name br. D. Roorda aan de zorg des Heren aanbeveelt. De praeses sluit daarna de zitting. 
 
Zestigste zitting, dinsdag 3 november 1964 
 
Artikel 296. 
Om 10 uur heropent de praeses de synode bij de aanvang van haar zestiende zittingsweek. Hij leest 
Psalm 46 en gaat vervolgens voor in gebed, waarin hij smeekt om de bijstand van de Heilige Geest 
voor het werk dat thans wacht. Ook draagt hij aan des Heren bewarende hand in bizondere mate br. D. 
Roorda op, waar deze heden een operatie moet ondergaan. In zijn openingswoord memoreert de 
praeses vervolgens de kerkhervorming in de 16de eeuw. Hij wijst op het lied, dat dr. Maarten Luther 
vervaardigde op het thema van de voorgelezen psalm en schetst de rijke troost van deze psalm voor de 
stad Gods van alle eeuwen. 
Nadat Psalm 46: 1 en 6 is gezongen, houdt de praeses appèl. Ds. L. Douw is met kennisgeving 
afwezig, evenals de ouderlingen G. van der Leeden en J. J. Dieleman. De hoogleraren dr. L. Doekes, 
H. J. Schilder en J. Kamphuis wonen deze zitting bij, evenals de plaatselijke predikanten ds. H. Knoop 
en ds. A. Veldman. 
 
Artikel 297. 



De praeses deelt mee, dat het volgende telegram is ontvangen: 
 
 ,,Met ontsteltenis kennis genomen besluit tot geheime zittingen behandeling zaak Groningen-
Zuid tegen dominee Van der Ziel. Verzoeken dringend openbaarheid. Alle kerkleden moeten 
meeleven en waarheid vernemen conform gevoelen 1944. 
Alssema, Arnold, Bakker, Boersma, Brink, De Jong, Jongsma, Kevelam, Van der Ley, De Ridder, ds. 
Van der Ziel, leden Groningen-Zuid. 
               2 nov. 1964". 
 
De vergadering besluit aan de eerste ondertekenaar te doen antwoorden (en hiervan afschrift te doen 
toekomen aan ds. A. van der Ziel), wat haar bewoog tot haar besluit, het rapport inzake de 
schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel in besloten zitting te behandelen en voorts te schrijven, 
dat zij in hetgeen in dit telegram is naar voren gebracht geen reden heeft gezien, haar besluit in dezen 
te wijzigen. 
Het verzonden antwoord is opgenomen als bijlage bij deze acta. 
 
Artikel 298. 
In besloten zitting begint ds. A. I. Krijtenburg met de beantwoording van de sprekers uit de eerste  
ronde (zie eerder art. 294). Na de middagpauze hervat de synode haar werkzaamheden om 14 uur, 
nadat is gezongen Psalm 115: 5. In de loop van deze middagzitting komt br. G. van der Lee-den ter 
vergadering. Ds. A. 1. Krijtenburg voltooit zijn beantwoording in comité generaal. Ds. J. R. Wiskerke, 
optredend als waarnemend voorzitter van de commissie, vult deze beantwoording op enkele 
onderdelen aan. Hierna verdedigt ds. H. J. van der Kwast het rapport van de minderheid. Hij wordt 
hierin onderbroken door de avondpauze. Daarna zet de synode haar werk om 19 uur voort, nadat 
Psalm 16 . 1 is gezongen. Br. A. Vos ontbreekt met voorweten van de praeses op het appèl. In besloten 
zitting voltooit ds. H. J. van der Kwast de beantwoording van de sprekers uit de eerste ronde. 
Ouderling P. Flens, mede de minderheid der commissie vormende, acht het niet nodig, iets toe te 
voegen aan de beantwoording door de rapporteur (zie verder art. 300). 
Om 20.15 uur sluit de praeses met het oog op commissiewerkzaamheden de zitting, nadat is gezongen 
Psalm 103: 4 en na dankgebed bij monde van ds. G. Janssen. 
 
Eenenzestigste zitting, woensdag 4 november 1964 
 
Artikel 299. 
De synode hervat om 9 uur haar arbeid. Bij het begin is gezongen Psalm 3: 2 en gelezen Psalm 125, 
waarna de praeses het gebed uitsprak. Ds. L. Douw ontbreekt op het appèl. De hoogleraren dr. L. 
Doekes, H. J. Schilder, J. Kamphuis en de plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman 
wonen de vergadering bij. 
 
Artikel 300. 
In besloten zitting stelt de praeses aan de orde de tweede ronde der bespreking van de aanhangige zaak 
(zie eerder art. 298). Hij dringt aan op zoveel mogelijk toespitsing van de discussie op de voorgelegde 
conclusies. Tweeëntwintig sprekers geven zich op voor het debat. De middagvergadering, 
aangevangen met het zingen van Psalm 123: 1, vindt evenzo in comité generaal plaats; br. G. van Oord 
ontbreekt met kennisgeving aan de praeses op het appèl. Het debat van de morgenzitting wordt 
voortgezet. De avondvergadering wordt om 19 uur aangevangen. Hierbij wordt gezongen Psalm 119: 
87; alle broeders zijn aanwezig. In besloten zitting zet de synode het debat voort tot 21.30 uur. Dan 
sluit de praeses de vergadering nadat Psalm 84: 4 is gezongen en na dankgebed bij monde van ds. H. J. 
van der Kwast. 
 
Tweeënzestigste zitting, donderdag 5 november 1964  
 
Artikel 301. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. De vergadering zingt Psalm 65: 1 en 8;  de praeses leest 
Psalm 65 en gaat voor in gebed. Br. G. van Oord, die bij het gehouden appèl ontbreekt, komt later ter 



vergadering. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig. 
 
Artikel 302. 
In besloten zitting wordt het debat, dat de voorgaande avond werd afgebroken, voortgezet. De 
rapporteur voor de meerderheid der commissie, ds. A. I. Krijtenburg, begint hierna de sprekers te 
beantwoorden (zie verder art. 305). 
 
Artikel 303. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting. De synode zingt op zijn verzoek Psalm 68: 2. In haar 
bezetting is geen verandering gekomen. 
 
Artikel 304. 
Met een begeleidende brief d.d. 4 november 1964 legt br. S. van Rensen, secretaris van deputaten voor 
correspondentie met buitenlandse kerken vanwege de generale synode van Assen 1961, een missive 
d.d. 7 oktober 1964 over van deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken vanwege Die 
Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Deze stukken worden ter fine van advies in handen gesteld 
van commissie 2 (zie verder art. 372). 
 
Artikel 305. 
In besloten zitting vervolgt ds. A. I. Krijtenburg zijn beantwoording (zie eerder art. 302). Hierna 
beantwoordt ds. H. J. van der Kwast de op het minderheidsrapport geuite kritiek. Na de avondpauze 
wordt gezongen Psalm 62: 4. Daarna brengt ds. H. J. van der Kwast zijn beantwoording in besloten 
zitting ten einde. 
 
Artikel 306. 
Na beëindiging van de tweede ronde der discussie, dient ouderling G. van der Leeden een tevoren 
reeds door hem aangekondigd voorstel van orde in, dat luidt als volgt: 
 
,,Zodra er twee ronden gesproken en afgerond zijn over het meerderheidsrapport van commissie 3 
inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel (zaak Groningen-Zuid, geen verdere 
besprekingen te voeren, noch te stemmen, over de conclusies met voorstellen, neergelegd in genoemd 
meerderheidsrapport en in het minderheidsrapport betreffende deze zelfde zaak, vooraleer het rapport 
en conlusies over de schorsingsweg inzake ds. A. van der Ziel (zaak Groningen-Zuid) uitgebracht door 
commissie 3, besproken en af gehandeld zijn door deze synode." 
 
De praeses geeft dit voorstel van orde in bespreking. Tijdens deze discussie brengt br. G. van de 
Leeden enige wijziging in zijn voorstel aan, door uit het slot te schrappen de woorden „en 
afgehandeld". Er wordt geen tweede ronde voor bespreking van dit voorstel verzocht. In stemming ge-
bracht, verwerft het, na afwijzend praeadvies van professor J. Kamphuis 12 stemmen voor zich, terwijl 
16 broeders tegen aanvaarding stemmen; drie van de vier afgevaardigden der particuliere synode van 
Groningen zijn buiten stemming gebleven. 
De broeders ds. H. Bouma, dr. R. H. Bremmer, J. J. Dieleman, ds. G. Janssen, dr. B. Jongeling, G. van 
Oord, ds. H. Veltman, ds. J. J. Verleur en H. Wiersma verzoeken aantekening in de acte, dat zij hun 
stem vóór aanvaarding hebben uitgebracht. 
 
Artikel 307. 
Professor H. J. Schilder, die tijdens de discussie over het voorstel, vermeld in artikel 306, de 
vergadering moest verlaten en die de volgende zitting der synode, in welke besluiten zullen worden 
genomen over de zaak van de kerk te Groningen-Zuid met ds. A. van der Ziel, niet zal 
kunnen bijwonen, verzocht aantekening, dat hij heeft geadviseerd tot aan-vaarding van de conclusies, 
die door de meerderheid der commissie zijn voorgesteld. Hij deed dit verzoek, teneinde niet de schijn 
op zich te laden, dat hij zich aan zijn verantwoordelijkheid bij de besluitneming wilde onttrekken, 
nadat hij in de discussie aan de besluitvorming had deelgenomen. 
 
Artikel 308. 



Tijdens de avondzitting ontvangt ds. G. Janssen telefonisch bericht, dat ds. J. van der Zwaag in 
Zuidlaren is overleden. Hij deelt dit aan de vergadering mee. Zij hoort staande dit bericht aan. In een 
kort woord gedenkt de praeses deze overleden dienaar des Woords, wiens krachten werden verteerd in 
de worsteling voor de vrijmaking van de kerken. 
 
Artikel 309. 
De praeses deelt mede, dat commissie 3 de op haar conclusies ingediende amendementen zal 
overwegen en morgen in de voormiddagzitting de definitieve tekst van haar conclusies zal voorleggen. 
Om ruim 21.30 uur volgt sluiting, nadat is gezongen Psalm 85: 4 en na dankzegging bij monde van ds. 
N. Bruin. 
 
Drieënzestigste zitting, vrijdag 6 november 1964 
 
Artikel 310. 
Om 9 uur wordt de vergadering heropend. De synode zingt Psalm 119: 22. Gelezen wordt Psalm 119: 
25 - 32, waarna de praeses voorgaat in gebed. Alle broeders zijn op het appèl. Ook professor J. 
Kamphuis is tegenwoordig. De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 311. 
Dr. R. H. Bremmer verzoekt alsnog een voorstel van orde te mogen indienen. De praeses geeft 
hiervoor gelegenheid. Het voorstel luidt als volgt: 
 
de generale synode,  
 
constaterende, 
 
dat na twee ronden nog geen genoegzame overeenstemming is bereikt in de zaak Groningen-Zuid / ds. 
A. van der Ziel; 
 
overwegende, 
 
a. dat in de kerk indien enigszins mogelijk overeenstemming dient te worden gezocht in gewichtige 
 zaken; 
b. dat nog niet de gehele zaak Groningen-Zuid / ds. A. van der Ziel, zoals deze in de 
 bezwaarschriften op tafel ligt, in bespreking is geweest; 
c.  dat met name de kerkordelijke vragen, zoals deze in rapport 2 worden behandeld, buiten 
 bespreking zijn gebleven en het toch niet aangaat een nieuw vonnis te creëren voor en aleer het 
 oude in zijn geheel is onderzocht; 
 
besluit: 
 
1. alsnog rapport 2 in behandeling te nemen alvorens een beslissing te nemen op rapport 1; 
2. in deze gewichtige zaak, die het leven van onze kerken beroert, alle hoogleraren van de 
 Theologische Hogeschool op te roepen de synode van advies te dienen. 
 
Dit voorstel wordt in bespreking genomen. Tijdens deze discussie wijzigt dr. R. H. Bremmer de tekst 
ervan, door in plaats van het oproepen van hoogleraren te spreken over uitnodigen. Nadat de 
voorsteller kort van repliek heeft gediend, trekt hij zijn voorstel in. 
 
Artikel 312. 
Dr. B. Jongeling ontvangt op zijn daartoe strekkend verzoek alsnog gelegenheid, een amendement-
voorstel in te dienen op de conclusies van het minderheidsrapport. De vergadering besluit, op voorstel 
van de praeses, het te doen vermenigvuldigen, alvorens het in bespreking te nemen. Inmiddels geeft 
ds. A. I. Krijtenburg de wijzigingen aan in de conclusies van de meerderheid der commissie. Deze 
gewijzigde conclusies komen nog kort in bespreking. 



Op verzoek uit de vergadering neemt de commissie in de eindredactie van de door haar voorgestelde 
conclusies wederom op, hetgeen zij in een eerdere redactie had overwogen en geoordeeld, inzake wat 
de particuliere synode van Groningen noemde de verandering van argumentatie bij ds. A. van der Ziel 
voor zijn deelnemen aan samensprekingen met de gebonden kerkeraden (zie in de tekst van het 
gevallen besluit, vermeld in artikel 315 cl, overweging 8 en oordeel 2). 
De conclusies van de minderheid der commissie blijven onveranderd. 
De praeses verklaart thans, dat het voorstel van de minderheid, wijl het verst strekkende, het eerst in 
stemming moet komen; hieraan zal evenwel een stemming over het amendementvoorstel van dr. B. 
Jongeling vooraf moeten gaan. 
 
Artikel 313a. 
Het amendementvoorstel van dr. B. Jongeling komt, nadat het is vermenigvuldigd en aan de 
aanwezige broeders is uitgereikt, nog kort in bespreking. Hierbij wordt aangedrongen op enkele 
wijzigingen in de tekst. De voorsteller neemt een en ander over. 
Na afwijzend praeadvies van professor J. Kamphuis, wordt dit amendementvoorstel met 16 tegen 11 
stemmen verworpen. De afgevaardigden der particuliere synode van Groningen blijven buiten 
stemming. Het voorstel luidt als in artikel 313b is vermeld. 
 
Artikel 313b. 
Tekst van het amendement voorstel van dr. B. Jongeling 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van een bezwaarschrift van ds. A. van der Ziel te Groningen-Zuid, waarin deze zich beklaagt 
verongelijkt te zijn door te zijnen opzichte gedane uitspraken van de particuliere synode van 
Groningen 1963/1964, welke particuliere synode de over hem door de kerkeraad van Groningen-Zuid 
uitgesproken schorsing heeft bevestigd, 
alsmede van tal van andere missiven, die betrekking hebben op dezelfde zaak; 
 
zij constateert, 
 
1. dat de tuchtprocedure tegen ds. A. van der Ziel door de kerkeraad van Groningen-Zuid is ingezet, 
 nadat en op grond daarvan, dat o.a. ds. A. van der Ziel aan zijn kerkeraad medegedeeld had een 
 aantal besprekingen te zullen houden met delegaties van de synodale kerkeraden te Groningen 
 over ,,hetgeen ons gescheiden houdt"; 
2. dat ds. A. van der Ziel geschorst is op de navolgende gronden: 
 „1. dat ds. A. van der Ziel zich heeft schuldig gemaakt aan zonden, die in een dienaar des  
  Woords niet gedragen mogen worden, 
 2.  dat ds. A. van der Ziel hardnekkig de vermaning van zijn kerkeraad heeft verworpen en ook 
  na de besluiten der classis, met name die van 16 mei 1963, blijft verwerpen, welke zonde in 
  een gewoon lid der kerk naar art. 76 K.O. de censuur waardig maakt, 
 3. dat ds. A. van der Ziel door deze zonden muiterij, tweedracht en scheuring in de kerkeraad 
  en gemeente aanricht, 
 4. dat ds. A. van der Ziel naar art. 80 K.O. nog steeds schorsingswaardig is"; 
3. dat in deze gronden buiten beschouwing blijft de eigenlijke zaak van de o.a. door ds. A. van  der 
 Ziel gehouden ,,samensprekingen"; 
4. dat de kerkeraad van Groningen (ongedeeld) in 1960 tot tweemaal toe een verzoek om 
 samenspreking van de synodale kerkeraden afwees; 
5. dat ds. A. van der Ziel weliswaar niet zijn instemming kon betuigen met deze afwijzing, hoewel 
 hij zich bij de eerste afwijzing kon neerleggen, maar dat hij van oordeel was, dat de door een 
 aantal broeders en een zuster, bij wie hij meende zich te moeten voegen, beoogde 
 ,,samenspreking" van ander karakter was dan de in 1960 door de kerkeraad afgewezene; 
 



zij overweegt, 
 
1.  dat weliswaar ds. A. van der Ziel te vermanen was omdat hij, ambtsdrager zijnde, zonder 
 instemming van zijn kerkeraad besprekingen hield met delegaties van de synodale kerkeraden en 
 de schijn wekte het kerkeraadsbesluit inzake samenspreking te doorkruisen en metterdaad tegen 
 de staan, maar dat inderdaad de door hem gehouden samenspreking(en) een ander karakter 
 droeg(en), dan de door de kerkeraad afgewezene; 
2. dat juist op instigatie van ds. A. van der Ziel aan de kerkeraad mededeling is gedaan van de 
 voorgenomen besprekingen; 
3. dat deze besprekingen geresulteerd hebben in een nieuw samensprekingsverzoek gericht aan de 
 kerkeraad; 
4. dat niet gebleken is dat door ds. A. van der Ziel daarna opnieuw besprekingen, c.q. 
 samensprekingen, zijn aangegaan; 
 
zij is van oordeel, 
 
1. dat hoewel ds. A. van der Ziel ten onrechte aan zijn kerkeraad geen genoegzame rekenschap 
 heeft gegeven van zijn doen in dezen, toch niet gesteld kan worden, dat hij zich tegen zijn 
 kerkeraad heeft gesteld in die zin, dat hij tegenleiding ging geven en in dat opzicht onbroederlijk 
 handelde, laat staan, dat hij in strijd gekomen zou zijn met art. 30 N.G.B.; 
2. dat, gezien het andere karakter der door hem gehouden ,,samensprekingen", niet gesteld kan 
 worden, dat ds. A. van der Ziel in strijd kwam met art. 31 K.O. en 
3. dat evenmin gesteld kan warden, dat hij gegeven beloften en aangenomen accoorden verbrak; 
 
zij spreekt uit, 
 
dat de gronden, waarop ds. A. van der Ziel door zijn kerkeraad is geschorst, ondeugdelijk zijn, 
 
en zij besluit, 
 
hiervan kennis te geven aan ds. A. van der Ziel te Groningen, aan de kerkeraad van Groningen-Zuid en 
aan de (andere) appellanten te dezer zake. 
 
Artikel 314a. 
Het voorstel van de minderheid der commissie komt in stemming. Het wordt, na afwijzend praeadvies 
van professor J. Kamphuis, met 15 tegen 9 stemmen, bij drie onthoudingen, terwijl de afgevaardigden 
van de particuliere synode van Groningen buiten stemming blijven , verworpen. 
De tekst van dit voorstel is vermeld onder artikel 314b 
 
Artikel 314b. 
Tekst van het minderheidsvoorstel 
De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland heeft kennis genomen van de bij haar 
ingediende bezwaarschriften inzake de schorsing van ds. A. van der Ziel door de raad van de 
Gereformeerde Kerk te Groningen-Zuid. 
Door onderscheiden broeders is aan de synode gevraagd bij de beoordeling van deze zaak in rekening 
te brengen, dat de procedure, die tot de schorsing van ds. A. van der Ziel heeft geleid, als achtergrond 
heeft een verschil van gevoelen inzake de betekenis en de consequenties van de vrijmaking der kerken, 
dat niet alleen in de betrokken gemeente maar ook elders bestaat. 
Het is de synode bekend, dat het hierboven genoemde verschil van gevoelen helaas spanningen en 
moeiten binnen de kerken heeft veroorzaakt. Van een generale synode kan echter niet een uitspraak 
worden verwacht, die in deze moeiten vrede zou brengen, aangezien dit niet tot haar taak behoort en 
zij alleen heeft te oordelen over concrete zaken, die haar zijn voorgelegd. 
Wel wil de synode er de nadruk op leggen, dat de gereformeerde kerken in Nederland niet anders 
begeren, dan de woorden van het eeuwige leven te bewaren, door te buigen onder het juk van Jezus 
Christus. 



Daarom doet zij een klemmend beroep op kerkeraden en gemeenten, om getrouw te zijn in het geloof 
in het heilige en onfeilbare Woord van onze God en Vader, dat ons is overgeleverd en beleden in de 
aangenomen formulieren van enigheid. 
Laat ons elkander in dat geloof aanvaarden en ook bij verschil van inzicht in het verstaan van Schrift 
en belijdenis en de toepassing daarvan, de enigheid van het geloof in de band des vredes bewaren. 
Moge een gedurig gebed tot de Here voor de vrede van zijn kerken in ons land opgaan. 
 
Wat de schorsing van ds. A. van der Ziel betreft, heeft de synode geconstateerd, dat de kerkeraad van 
Groningen-Zuid, hoewel hij sprak van een klaar en duidelijk verbod Gods ten aanzien van de samen-
spreking, door ds. A. van der Ziel gehouden, waartoe hem geen vrijheid mocht worden gelaten, deze 
daad niet heeft veroordeeld naar het door de kerkeraad gestelde verbod, maar ds. A. van der Ziel, 
onder beroep op art. 30 N.G.B. en art. 31 K.O., beschuldigde van onbroederlijkheid en on-
betrouwbaarheid. 
De kerkeraad is op deze weg voortgegaan met als gevolg, dat de ,,daad van samenspreking" die in 
geding was, in de gronden voor de schorsing niet wordt genoemd. 
Zij heeft voorts geconstateerd, dat ds. A. van der Ziel het beroep op art. 30 N.G.B. heeft betwist, 
aangezien hij de gereformeerde belijdenis onverminderd en onveranderd in alle stukken is toegedaan; 
dat ds. A. van der Ziel eveneens betwistte het beroep op art. 31 K.O., omdat het besluit van de raad 
van de ongedeelde kerk te Groningen op 14 november 1960 zijns inziens ruimte liet voor een 
samenspreking als door hem gehouden. 
De synode heeft o v e r w o g e n, dat de kerkeraad had moeten oordelen en vermanen uit het Woord 
van God, om uit dit Woord de daad van samenspreking te kwalificeren en dat de kerkeraad, toen ds. A. 
van der Ziel het vermaan verwierp, in rekening had moeten brengen, dat deze dit niet zonder meer 
deed, maar het beroep op art. 30 N.G.B. en art. 31 K.O., met de daarin vervatte beschuldiging van 
onbetrouwbaarheid en onbroederlijkheid, betwistte. 
De synode is van oordee1, dat de kerkeraad, die van een klaar en duidelijk verbod Gods sprak, ds. A. 
van der Ziel ten onrechte een plicht naar art. 31 K.O. heeft opgelegd, met als gevolg, dat een 
onbarmhartig en onrechtvaardig oordeel over deze dienaar des Woords is geveld. 
Zij is voorts van oordeel , dat ds. A. van der Ziel, gezien de feitelijke toedracht van de door hem 
gehouden samenspreking en de uitkomst daarvan, terecht het beroep op art. 31 K.O. heeft afgewezen 
en spreekt ui t, dat de kerkeraad van Groningen-Zuid en de particuliere synode van Groningen 
1963/1964, die de door de kerkeraad aangevoerde gronden voor de schorsing terecht bevonden heeft, 
de synode er niet van hebben overtuigd, dat ds. A. van der Ziel een zonde in de zin van de artikelen 79 
en 80 K.O. heeft bedreven en dat de schorsing van ds. A. van der Ziel onvoorwaardelijk moet worden 
afgewezen. 
De synode dringt er daarom bij de kerkeraad van Groningen-Zuid op aan de schorsing van ds. A. van 
der Ziel onverwijld te herroepen. Zij wekt de kerkeraad en ds. A. van der Ziel op, elkander in Christus 
te aanvaarden en in die aanvaarding door te spreken over de achtergronden in het conflict. 
 
Artikel 315a. 
Besluit meerderheidsvoorstel 
De conclusies, die de meerderheid der commissie heeft ingediend komen in laatste redactie in 
stemming. Na gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis, worden zij met 14 tegen 13 stemmen 
aanvaard, waarbij de afgevaardigden van de particuliere synode van Groningen buiten stemming 
blijven. De tekst van het gevallen besluit is vermeld in de artikelen 315 b tot en met 315 f. 
 
Artikel 315b. 
Uitspraak over de schorsingswaardigheid van ds A. van der Ziel 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van: 
 
1. uitspraak van de particuliere synode van Groningen, gehouden van 7 november 1963 tot 28 
 januari 1964, met de daaraan voorafgaande constateringen, overwegingen en oordelen, vermeld 



 in  artikel 65 van haar (vertrouwelijke) acta en luidende, ,,dat ds. A. van der Ziel naar artt. 76, 
 79 en 80 K.O. schorsingswaardig is"; 
2.  bezwaarschrift van ds. A. van der Ziel d.d. 4 april 1964 tegen de onder 1 genoemde uitspraak 
 an de particuliere synode van Groningen; 
3. waarschriften, welke alle appèl aantekenen tegen de onder 1 genoemde uitspraak van de 
 particuliere synode van Groningen voornoemd, ingezonden door: 
 a. raad van de Gereformeerde Kerk te Wagenborgen, d.d. 3 april 1964; 
 b. Alssema, Groningen, d.d. 3 april 1964; 
 c Bakker, Groningen, d.d. 3 april 1964; 
 d. Joh. Bakker, Groningen, d.d. 4 april 1964; 
 e. P. Boekema, Groningen, d.d. 21 maart 1964; 
 f. J. Boersma, Groningen, d.d. 31 maart 1964; 
 g. J. H. Brink, Groningen, ongedateerd; 
 h. H. Bulthuis, Groningen, d.d. 1 april 1964; 
 i. E. Jilderda, Groningen. d.d. 4 april 1964; 
 j. W. de Jong, Groningen, d.d. 2 april 1964; 
 k. T. Jongsma en P. E. Jongsma-Tielenan, Groningen, dd. 5 april 1964;  
 1.  ds. P. K. Keizer, Groningen, d.d. april 1964; 
 m. J. Kevelam, Groningen, d.d. 3 april 1964; 
 n. L. P. Laning, Groningen, d.d. 4 april 1964; 
 o. B. Looze, Groningen, d.d. 26 maart 1964; 
 p. M. Lups Sr., Groningen, d.d. 13 april 1964; 
 q. J. G. Meeske, Groningen, d.d. 4 april 1964; 
 r. ds. F. Mul, Hoogkerk, d.d. maart 1964; 
 s. W. J. Nauta, Groningen, ongedateerd; 
 t. E. Oltmans, Groningen, d.d. 6 april 1964; 
 u. ds. C. Stam, Groningen, d.d. 2 april 1964; 
 v. ds. J. Verkade, Groningen, d.d. 2 april 1964; 
 w. G. Vos, Groningen, d.d. 9 maart 1964; 
 x. M. Vos en B. Vos-van Hoving, Haren, d.d. 31 maart 1964; 
 ij.  A. J. Westerhoek, Groningen, ongedateerd;  
 z.  ds. J. Zwart, Haren, d.d. 7 april 1964; 
 aa.  G. H. Arnold, Groningen, d.d. 6 april 1964;  
 bb.  H. Vos, Groningen, d.d. 6 april 1964. 
 
Artikel 315c. 
Oordeel over de zgn. achtergronden 
 
De generale synode constateert, 
 
1. dat onderscheidene appellanten stellen, dat de particuliere synode, evenals de kerkeraad van 
 Groningen-Zuid, reeds daarom tot een onrechtmatig en onbillijk oordeel inzake de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel gekomen zijn, omdat zij niet in rekening gebracht 
 hebben de .,achtergronden" achter het in de kerkeraad van Groningen-Zuid ontstane conflict; 
 noch rekening gehouden hebben met het feit, dat er reeds jarenlang een conflictsituatie bestond 
 en ,,onbroederlijke verhoudingen" heersten in de kerkeraad van Groningen; terwijl één der 
 appellanten spreekt van een gebroken zijn van de gemeenschap der heiligen, reeds lang voor 
 1961: 
2. dat met ,.achtergronden" gedoeld wordt op reeds jarenlang zich openbarend diepgaand verschil 
 van inzicht omtrent de vrijmaking, alsmede omtrent haar betekenis, met name met betrekking tot 
 de zgn. „doorgaande reformatie"; 
3. dat onderscheidene broeders klagen, dat deze ,,achtergronden" nimmer voldoende zijn 
 doorgesproken, waarom ook de classis van Groningen d d. 27 iuni 1963 de kerkeraad van 
 Groningen-Zuid adviseerde. met ds. A. van der Ziel de achtergronden broederlijk door te 
 spreken; 



4. dat één der broeders stelt, dat ,,in het geding is de vraag of binnen onze kerken dienaren des 
 Woords geduld en gehandhaafd kunnen werden, aan wie geen ,afwijking van Schrift en 
 Belijdenis ten laste kan.. worden gelegd, maar die over de consequenties van de vrijmaking 
 anders denken dan anderen"; 
5. dat onderscheidene klagers als symptoom van een „conflictsituatie" en van het bestaan van 
 .,onbroederlijke verhoudingen" wijzen op het geval van een broeder, die zijn kinderen van de 
 catechisatie bij ds. A. van der Ziel nam wegens bezwaar tegen diens onderricht, zonder een 
 bezwaarschrift in te dienen tegen de leer van ds. A. van der Ziel; terwijl deze broeder dd. 1 iuni 
 1962 door de kerkeraad gekozen werd in een commissie, die te oordelen en de kerkeraad te 
 adviseren had over de houding en gedragingen van ds. A. van der Ziel; 
 
zij overweegt, 
 
1.  dat onderscheiden dient te worden tussen de ,,achtergronden" van het conflict énerzijds en een 
 ,.conflictsituatie", ,,onbroederlijke verhoudingen", en dergelijke. anderzijds; 
2.  dat wanneer ds. A. van der Ziel van oordeel was, dat zijn handelen in de zaak der 
 „samenspreking" alleen maar billijk te beoordelen is in samenhang met deze „achtergronden", er 
 voor hem alle gelegenheid had bestaan deze achtergronden met zijn kerkeraad door te spreken en 
 de kerkeraad te verzoeken dit met hem te doen, óók in het kader van de door de kerkeraad op 21 
 december 1961 hem gegeven gelegenheid de motieven voor zijn handelingen bloot te leggen, 
 hetgeen de kerkeraad nodig achtte voor ,,een billijk en barmhartig oordeel"; 
3.  dat ds. A. van der Ziel zelf veelszins oorzaak geweest is van een niet-doorspreken van deze 
 „achtergronden", daar hij de hem door de kerkeraad geboden gelegenheid niet accepteerde, 
 blijkens zijn brief d.d. 22 januari 1962, terwijl hij ook naderhand herhaaldelijk verklaarde met 
 zijn kerkeraad niet te willen spreken in de verhouding van „aanklager-aangeklaagde"; 
4. dat overigens niet bewezen wordt, dat genoemde ..achtergronden" noodzakelijk hebben moeten 
 leiden tot het conflict tussen ds. A. van der Ziel en zijn kerkeraad; 
5.  dat hetgeen één der appellanten stelt (zie constatering 4) onjuist moet worden geacht: dat het 
 evenwel in de procedure van de kerkeraad met zijn dienaar des Woords ging om een geheel 
 andere zaak, nl. ,,dat ds. A. van. der Ziel, ambtsdrager zijnde, ging samenspreken buiten zijn 
 kerkeraad om en tegen zijn kerkeraad in zonder met zijn bezwaren te gaan in de kerkelijke weg 
 en de broeders te zoeken om hen uit Schrift en belijdenis te overtuigen van de 
 onschriftuurlijkheid van hun besluit en dat hij de kerkelijke vermaning verwierp, waardoor hij in 
 feite onbroederlijk handelde, in strijd kwam met art. 30 N.G.B. en art. 31 KO. en met het Woord 
 des Heren in 1 Corinthiërs 14. de eenheid in kerkeraad en gemeente niet onderhield, het gezag 
 van de kerkeraad riet erkende. zich niet hield aan zijn belofte om een nadere verklaring van zijn 
 gevoelen te geven en zich aan de kerkelijke vermaning te onderwerpen" (vertrouwelijke acta der 
 particuliere synode, art. 65, onder B. van oordeel 3) ; 
6.  dat, ook al kunnen er door diepgaande verschillen van inzicht in de kerkeraad meermalen 
 moeilijke situaties in de onderlinge verhoudingen zijn ontstaan. toch niet gezegd kan worden, dat 
 er in de kerkeraad een „conflictsituatie" bestond, of dat de gemeenschap der heiligen reeds lang 
 was ongebroken, aangezien: 
 a. ook tijdens de procedure het Heilig Avondmaal regelmatig, na censura morum, gehouden 
  kon worden tot maart 1963, toen door de kerkeraad Memorandum i was aanvaard; 
 b. de kerkeraad. tegenover onbillijke klachten over de prediking van ds. A. van der Ziel. zijn 
  dienaar des Woords recht heeft gedaan door zulke onbillijke klachten af te wijzen; 
 c. ds. C. Stam nog op de kerkeraadsvergadering van 26 november 1962 de verklaring aflegde: 
  ,,de kerkeraad heeft alle schriftelijke stukken, die tegen uw leer en wandel zijn ingebracht, 
  alle afgewezen. De kerkeraad heeft nog nooit een besluit tegen uw persoon of afkeuring 
  over uw leer genomen, noch u als kerkeraad openlijk berispt"; 
 d. de kerkeraad tegenover de overweging van de classicale vergadering, dat de kerkeraad bij 
  het vaststellen van Memorandum I ,,geen rekening heeft gehouden met de bestaande  
  conflictsituatie en de onbroederlijke verhoudingen binnen zijn raad" (27 juni 1963,  
  overweging 5) stelt, dat de classis hieraan ,,een mogelijke inhoud geeft zonder aan te tonen 
  of deze overeenkomt met de werkelijkheid, hetgeen de kerkeraad ontkent"  (kerkeraads-



  besluit van 2, 3, 4, en 9 juli 1963; zie constatering 5); 
7.  dat het in het geval, aangewezen onder ,,constatering 5", bevreemdend geacht moge worden. dat 
 de kerkeraad deze zaak nooit heeft afgehandeld, maar dat het feit van de verkiezing van bedoelde 
 broeder in de commissie van 1 juni 1962 door de kerkeraad niet kan aangevoerd worden als 
 symptoom van een ,,conflictsituatie", daar de kerkeraad zich nimmer aan de zijde van deze 
 broeder heeft gesteld tegenover ds. A. van der Ziel, terwijl ook deze broeder, zonder dat enig 
 bezwaar werd ingebracht, is gecandideerd tot en bevestigd in het ambt van ouderling; 
8.  dat met de particuliere synode van Groningen overwogen kan worden, dat, hoe men ook 
 overigens over de benoeming van deze broeder in bovengenoemde commissie moge denken, 
 deze toch in elk geval wettig door de kerkeraad was gekozen en niet is aangetoond, dat deze be
 noeming de procedure in een voor ds. A. van der Ziel ongunstige zin heeft beïnvloed (C, 
 overwegende 8a; vgl. 8b); 
 
zij is van oordeel, 
 
op grond van hetgeen onder 1 tot en met 8 is overwogen, 
dat niet is aangetoond, dat het niet in rekening brengen van ,,achtergronden", „conflictsituatie", en 
dergelijke, door de particuliere synode van Groningen reeds dáárom heeft moeten leiden tot een 
onrechtmatig en onbillijk oordeel inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel. 
 
Artikel 315d. 
Oordeel over de uitspraak van 28 November 1961 inzake ds. A. van der Ziel 
 
De generale synode constateert, 
 
1.  dat de kerkeraad op 28 november 1961 uitsprak: ,,De kerkeraad, kennis genomen hebbende van 
 een schrijven van br. Andriessen c.s., waarin zij mededeling doen samenspreking met delegaties 
 van de synodale kerkeraad te willen beginnen, spreekt uit, dat het verzoeken van deze 
 samenspreking door ds. A. van der Ziel buiten en tegen het besluit van zijn eigen kerkeraad om 
 en in, onbroederlijk is en niet in overeenstemming met zijn ondertekening van de 
 geloofsbelijdenis, met name niet met art. 30 N.G.S. en art. 31 D.K.O., verzoekt ds. A. van der 
 Ziel de door hem begonnen samenspreking te beëindigen en nieuwe niet aan te vatten en dringt er 
 bij ds. A. van der Ziel op aan, ter benaarstiging om te behouden de enigheid des Geestes (Efeze 
 4: 3), dit ernstige broederlijke vermaan te aanvaarden"; 
2. dat de kerkeraad in zijn Memorandum I, onder van oordeel 1, uitsprak, ,,dat ds. A. van der Ziel, 
 in hetgeen hierboven gememoreerd werd, zich niet heeft benaarstigd te bewaren de enigheid des 
 Geestes door de band des vredes en aldus onbroederlijk heeft gehandeld"; 
3. dat onderscheidene appellanten stellen, dat de kwestie van al-of-niet-samenspreken een zaak is, 
 welke te vergelijken valt met die van het al-of-niet-eten van aan de afgoden geofferd vlees (vgl. 
 Romeinen 14) en dat de kerkeraad daarom het - overigens niet goed te keuren - handelen van ds. 
 A. van der Ziel te zwaar belast heeft; 
4. dat onderscheidene klagers naar voren brengen, dat ds. A. van der Ziel niet „buiten zijn kerkeraad 
 om" gehandeld heeft, aangezien hij tesamen met de andere deelnemers aan de samensprekingen 
 van zijn voornemen aan de kerkeraad kennis gegeven heeft in de brief van 23 november 1961; 
5. dat ds. A. van der Ziel en anderen stellen, 
 a. dat hij niet ,.tegen het kerkeraadsbesluit" inzake samenspreking heeft gehandeld, omdat een 
  samensprekingsbesluit van algemeen karakter, dat elke samenspreking door wie en hoe dan 
  ook uitsloot, niet bestond, 
 b. dat de kerkeraadsbesluiten inzake samenspreking slechts een „incidenteel" karakter droegen, 
  mede gezien het feit, dat de kerkeraad weigerde een besluit van algemeen, elke   
  samenspreking uitsluitend, karakter te nemen; 
 c. dat ook de door hem tesamen met anderen ondernomen samenspreking van een geheel ander 
  karakter was en op een geheel ander niveau geschiedde, dan de door de kerkeraad   
  afgewezene; 
 d. dat hij aan deze samensprekingen heeft deelgenomen als particulier, in het ambt der  



  gelovigen; en dat bij hem mede een pastoraal motief op de voorgrond stond; 
 
zij overweegt, 
 
1.  dat onderscheidene appellanten ten onrechte stellen, dat het in de procedure met ds. A. van der 
 Ziel gaat om een kwestie van al-of-niet-samenspraken, die te vergelijken zou zijn met de vraag 
 van het al-of-niet-mogen eten van aan de afgoden geofferd vlees, aangezien: 
 a. de kerkeraad zich niet heeft uitgesproken over de vraag van al-ofniet-samenspreken in het 
  algemeen; 
 b. de kerkeraad van een bepaalde vorm-van-samenspreking (de „gebondenen" bewegen, ,,de 
  struikelblokken uit de weg te nemen") uitsprak: ,,Wanneer er onder ons zijn, die dat  
  bedoelen met ,.samenspreken", dan wil de kerkeraad verklaren, dat hij dat niet heeft  
  geweigerd. ia. dat hij daartoe altijd bereid heeft te zijn"; 
 c. de kerkeraad een bepaalde, concrete vorm van samenspreking heeft afgewezen, nl, zulk een, 
  waarbij de zaaksgerechtigheid buiten discussie zou blijven „om samen te zoeken naar wat 
  wij ondanks ons conflict gemeenschappelijk hebben" (brief van de gebonden kerkeraden 
  d.d. 12 september 1960); 
 d. ds. A. van der Ziel naast, en in feite tegenover wat door hem genoemd wordt het   
  geloofsinzicht van de kerkeraad, het zijne stelde, dat het te allen tijde van 's Herenwege 
  roeping is samen te spreken, en voor zijn geloofsovertuiging vrijheid van handelen  
  begeerde; 
 e. de kerkeraad, daar in dit concrete geval naar zijn oordeel een duidelijk verbod Gods lag 
  (brief d.d. 28 maart 1962), ds. A. van der Ziel niet de door hem begeerde vrijheid kon laten, 
  maar hem, waar hij zelf stelde, dat de gehele Schrift anders spreekt, op zijn roeping wees, de 
  kerkeraad van diens ongelijk te overtuigen en/of met zijn bezwaren tegen het besluit van de 
  kerkeraad in de kerkelijke weg te gaan, en dat daarmede - tegenover hetgeen onderscheidene 
  appellanten stellen - de juiste stand van het conflict tussen de kerkeraad en ds. A. van der 
  Ziel is aangewezen; 
2. dat inderdaad gesproken kan worden van een aangaan van samenspreking ,,buiten de kerkeraad 
 om", aangezien de gehele voorbereiding van de besprekingen is geschied buiten weten en 
 voorkennis van de kerkeraad en deze blijkens het schrijven van 23 november 1961 ook slechts 
 kon afwachten, wat degenen, die de samenspreking aangingen, te hunner tijd als resultaat van 
 hun besprekingen hem zouden meedelen; 
3.  dat ds. A. van der Ziel niet met recht kan vragen, tegen welk kerkeraadsbesluit zou zijn ingegaan 
 en evenmin kan stellen, dat er niet zulk een kerkeraadsbesluit bestond, daar zowel de leden van 
 de kerkeraad als ook ds. A. van der Ziel in de discussie ter kerkenraadsvergadering van 28 
 november en 4 december 1961 spreken over ,,het kerkeraadsbesluit" of „de kerkeraadsbesluiten", 
 waarmede dan evident gedoeld wordt op het kerkeraadsbesluit tot afwijzing van de 
 samenspreking van 14 november 1960, annex dat van 27 juni 1960, terwijl ds. A. van der Ziel 
 dan ook duidelijk blijk geeft zich ervan bewust te zijn, te handelen in strijd met die besluiten, en 
 hij ook in zijn brief van 16 december 1961 op gelijke wijze spreekt van ,,het 
 samensprekingsbesluit van de kerkeraad d.d. 14 november 1960"; 
4. dat ds. A. van der Ziel en anderen niet met recht kunnen stellen, dat de besluiten van 27 juni en 
 14 november 1960 .slechts van een „incidenteel karakter" weren, en noch ds. A. van der Ziel, 
 noch de kerkeraad bonden, aangezien deze besluiten inhielden de Schriftuurlijk gemotiveerde 
 afwijzing van bepaalde verzoeken tot samenspreking, terwijl zij tevens momenten waren van een 
 door de kerkeraad bepaald beleid, waarvan deze bij schrijven van 11 maart 1961 de gemeente 
 ook breedvoerig rekenschap heeft gegeven (vgl. brief d.d. 28 maart 1962 aan ds. A. van der Ziel) 
5. dat ook het argument, dat de samensprekingen ,,van een geheel ander karakter" waren dan de 
 door de kerkeraad afgewezene, niet ter zake aangezien: 
 a. de instantie, met wie samenspreking werd gevraagd, dezelfde was als die in 1960 haar  
  samensprekingsverzoeken richtte tot de gereformeerde kerkeraad, nl. de gebonden  
  kerkeraden te Groningen; 
 b. zowel het relativerende spreken over ,.de beide gereformeerde kerken" en .,wat hen  
  gescheiden hield" in de brief van 23 november 1961, als ook het getuigenis van ds. A. van 



  der Ziel op de kerkeraadsvergadering van 28 november 1961, dat samenspreking van 's 
  Herenwege roeping is, ook ongeacht wat van synodale zijde aan voorwaarden voor  
  samenspreking wordt gesteld, welk getuigenis hij op de vergadering van 4 december 1961 
  nadrukkelijk herhaalde, mede gelet op zijn antwoord op 28 november 1961 op een  
  desbetreffende vraag: „Ik kan nu niet oproepen tot vrijmaking", de kerkeraad geen enkele 
  aanleiding gaf om te concluderen, dat het hier om een samenspreking van ,,geheel ander 
  karakter" zou gaan, maar hem integendeel met recht moest doen vrezen, dat hier de  
  gemeente zou worden geleid op een weg, die hij in 1960 nadrukkelijk had afgewezen,  
  waardoor het ganse kerkeraadsbeleid werd doorkruist; 
 c.  ook overigens dit ,,andere karakter" der aangevraagde samenspreking (door ds. A. van der 
  Ziel op 28 mei 1962 aangeduid als: ,,een poging, de in het slot geworpen deur te openen" en 
  ,,een poging om de synodale broeders er toe te brengen, de rechtmatigheid van hun  
  handelingen en besluiten (1942 - 1944) opnieuw te toetsen") geen rol heeft gespeeld, nóch 
  op de kerkeraadsvergadering van 28 november 1961, nóch op die van 4 december 1961, 
  nóch in de brief van ds. A. van der Ziel aan de kerkeraad van 16 december 1961, maar door 
  hem eerst in zijn brief van 28 mei 1962 duidelijk is naar voren gebracht, zodat dit motief 
  van het ,,andere karakter" zeker niet dienen kan, de uitspraak van de kerkeraad van 28  
  november 1961 omver te stoten; 
6. dat het niet aangaat te stellen, dat ds. A. van der Ziel aan de samensprekingen deel nam krachtens 
 het ambt der gelovigen, aangezien hij te allen tijde gebonden is aan de opdracht van zijn ambt, 
 welke opdracht o.m. daartoe strekt, dat in het huis Gods ,,alles met goede orde en betamelijkheid 
 moge toegaan"; 
7. dat ook voorts het motief van het ,,andere karakter" der samensprekingen niet ter zake is, omdat -
 - hoe men het ook zou willen taxeren - het ondergeschikt is aan het centrale motief, dat ds. A. van 
 der Ziel dreef tot het deelnemen aan de samensprekingen, zoals hij daaraan uiting gaf op de 
 kerkeraadsvergaderingen van 28 november en 4 december 1961, dat dit voor hem een zaak was 
 van ,,eenvoudige gehoorzaamheid aan het Woord des Heren", waarmee opnieuw het centrale 
 geding is aangeduid, als in de eerste overweging, onder e, hierboven vermeld; 
8. dat de argumentatie, waarmee ds. A. van der Ziel zijn deelnemen aan de samensprekingen 
 verdedigde, wel telkenmale een andere is (28 november en 4 december 1961 het „principiële 
 motief"; 16 december 1961 het motief „algemeen-incidenteel"; 28 mei 1962 het ,.andere karak-
 ter-motief") maar dat niet bewezen kan worden, gelijk de particuliere synode oordeelt, ,,dat de 
 door ds. A. van der Ziel ondernomen verandering van argumentatie ongerijmd is en ethisch te 
 kwalificeren als een voorwendsel, Prediker 7: 29; Johannes 15: 22" (B, van oordeel 1) ; 
 
zij is van oordeel, 
 
op grond van hetgeen onder 1 tot en met 8 is overwogen, 
 
1. dat niet is aangetoond, dat de uitspraak van de kerkeraad van Groningen-Zuid d.d. 28 november 
 1961, weder opgenomen in Memorandum I onder van oordeel 1, en ten grondslag gelegd aan het 
 schorsingsbesluit, ten onrechte is geschied; 
2.  dat het oordeel van de particuliere synode van Groningen, hiervoor onder overweging 8 
 genoemd, als niet genoegzaam bewezen, ten onrechte is gegeven. 
 
Artikel 315e. 
Oordeel over de schorsingswaardigheid ds. A. van der Ziel 
De generale synode constateert, 
 
1.  dat de kerkeraad van Groningen-Zuid in zijn besluit van 5 en 9 juli 1963 als gronden voor de 
 schorsing van ds. A. van der Ziel heeft uitgesproken: 
 „1. dat ds. A. van der Ziel zich heeft schuldig gemaakt aan zonden, die in een dienaar des 
 Woords niet gedragen mogen worden, 
 2.  dat ds. A. van der Ziel hardnekkig de vermaning van zijn kerkeraad heeft verworpen en ook 
  na de besluiten der classis, met name die van 16 mei 1963, blijft verwerpen, welke zonde in 



  een gewoon lid der kerk naar art. 76 K.O. de censuur waardig maakt, 
 3. dat ds. A. van der Ziel door deze zonden muiterij, tweedracht en scheuring in de kerkeraad 
  en gemeente aanricht, 
 4. dat ds. A. van der Ziel naar art. 80 K.O. nog steeds schorsingswaardig is"; 
2.  dat de particuliere synode van Groningen uitsprak, ,,dat ds. A. van der Ziel naar artt. 76, 79 
 en 80 K.O. schorsingswaardig is"; 
3.  dat de particuliere synode van Groningen zakelijk de overwegingen en oordelen heeft 
 overgenomen, die de kerkeraad van Groningen-Zuid hebben geleid tot zijn uitspraak van de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel, zoals deze met name in de Memoranda I en II zijn 
 neergelegd; 
4. dat door enige appellanten hiertegen als bezwaar wordt ingebracht, 
 a. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid op 21 december 1961 uitsprak, niet overtuigd te zijn, 
  dat ds. A. van der Ziel een zonde had bedreven als gekwalificeerd in de artt. 79 en 80 K.O., 
  zodat niet te verstaan valt, dat zowel de kerkeraad als ook de particuliere synode in de  
  fundering van de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel wèl naar de artt. 79 en 80 
  K.O. verwijzen en spreken van het ,,aanrichten van tweedracht, secten en muiterij in de 
  kerkeraad en gemeente"; 
 c. dat de kerkeraad in zijn zesde constatering van het schorsingsbesluit zegt, dat ds. A. van der 
  Ziel ,,door zijn in het tweede memorandum vermelde verklaringen" blijk geeft, dat hij  
  ,.voortgaat op zijn zondige weg van muiterij tegen de kerkeraad en tweedracht en secten in 
  de gemeente aan te richten", maar dat dit ,,voortgaan" niet gerechtvaardigd wordt door  
  Memorandum I, aangezien hier van deze zonden niet gesproken wordt; 
 d. dat de kerkeraad ds. A. van der Ziel vermaand heeft over een naar zijn oordeel niet  
  censurabele zonde, zodat niet te verstaan valt, hoe de kerkeraad en de particuliere synode uit 
  het verwerpen van dit vermaan kunnen besluiten tot schorsingswaardigheid van ds. A. van 
  der Ziel; 
 
zij overweegt, 
  
1. dat de kerkeraad op 28 november 1961 ds. A. van der Ziel begon te vermanen zich te 
 benaarstigen de enigheid des Geestes te bewaren door de band des vredes, door zich van 
 samenspreking te onthouden en zich te houden aan de regels van het kerkelijke samenleven, 
 waardoor hij werd afgemaand van de zonde van het verwekken van scheuring; 
2.  dat de verwerping van het vermaan en de volharding in het begeren van een onschriftuurlijke 
 vrijheid openbaar deden worden, dat ds. A. van der Ziel zich schuldig maakte aan de zonde van 
 het aanrichten van secten en muiterij in kerkelijke regeringen, welke verwerping van het vermaan 
 hem naar art. 76 K.O. der censuur waardig maakte; 
3.  dat de kerkeraad met zijn uitspraak van 21 december 1961 niet heeft ontkend, dat ds. A. van der 
 Ziel een zonde had bedreven als bedoeld in art. 80 K.O., daar hij naar aanleiding van een voorstel 
 van een tweetal broeders uitsprak, tóén door hen niet overtuigd te zijn van een zodanige zonde, 
 maar daarbij tevens uitsprak, dat hetgeen deze broeders voorstelden, vooruitliep op hetgeen ds. 
 A. van der Ziel al of niet zou gaan doen, zodat het de kennelijke, hoewel niet duidelijk 
 uitgesproken, bedoeling van de kerkeraad is geweest uit te spreken, dat het van het resultaat van 
 het vermaan zou afhangen, of ds. A. van der Ziel schorsingswaardig zou moeten worden 
 verklaard; 
4. dat het noemen van zonden van ds. A. van der Ziel in Memorandum I duidelijke aanwijzing 
 geeft, dat de kerkeraad hem zag gaan op een weg van ,,muiterij tegen de kerkeraad" en aanrichten 
 van „tweedracht en secten in de gemeente"; 
5. dat het tweede oordeel in Memorandum I, als niet genoegzaam uit de feiten gemotiveerd, niet is 
 te handhaven en daarom niet gerekend kan worden tot de zonden, die in de eerste 
 schorsingsgrond worden genoemd, als in een dienaar des Woords niet te dragen; 
6.  dat tot de ,,afgelegde beloften" en ,,de overeengekomen accoorden", waarvan de kerkeraad in het 
 derde oordeel van Memorandum I heeft geoordeeld, dat ds. A. van der Ziel deze heeft verbroken, 
 respectievelijk geschonden, niet gerekend kan worden het Ondertekeningsformulier voor de 
 dienaren des Woords (vgl. ,,voorts overwegende" onder 3), daar de kerkeraad wèl tegen hem 



 inbrengt, dat hij metterdaad niet naleeft, wat hij met de mond belijdt, maar dat dit een andere 
 zaak is, dan die het Ondertekeningsformulier raakt: daarin gaat het over afwijking van, of 
 bedenking tegen de aangenomen leer der kerken, zoals die in haar belijdenisgeschriften is vervat; 
 
zij is van oordeel, 
 
1. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid duidelijker in zijn uitspraken had dienen te formuleren, dat 
 hij bij ds. A. van der Ziel aanwezig oordeelde - zij het in beginsel - een zonde, als bedoeld in art. 
 80 K.O., waarbij het van het verloop van het vermaan zou afhangen, of deze zonde dusdanig in 
 haar grofheid aan het licht trad, dat zij hem schorsingswaardig maakte; 
2. dat dit gebrek aan helderheid in de uitspraken van de kerkeraad van Groningen-Zuid, gelet op de 
 overwegingen 1 tot en met 6, de wettigheid van zijn besluiten niet aantast; 
3.  dat daarom niet is aangetoond, dat de uitspraak van de particuliere synode, dat ds. A. van der Ziel 
 naar de artt. 76, 79 en 80 K.O. schorsingswaardig is, ten onrechte is geschied; 
 
Artikel 315f. 
De generale synode spreekt uit: 
 
op grond van hetgeen in de artikelen 315e, 315d en 315e is overwogen en geoordeeld, niet te kunnen 
voldoen aan de verzoeken in de bezwaarschriften, vermeld in artikel 315b. 
 
Artikel 316. 
Aanstonds nadat de in artikel 315 genoemde beslissing is gevallen, leest de praeses Psalm 123 en 
houdt hij een korte toespraak. Hij wijst er op, dat thans ten tweeden male appellen tegen uitspraken 
over de schorsingswaardigheid van een dienaar des Woords zijn afgewezen, zij het nu, en dit tot zijn 
leedwezen, met zo geringe meerderheid van stemmen. Dankbaar memoreert hij, dat de besprekingen 
in broederlijke geest werden gehouden. Hierna gaat hij voor in gebed en schorst hij de vergadering. 
 
Artikel 317. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting met hamerslag. De vergadering vindt plaats in comité 
generaal. De praeses deelt mee, dat het beter is de vergadering thans te beëindigen, mede omdat 
sommige broeders nog voor een bespreking met deputaten-curatoren en met deputaten-financieel naar 
Kampen moeten. Hij spreekt voorts nog de wens uit, dat de Here op de komende zondag allen zal 
sterken door zijn heilig Woord, opdat de synode dinsdag verder kan gaan met haar arbeid. Dan kan 
ook worden gesproken over publikatie van de in de zitting van heden gevallen beslissing. Na gebed bij 
monde van de assessor sluit de praeses deze laatste zitting van de zestiende werkweek der synode. 
 
Vierenzestigste zitting, dinsdag 10 november 1964 
 
Artikel 318. 
Om 10 uur heropent de praeses de synode voor het eerst in de zeventiende zittingsweek. Hij leest 1 
Thessalonicenzen 5: 12 - 28, gaat voor in gebed, spreekt een kort openingswoord over de 
schriftuurlijke broederkus en laat vervolgens zingen Psalm 130: 2 en 4. 
Br. J. Visser ontbreekt wegens ziekte op het appèl. Ds. L. Douw deelt mee, dat hij jl. zondag vertrek 
naar Enschede heeft opgehouden wegens  predikant in Drenthe te zijn. De vergadering volstaat met 
kennisneming van deze mededeling. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig, 
evenals ds. A. Veldman. 
 
Artikel 319a. 
Verklaring van 12 broeders 
Nadat de praeses enkele mededelingen heeft gedaan over het program der werkzaamheden, die voor 
deze week zijn voorgenomen, gaat de synode over in besloten zitting. 
Ouderling G. van der Leeden leest een verklaring voor, die is ondertekend door de broeders dr. R. H. 
Bremmer, J. J. Dieleman, P. Flens, ds. G. Janssen, dr. B. Jongeling, ds. H. J. van der Kwast, G. van der 
Leeden, G. van Oord, ds. H. Veltman, ds. J. J. Verleur, A. Vos en H. Wiersma. Dezelfde broeder deelt 



voorts mede, dat de ondertekenaars desgewenst bereid zijn, de vergadering te verlaten, teneinde aldus 
de andere broeders gelegenheid te verschaffen tot onderling beraad, waarna zij gaarne het resultaat 
hiervan zullen vernemen. 
Het komt de praeses goed voor, dat de andere broeders voor zich gelegenheid ontvangen voor 
bezinning op de afgelegde verklaring. De vergadering acht het gewenst, dat deze wordt 
vermenigvuldigd en uitgereikt. De tekst hiervan is vermeld in artikel 319b. 
Om 11 uur schorst de praeses de zitting voor nader beraad. 
 
Artikel 319b. 
VERKLARING.  
 
Ondergetekenden, leden der synode, leggen de volgende verklaring in uw midden: 
 
1. Zij zijn ten diepste geschokt door het feit, dat het besluit van vrijdag 6 november j.l., waarin de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel werd uitgesproken, werd genomen door een 
 stemming, waarbij de kleinst mogelijke meerderheid (14 tegen 13) zich uitsprak vóór datgene, 
 wat in de konklusies van het meerderheidsrapport werd voorgesteld. 
 Zij zijn van oordeel, dat in deze zaak de broederschap niet is betracht, omdat nagelaten is te 
 pogen, alsnog tot overeenstemming te komen, hoewel daarom dringend verzocht was, met het 
 gevolg, dat het besluit alle zedelijke kracht mist en onmogelijk de vrede der kerken kan dienen. 
2. Zij verklaren. niet te verstaan, hoe de synode een vonnis van schorsingswaardigheid kan 
 bekrachtigen, waarvan de synode zelf oordeelt: ,,dat de kerkeraad van Groningen-Zuid 
 duidelijker in zijn uitspraken had dienen te formuleren, dat hij bij ds. A. van der Ziel aanwezig 
 oordeelde een zonde als bedoeld in art. 80 K.O. ", terwijl de synode tevens oordeelt, dat deze 
 zonde slechts ,,in beginsel" aanwezig was. 
3.  Zij zijn van oordeel, dat ds. A. van der Ziel wel meermalen niet recht heeft gehandeld en 
 gereageerd, maar dat daarover is geoordeeld met een onschriftuurlijke hardheid en gestrengheid, 
 die strijdig is met het evangelie van onze Here Jezus Christus. 
4. De meesten van hen zijn voorts van oordeel, dat geen beslissing genomen had behoren te worden, 
 voordat de gehele materie van de in de bezwaarschriften aan de synode voorgelegde zaak (met 
 name het kerkrechtelijk aspekt van het vonnis) althans besproken was geworden en zijn diep 
 ontsteld over het feit, dat - op dringend verzoek, - dit te doen - door de meerderheid afwijzend is 
 beschikt, waardoor naar hun mening - ook de broederschap is geschonden en het recht vertreden. 
5. Zij verklaren voorts, dat zij voor de Here en voor de kerken de verantwoordelijkheid voor dit 
 besluit niet kunnen dragen en hiervan rekenschap zullen afleggen aan de kerken. 
6. Zij verklaren, dat, tenzij het gevallen besluit wordt teruggenomen, verdere samenwerking in de 
 synodeverband voor hen niet mogelijk is, omdat de rechtskrenking in dit besluit en de schending 
 van de broederschap in de totstandkoming daarvan, huns inziens een aantasting betekent van de 
 kerkelijke normen, die onder ons gelding behoren te hebben en zó de zegen des Heren niet kan 
 worden ingeroepen. 
7. Zij vragen ten slotte van deze verklaring opneming in de publieke acta der synode. 
 
             Rotterdam, 10 november 1964. 
 
Artikel 320. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 65: 2. Op het appèl ontbreekt 
br. A. Vos met kennisgeving aan de praeses. Br. J. Visser is vervangen door br. C. van der Spek. De 
hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn tegenwoordig, evenals de plaatselijke predikanten ds. 
H. Knoop en ds. A. Veldman. De synode vergadert in comité generaal. 
 
Artikel 321. 
De praeses oordeelt, dat de Verklaring, vermeld in artikel 319 der acta, betekent, dat haar 
ondertekenaars bij de huidige stand van zaken de synodale samenwerking opzeggen, zowel vanwege 
de inhoud als vanwege de totstandkoming van het besluit, vermeld in artikel 315 der acta. Voorts deelt 
hij mee, dat de meerderheid van commissie 3 een suggestie wil doen, om uit de impasse te geraken. 



Namens deze meerderheid der commissie zet ds. A. I. Krijtenburg vervolgens uiteen, welk oogmerk de 
commissie als geheel had met de door haar voorgestane wijze van werken. Hij doet dit naar aanleiding 
van de Verklaring van de 12 broeders, waarin zij stellen, dat de synode een vonnis van 
schorsingswaardigheid heeft bekrachtigd. De commissie wilde étappesgewijs de haar in dezen 
opgedragen taak volbrengen. Daartoe wenste zij allereerst te rapporteren over de vraag, of er wel een 
„zaak-van-schorsingswaardigheid" aan de orde is; hierbij zou dus te handelen zijn over de gronden 
voor de uitspraak van schorsingswaardigheid. In de tweede plaats meende zij logischerwijze te moeten 
oordelen over de ,.rechters" in het geding; hierbij zou aan de orde komen de gang van zaken op de 
schorsingsweg. In de derde plaats ware dan te rapporteren inzake de samenvoeging van de twee 
voorgaande onderdelen in een eindoordeel over het gevelde schorsingsvonnis, alsmede inzake plaats 
en functie van het besluit over de schorsingswaardigheid. De synode kan over de schorsingsweg 
slechts oordelen, nadat zij zich heeft uitgesproken over de schorsingswaardigheid. En over het derde 
onderdeel kan zij eerst tot een besluit komen, nadat zij tevoren haar oordelen heeft bepaald ten aanzien 
van de beide voorafgaande onderdelen. Aan het einde der behandeling van het derde onderdeel kan 
nog in overweging worden genomen, of iets, en indien ja, wat verder te doen staat in regelrecht contact 
met partijen. Eerst dan kan ook over publikatie van besluiten worden gehandeld. 
In de nu ontstane impasse wil de commissie, voor en aleer verder wordt gehandeld, over de gehele nog 
resterende materie rapporteren, opdat de vergadering alles kan overzien bij haar besluitneming. Zij 
spreekt de verwachting uit, dat de ondertekenaars van de Verklaring tot zolang hun oordeel, in hun 
Verklaring uitgesproken, zullen opschorten. 
Na enige discussie en kort beraad verklaren de ondertekenaars bij monde van ds. G. Janssen zich 
bereid, hun Verklaring terug te nemen, mits het gewraakte besluit vanwege zijn definitieve karakter en 
als fundament voor de verdere nog te nemen besluiten in dezelfde zaak wordt weggenomen. 
De praeses acht wat ds. G. Janssen voorstelt onaanvaardbaar voor de vergadering. Hij geeft deze zaak 
in bespreking. Een vijftal broeders neemt in eerste aanleg deel aan discussie. 
Hierna beantwoordt ds. G. Janssen de sprekers mede namens de andere ondertekenaars van de 
Verklaring. 
 
Artikel 322. 
Om 22 uur beëindigt de praeses de discussie. Na dankgebed bij monde van ds. J. J. Verleur sluit hij de 
zitting. 
 
Vijfenzestigste zitting, woensdag 11 november 1964 
 
Artikel 323. 
Om 9 uur hervat de synode haar bezigheden. Nadat zij heeft gezongen Psalm 3: 2, leest de praeses 
Psalm 61 en gaat hij voor in gebed. De broeders G. van Oord en P. Flens ontbreken met voorkennis 
van de praeses op het appèl; de broeders A. Vos en C. van der Spek komen later. 
De professoren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn tegenwoordig, evenals de predikanten ds. I. Knoop 
en ds. A. Veldman. De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 324. 
De praeses stelt aan de orde de bespreking van de Verklaring, vermeld in artikel 319 der acta. door de 
broeders, die in deze Verklaring worden aangesproken. Voordat de discussie begint, vraagt dr. R. H. 
Bremmer, of het mogelijk ook beter is, dat de ondertekenaars zich terugtrekken, opdat de andere 
broeders vrijuit kunnen spreken: het gaat hun toch om het resultaat van zulke bespreking. De praeses 
oordeelt evenwel, dat hetgeen in de plenaire zitting gezegd zal worden. bestemd is voor de onderteke-
naars: zij behoren de argumentatie van de broeders te vernemen. 
Zestien broeders nemen aan de bespreking deel. Deze wordt in de middagzitting, die is aangevangen 
na gemeenschappelijk gezang van Psalm 86: 6 en in welke de synode in gelijke bezetting bijeen is, 
voortgezet. Hierna geeft ook ds. H. Bouma, die zich niet in deze Verklaring weet aangesproken. uiting 
aan zijn gevoelen. Tenslotte zet dr. R. H. Bremmer uiteen, hoe naar zijn inzicht de vervreemding 
tussen de broeders is ontstaan, die heeft geleid tot de huidige conflictsituatie. 
Dr. B. Jongeling vraagt aan het eind van de discussie gelegenheid voor beraad. De praeses staat zulks 
toe. Hij legt de bespreking van de Verklaring aan de consciëntie van de broeders voor. 



Als praeses wil hij evenwel constateren, dat de Verklaring de synode onrechtmatig in staat van 
beschuldiging stelt. Zolang zij gehandhaafd blijft, aldus verklaart hij, is verder werken onmogelijk. 
Daarom verzoekt hij de broeders ieder in het bizonder dringend, haar terug te nemen, opdat de synode 
haar arbeid moge voortzetten. 
Hierna schorst de praeses de zitting om 15.30 uur. 
 
Artikel 325. 
Om 19.45 uur heropent de praeses de zitting. Op het appèl ontbreken met mededeling aan de praeses: 
dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, br. A. Vos, br. H. Wiersma, ds. H. Veltman, br. G. van Oord, ds. 
G. Janssen, ds. H. J. van der Kwast, br. P. Flens, ds. J. J. Verleur, br. G. van der Leeden, br. C. van der 
Spek en br. J. J. Dieleman. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig, evenals de 
plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. De synode vergadert in comité generaal. 
 
Artikel 326. 
De praeses deelt mee, dat hij vóór de aanvang van de avondzitting werd verzocht te willen verschijnen 
in een bijeenkomst van de ondertekenaars van de Verklaring, vermeld in artikel 319 der acta. Toen hij 
aan dit verzoek wilde voldoen, bleek hem, dat de broeders ten overstaan van hem een verklaring 
wensten af te leggen. Teneinde daarbij getuigen te hebben, heeft hij zich doen vergezellen door de 
beide scribae, daar de assessor zich bij de broeders had geschaard. In hun tegenwoordigheid is toen 
een brief, aan hem geadresseerd, voorgelezen. Deze brief is van de volgende inhoud: 
 
„Den Wel Eerw. Geleerden Heer Drs. D. Deddens praeses van de Generale Synode. 
 
Zeer geachte broeder praeses, 
Ondergetekenden delen U mede zich tot hun leedwezen genoodzaakt te zien hun verklaring dd. 10 
november j.l. te handhaven, gehoord de reacties daarop uit de vergadering der Synode. 
Zij hopen van harte dat er begrip zal groeien voor hetgeen hen beweegt, van welk begrip tot nu toe zo 
bitter weinig gebleken is. 
Zij hebben deze wijze van mededeling gekozen ter voorkoming van te grote psychische spanningen 
van sommigen hunner. Zij verzoeken U de broeders te groeten. 
 
Met hoogachting en broedergroet, 
 
           R. H. Bremmer 
           Joh s. J. Dieleman 
          p.o.  P. Flens (van der Kwast) 
           G. Janssen 
           B. Jongeling 
           J. van der Kwast 
           G. van der Leeden 
           G. van Oord 
           H. Veltman 
           J. J. Verleur 
           A. Vos 
           H. Wiersma 
 
P.S. Vanavond zijn we eventueel tot 10 uur te bereiken per telefoonnr. 63270". 
 
Tevens is aan de praeses het hierna volgende stuk overhandigd door br. C. van der Spek: 
 
„Weleerw. Heer Ds. Deddens, 
Praeses Gen. Synode R'dam '64. 
 
11 november 1964. 
 



Geachte Praeses, 
Hierdoor deel ik U mede, dat ik adhaesie betuig aan de verklaring van de 12 inzake zaak Ds. van der 
Ziel en zou dat graag opgenomen zien in de acta.  
Inmiddels met broedergroeten, 
     Uw 
      C. v. d. Spek 
      Zoetermeer". 
 
Nadat de brief van de twaalf broeders was voorgelezen en overhandigd, heeft de praeses zijn diepe 
leedwezen betuigd over de handhaving van hun Verklaring. De broeders hebben verklaard, dat zij, nu 
zij te weinig begrip ontmoetten bij de synode, persisteerden bij hun gevoelen en zulks terwille van de 
kerken. Op de vraag, of zij, in plaats van bij hun Verklaring te volharden, niet konden verzoeken 
aantekening in de acta van hun gevoelen in dezen, om daarna gezamenlijk het werk, ook in betrekking 
tot de aanhangige zaak, voort te zetten, gaven zij ten antwoord, dat zij dit onmogelijk achtten. 
Na deze mededeling schorst de praeses de vergadering voor enige ogenblikken. 
 
Artikel 327. 
Na de heropening van de zitting, stelt de praeses aan de orde de vraag, of iets, en indien ja, wat aan de 
broeders nog voor 22 uur is te melden. De leden van het moderamen hebben dienaangaande geen 
advies voorbereid. 
Verschillende broeders voeren het woord. Hierbij wordt de vraag opgeworpen, wat de generale synode 
zou doen, indien de broeders hun Verklaring zouden terugnemen. Het stellen van deze vraag wordt 
van meer dan een zijde bestreden. 
 
Artikel 328. 
Om ongeveer 22 uur onderbreekt de praeses de discussie, om per telefoon aan ds. G. Janssen te doen 
weten, dat de vergadering nog niet gereed kon komen met haar discussie over de aan de orde gestelde 
vraag. Nadat dit gesprek is gevoerd, deelt de praeses mee, dat met ds. G. Janssen is afgesproken, dat 
deze zo spoedig doenlijk telefonisch bescheid zal ontvangen. 
 
Artikel 329. 
De onderbroken discussie wordt voortgezet. Hierbij wordt de gedachte aan het schrijven van een brief 
aan elk van de broeders persoonlijk opgeworpen. 
 
Artikel 330. 
Om 23.15 uur sluit de praeses deze zitting, nadat ds. A. I. Krijtenburg de naam Gods heeft 
aangeroepen in gebed. 
 
Zesenzestigste zitting, donderdag 12 november 1964 
 
Artikel 331. 
Om 9.15 uur heropent de praeses de vergadering. Nadat Psalm 121: 1 en 2 is gezongen, leest hij 
Openbaring 1: 1 - 8 en gaat hij voor in gebed 
Op het appèl ontbreken: dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, br. A. Vos, br. H. Wiersma, ds. H. 
Veltman, br. G. van Oord, ds. G. Janssen, ds. H. J. van der Kwast, br. P. Flens, ds. J. J. Verleur, br. G. 
van der Leeden, br. C. van der Spek en br. J. J. Dieleman. Aanwezig zijn professor H. J. Schilder, 
professor J. Kamphuis, ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. 
De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 332. 
De praeses stelt opnieuw aan de orde, wat thans dient te geschieden. Hierbij wordt allereerst aan de 
synode de vraag voorgelegd, of zij zelf mogelijk op een schadelijke weg zich begaf, toen ze, na het 
nemen van haar besluit, vermeld in artikel 315 der acta, met de kleinst mogelijke meerderheid van 
stemmen der terzake stemgerechtigde leden, zich niet aanstonds ging beraden op de vraag, of dit in het 
onderhavige geval zo wel kon. Na uitvoerige discussie spreekt de vergadering uit, dat zij niet 



overtuigd is, dat hier van een schadelijke weg moet worden gesproken. 
 
Artikel 333. 
De vergadering besluit, dat een brief aan de ondertekenaars van de Verklaring zal worden geschreven. 
Zij vindt goed, dat zulk een brief zal worden ontworpen door de praeses en de tweede scriba (zie 
verder art. 338); inmiddels zal aan ds. G. Janssen per telefoon worden meegedeeld, dat elk van de 
ondertekenaars een brief van de synode kan verwachten. 
Zij verzoekt voorts van het moderamen advies omtrent verschillende vragen van verder beleid der 
synode. 
 
Artikel 334. 
Om 11.15 uur schorst de praeses de zitting voor werkzaamheden der commissies, voorzover deze 
mogelijk zijn. 
 
Artikel 335. 
Om 20.45 uur wordt de vergadering heropend. De praeses laat zingen Psalm 42: 4 en 5 en houdt appèl. 
Hierbij blijkt, dat professor H. J. Schilder en ds. A. Veldman afwezig zijn met voorweten van de 
praeses; voorts is er geen wijziging in de bezetting. 
De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 336. 
De eerste scriba deelt mee, dat de navolgende stukken zijn ingekomen; wat de vergadering 
dienaangaande besloot, is bij elk stuk vermeld: 
 
1. de kerkeraad van Gorinchem deelt d.d. 5 november 1964 mee, dat hij afziet van het indienen van 
 een appèl; wordt voor kennisgeving aangenomen; 
2.  professor dr. L. Doekes bericht d.d. 9 november 1964, dat hij verhinderd is aan de 
 werkzaamheden der synode deel te nemen; wordt voor kennisgeving aangenomen; 
 3. br. J. H. Brink te Groningen-Zuid verzoekt, de „zaak-Groningen-Zuid" te behandelen als een 
 ,,leergeschil"; wijl in dezen reeds een besluit is gevallen, kan aan dit verzoek niet meer worden 
 voldaan; waarvan aan adressant kennis zal worden gegeven; 
4.  br. J. Pronk te Kalenberg verzoekt d.d. 6 november 1964, de „zaak-Groningen-Zuid" in openbare 
 zitting te behandelen; aan adressant zal in gelijke geest worden geantwoord als aan de 
 adressanten, genoemd in artikel 297 dezer acta; 
5.  br. J. Boersma te Groningen-Zuid verzoekt d.d. 9 november 1964 alsnog in persoon te worden 
 gehoord naar aanleiding van een door hem op de synode gedaan beroep in zake van de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel; omdat op dit punt reeds een besluit viel, zal aan 
 deze broeder worden geschreven, dat aan zijn verzoek niet meer kan worden voldaan. 
 
Artikel 337. 
Verklaring van ds. H. Bouwman 
Ds. H. Bouma vraagt en verkrijgt opname in de acta van zijn motivering voor het uitbrengen van zijn 
stem in zake van het besluit, vermeld in artikel 315 der acta. De desbetreffende verklaring luidt als 
volgt: 
 
Ondergetekende, 
 
afgevaardigd naar de generale synode van Rotterdam-Delfshaven 1964, ook om voor zijn deel mede 
recht te spreken voor Gods aangezicht in zake van de naar art. 31 K.O. op haar gedane appellen tegen 
de uitspraak der particuliere synode van Groningen 1963/1964, vermeld in haar acta, art. 65, ,,dat ds. 
A. van der Ziel naar artt. 76, 79 en 80 K.O. schorsingswaardig is" (aldus bevestigende een eerder 
gedane uitspraak van de kerkeraad van Groningen-Zuid van gelijke inhoud); 
gelet op de uitspraak van de generale synode, in haar voormiddagzitting van vrijdag 6 november 1964 
tot stand gebracht door de kleinst mogelijke meerderheid van haar in dezen tot keurstem gerechtigde 
leden, welke uitspraak die der particuliere synode van Groningen voornoemd handhaaft tegenover 



appellanten; 
 
heeft geconstateerd, 
 
dat de bedoelde uitspraak van deze generale synode, evenals die van de voornoemde particuliere 
synode van Groningen en van de kerkeraad van Groningen-Zuid, terzake van de besprekingen met 
delegaties van de raden der gebonden kerken te Groningen, welke mede door ds. A. van der Ziel 
waren voorgenomen en op 28 november 1961 aan de kerkeraad van Groningen-Zuid werden 
aangekondigd, uitgaat van de onbewezen en feitelijk onjuiste veronderstelling. als waren deze 
besprekingen van eenzelfde karakter als de samenspreking, waartoe de gebonden kerkeraden hadden 
verzocht en die door de kerkeraad van Groningen laatstelijk d.d. 14 november 1960 was afgewezen. 
 
Hij heeft overwogen, 
 
dat een oordeel als de gewraakte uitspraak van schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel, wijl 
zulk een oordeel (tenzij bij de betrokken dienaar des Woords radikale bekering komt) moet leiden tot 
algehele afzetting van de dienst naar art. 79 K.O. en al verder tot uitsluiting buiten het koninkrijk der 
hemelen door de christelijke ban, en het derhalve, als uitdrukking gevende aan het eigen oordeel van 
God, op geen punt gewraakt mag kunnen worden, maar onomstotelijk op Gods Woord behoort te 
rusten en met dat Woord behoort te worden gestaafd, alsook onweersprekelijk aan de hand van dat 
Woord behoort te worden uitgesproken, opdat het voor de betrokkene moge dienen tot remedie en 
behoud. 
 
Hij is van oordeel, 
 
1. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid het door haar gevelde oordeel van schorsingswaardigheid 
 niet op alle punten onwraakbaar heeft uitgesproken; gelijk trouwens ook door de generale synode 
 is overwogen; 
2.  dat de kerkeraad van Groningen-Zuid niet helder en duidelijk heeft aangetoond, noch 
 onweersprekelijk heeft bewezen, dat de Here in Zijn Woord eist, dat hetgeen in dat oordeel van 
 schorsingswaardigheid als zonde in ds. A. van der Ziel werd aangemerkt, moest worden gestraft 
 met opschorting in de dienst en dat derhalve het over ds. A. van der Ziel uitgesproken oordeel 
 van schorsingswaardigheid niet voor vast en bondig kan worden gehouden; 
3.  dat ook de uitspraak van deze generale synode niet aan appellanten onweersprekelijk heeft 
 aangewezen, dat, hoe en waarom de Here in zijn Woord eist, dat de genoemde kerkeraad het 
 gewraakte oordeel moest uitspreken. 
 
Hij verklaart, 
 
zijn stem derhalve niet te hebben mogen geven aan hetgeen thans tot besluit der synode is geworden 
en 
verzoekt, van deze verklaring opname in de acta der synode. Rotterdam, 12 november 1964. 
 
Artikel 338. 
Ds. N. Bruin leest het ontwerp voor van een brief aan de ondertekenaars van de Verklaring (art. 319 
der acta), als waartoe de synode besloot (zie eerder art. 333). De tekst van deze brief wordt na korte 
bespreking vastgesteld (zie verder art. 343). Ds. H. Bouma verzoekt aantekening in de acta dat hij 
tegen het opstellen en het verzenden van deze brief heeft gestemd. Tevens verzoekt hij mededeling 
hiervan in de brief zelf. De vergadering acht dit laatste niet mogelijk, maar spreekt uit, dat het hem vrij 
staat, zich zelf tot de broeders te wenden. 
Aan br. C. van der Spek, die niet tot de ondertekenaars van de Verklaring behoort, doch wel adhaesie 
aan haar heeft betuigd, zal afschrift van de brief ter kennisneming worden gezonden. 
De tekst van de brief is opgenomen als bijlage bij de acta. 
 
Artikel 339. 



De praeses leest een ontwerp voor van een perspublikatie omtrent het publieke feit, dat de 
ondertekenaars van de in artikel 319 der acta genoemde Verklaring sedert woensdagavond, 11 
november 1964, niet op het appèl zijn verschenen. De tekst van deze mededeling aan de pers is door 
de vergadering vastgesteld en opgenomen als bijlage bij de acta. 
 
Artikel 340. 
De praeses deelt mee, dat goede voortgang van het werk der synode nodig maakt, dat tijdig bekend is, 
of de ondertekenaars van de Verklaring in de komende zitting vervangen worden. Hij vraagt en 
verkrijgt machtiging, als praeses zich te vergewissen, dat de vervangers zijn gewaarschuwd door de 
broeders, die zij behoren te vervangen. 
 
Artikel 341. 
Nadat de vergadering Psalm 74: 2 heeft gezongen en na dankgebed bij monde van ds. J. R. Wiskerke, 
volgt sluiting van de zitting. 
 
Zevenenzestigste zitting, vrijdag 13 november 1964 
 
Artikel 342. 
Om 9 uur heropent de praeses de vergadering. Hij laat zingen Psalm 71: 1 en 2, leest Hebreeën 12: 12 
- 29 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. L. Douw wegens particuliere aangelegenheden, 
en voorts dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, br. A. Vos, br. H. Wiersma, ds. H. Veltman, br. G. van 
Oord, ds. G. Janssen, ds. H. J. van der Kwast, br. P. Flens, ds. J. J. Verleur, br. G. van der Leeden, br. 
C. van der Spek en br. J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is aanwezig. 
De synode is bijeen in besloten zitting. 
 
Artikel 343. 
Op advies van de praeses wordt aan de brief, te verzenden aan de ondertekenaars van de Verklaring en 
vastgesteld blijkens artikel 338 der acta, nog een naschrift toegevoegd inzake het vertrouwelijke 
karakter van de handelingen in besloten zittingen (zie dienaangaande de tekst van bedoelde brief, zoals 
deze is opgenomen onder de bijlagen bij de acta). 
 
Artikel 344. 
Ds. H. Bouma verklaart, dat hij niet kan goedkeuren, dat de praeses zich zal vergewissen inzake de 
vervanging van de ondertekenaars van de Verklaring (zie eerder art. 340). 
 
Artikel 345. 
Om ruim 10 uur schorst de praeses de vergadering, opdat zoveel doenlijk het commissoriale werk 
wordt voortgezet. Om 12.30 uur spreekt hij een kort slotwoord aan het einde van deze moeilijke en 
verdrietige zeventiende synodeweek. Hierna gaat de tweede scriba voor in gebed. De praeses sluit de 
zitting. 
 
Achtenzestigste zitting, dinsdag 17 november 1964 
 
Artikel 346. 
Om 11 uur opent de praeses in comité generaal de eerste vergadering van de achttiende zittingsweek 
der synode. Hij leest Psalm 121: 1 - 3 en gaat voor in gebed. De praeses constateert, dat geen andere 
broeders tegenwoordig zijn in deze vergadering dan die in de zevenenzestigste zitting aanwezig 
waren; mede zijn tegenwoordig de primi ouderlingen W. K. Goodijk en C. de Feyter. Laatstgenoemde, 
voor het eerst ter synode, betuigt zijn instemming met de gereformeerde belijdenisgeschriften door van 
zijn zitplaats op te staan. Verder zijn de hoogleraren dr. L. Doekes, H. J. Schilder en J. Kamphuis 
aanwezig, benevens de plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. 
 
Artikel 347. 
De praeses doet (ongeveer) de volgende mededeling: 
 



De eerste scriba heeft gisteren telefonisch bericht van ds. G. Janssen ontvangen, dat deze en de andere 
ondertekenaars van de Verklaring van voornemen waren, in aansluiting aan de hun ingevolge artikel 
343 der acta gezonden brief, heden ter synode terug te keren. Inmiddels is voor de aanvang van de 
zitting hedenmorgen gebleken, dat zij allen in de vergaderzaal tegenwoordig waren en dat zij nog 
nader wensten te reageren op genoemde brief. Met het oog hierop heeft de praeses de betrokken 
broeders hoofd voor hoofd verzocht met hem naar een ander vertrek te gaan. Daar heeft hij, in 
tegenwoordigheid van de beide scribae, hun een tweetal vragen voorgelegd. In de eerste plaats wilde 
hij weten, welke de inhoud was van hetgeen hunnerzijds als antwoord op de aan hen gerichte brief zou 
worden overgelegd, teneinde te kunnen overzien wat hun aanwezigheid voor de synode betekende. In 
de tweede plaats vroeg hij, hoe hun aanwezigheid thans zich verhield tot hun verklaringen van dinsdag 
10 en woensdag 11 november jl. Hij wenste een en ander vóór de aanvang van de zitting te weten, om 
zijn taak van praeses naar behoren te kunnen uitvoeren. 
De broeders verzochten gelegenheid voor onderling beraad. Hij heeft niet toegestaan, dat dit zou plaats 
vinden onder synodale overkoepeling. Daarop hebben zij het vertrek verlaten. Na korte tijd keerden zij 
terug. Toen las ds. G. Janssen hun Nadere Verklaring voor. Op de vraag van de praeses, hoe de 
aanwezigheid van de broeders zich verhield tot punt 6 van hun eerste Verklaring, repliceerde ds. G. 
Janssen door herlezing van de desbetreffende passage van de Nadere Verklaring. Hierna overhandigde 
hij deze Nadere Verklaring aan de praeses. 
Vervolgens heeft de praeses aan de broeders meegedeeld, dat hij over deze Nadere Verklaring wenste 
te spreken met de andere broeders die in de voorgaande week ter synode waren, met uitsluiting van 
vervangers van de ondertekenaars van de (Nadere) Verklaring, voorzover in het gebouw aanwezig. 
 
Nadat de praeses aldus heeft uiteengezet, om welke reden de vergadering in haar huidige constellatie 
bijeen is, leest hij de Nadere Verklaring voor (de tekst hiervan is opgenomen onder de bijlagen). 
Voorts deelt hij nog mee, dat de ondertekenaars hebben toegezegd, het vertrouwelijke karakter van de 
bespreking met hen voorshands te zullen handhaven. Ook hebben zij de verzekering gegeven, dat 
hunnerzijds tot heden generlei publiciteit is gegeven omtrent de loop der gebeurtenissen ter synode. 
 
Artikel 348. 
Nadat de praeses de Nadere Verklaring heeft herlezen, geeft hij haar in discussie. Aan deze 
bespreking, die tot de middagpauze voortduurt, neemt een tiental broeders deel. 
 
Artikel 349. 
Om 14.15 uur heropent de praeses de vergadering. Zij is in gelijke bezetting bijeen als gedurende de 
voormiddag. De praeses repliceert in besloten zitting op een en ander, dat in de morgenzitting door 
verschillende sprekers is gezegd. Daarna volgt een tweede ronde van bespreking, aan welke zeven 
broeders deelnemen. Na beëindiging hiervan schorst de praeses de vergadering voor enkele 
ogenblikken, teneinde een conclusie te kunnen trekken, die aan de ondertekenaars ten antwoord is mee 
te delen. 
 
Artikel 350. 
De praeses legt de door hem getrokken conclusie uit de bespreking aan de vergadering voor. 
Desgevraagd geven de drie aanwezige hoogleraren dienaangaande gunstig praeadvies. Slechts één lid 
der vergadering heeft bezwaar tegen hetgeen in het derde deel is gesteld; hij oordeelt, dat hierover niet 
mag worden gehandeld buiten de ondertekenaars om, die lid der synode zijn in volle rechten. De tekst 
van de conclusie is vermeld als bijlage bij de acta. 
 
Artikel 351. 
De praeses laat de ondertekenaars van de Nadere Verklaring in de vergadering roepen. Daarna deelt 
hij hun het resultaat der besprekingen over de Nadere Verklaring mee, zoals dit is samengevat in de 
conclusie, bedoeld in artikel 350 der acta. Hieraan hij, bij wijze " bij van appèl op hieraan voegt   de 
broeders, de vraag toe, of zij thans willen verklaren, weer aan de arbeid der synode te zullen 
deelnemen. De broeders ontvangen op hun verzoek gelegenheid tot beraad. De praeses schorst voor 
zolang de zitting. 
 



Artikel 352. 
Om 20.30 uur heropent de praeses de vergadering, die wederom in gelijke bezetting bijeen is. De 
zitting draagt opnieuw een besloten karakter. 
 
Artikel 353. 
De praeses deelt mee, dat antwoord van de ondertekenaars van de Nadere Verklaring is ontvangen. Hij 
doet voorlezing van dit stuk, dat is opgenomen als bijlage bij de acta. Het wordt in bespreking gegeven 
in twee ronden. Daarna wordt na gunstig praeadvies van de drie hoogleraren en zonder bezwaar van de 
leden der synode besloten, dat een deputatie van vijf broeders nog kort mondeling bescheid aan de 
broeders zal geven. In deze deputatie worden naast praeses en scriba II, benoemd de broeders ds. J. J. 
Arnold, R. Douma en ds. A. I. Krijtenburg. Het antwoord, dat deze broeders zullen overbrengen luidt 
als volgt: 
,,De generale synode heeft geconstateerd, dat de eerste verklaring gehandhaafd is, een en andermaal, 
in haar geheel, speciaal ook wat betreft de mededeling, dat verdere samenwerking in dit synodever-
band voor de broeders niet mogelijk is. De synode heeft tot taak de arbeid haar door de kerken 
opgedragen voort te zetten. Dit zal dus moeten gebeuren zonder deze broeders. 
Dit laatste ligt geheel voor hun verantwoordelijkheid." 
 
Artikel 354. 
De praeses schorst de vergadering, om de zojuist benoemde deputatie gelegenheid te geven, de haar 
verstrekte opdracht te volbrengen. 
Hierna geeft de tweede scriba verslag van een en ander (als bijlage bij de acta opgenomen). 
 
Artikel 355. 
De praeses spreekt nog een kort woord. Hij deelt mee, dat enkele vervangers elders in het kerkgebouw 
aanwezig zijn. Er wordt besloten hen in de vergadering te nodigen. De dan nog incomplete particulier-
synodale deputaties kunnen de nodige stappen ondernemen voor informatie van vervangers. 
 
Artikel 356. 
Om ongeveer 22 uur treden de predikanten ds. I. de Wolff, ds. F. de Vries en ouderling K. C. van 
Spronsen binnen, om de plaats in te nemen respectievelijk van dr. R. H. Bremmer, ds. J. J. Verleur en 
ouderling G. van Oord. De eerstgenoemde betuigt, als voor het eerst ter synode, zijn instemming met 
de drie formulieren van enigheid. De praeses verwelkomt deze broeders en stelt hen in het kort op de 
hoogte van de gang der zaken, onder toezegging van bredere informatie, zodra ook andere vervangers 
zullen zijn gekomen (zie verder art. 360). 
 
Artikel 357. 
Na dankgebed bij monde van ds. A. Jagersma sluit de praeses de zitting om 22.15 uur, nadat nog is 
besloten, dat de eerstvolgende zitting zal aanvangen om 10 uur. 
 
Negenenzestigste zitting, woensdag 18 november 1964 
 
Artikel 358. 
Om 10.15 uur opent de praeses de zitting. De vergadering zingt Psalm 77: 7. Na lezing van Jesaja 43: 
1 - 8 en gebed houdt de praeses appèl. Hierbij blijkt, dat ds. L. Douw zich, wegens vertrek uit 
Stadskanaal, moet laten vervangen door ds. J. Keuning. In plaats van dr. B. Jongeling is ds. G. Rou-
kema ter vergadering, in plaats van ds. H. Veltman ds. M. J. C. Blok, in plaats van ds. G. Janssen ds. 
B. J. F. Schoep en in plaats van ouderling P. Flens br. M. bij de Vaate. De broeders A. Vos, H. 
Wiersma, ds. H. J. van der Kwast, D. Roorda en J. J. Dieleman zijn niet tegenwoordig (de voorlaatste 
wegens ziekte) en ook niet vervangen. De professoren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig, 
evenals de predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. De dienaren des Woords ds. J. Keuning, ds. 
G. Roukema en ds. B. J. F. Schoep betuigen hun instemming met de belijdenis der kerken. De synode 
vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 359. 



De eerste scriba doet voorlezing van een aantal telegrammen en brieven. die alle betrekking hebben op 
de situatie. ontstaan door de afwezigheid van de in artikel 319 dezer acta genoemde broeders. 
De synode besluit. thans te volstaan met kennisneming van deze stukken, teneinde naderhand een 
definitieve beslissing dienaangaande te nemen (zie verder artt. 364 en 388). Het betreft: 
 
1. een telegram van de jongelingsvereniging Obadja te Enschede-Zuid, waarin aan de synode 
 wijsheid en kracht wordt toegewenst; 
2. een telegram namens de kerkeraden van Duurswoude. Siegerswoude, Frieschepalen en Ureterp, 
 waarin uiting wordt gegeven aan de ontsteltenis en verontwaardiging vanwege de houding van de 
 bedoelde broeders en voorts de wijsheid, kracht en trouw des Heren wordt toegewenst om de 
 opgedragen taak tot een goed einde te brengen; 
3. een brief d.d. 16 november 1964 van br. J. Zijlstra te Rotterdam, waarin hij aandringt op 
 publikatie en bezwaar oppert tegen vervanging van synodeleden. behoudens in geval van ziekte 
 of andere, maatschappelijke oorzaken; 
4. een telegram van br. G. P. F. van der Heiden, van zr. C. van der Heiden-Van Ekeren en van br. P. 
 de Vries te 's Gravenhage-Oost, waarin uiting wordt gegeven aan bezwaren tegen behandeling 
 van de „zaak-Groningen-Zuid" in besloten zitting onder verwijzing naar 1 Timotheüs 5: 20 en 1 
 Johannes 4: 1; 
5. een brief d.d. 17 november 1964 van de kerkeraad van Ede, waarin wordt aangedrongen op 
 behandeling van alle zaken, die nog op het agendum der synode voorkomen, in openbare zitting, 
 althans voorzover zulks enigszins mogelijk is; 
6. een brief d.d. 15 november 1964 van de kerkeraad van Zutphen,  met het verzoek, niet tot 
 besluitvorming in de hangende kwesties en ten aanzien van resterende punten van het agendum 
 over te gaan, dan nadat gezamenlijk de eendracht des Geestes is hervonden, onder verwijzing 
 naar Handelingen 15: 28; 
7. een telegram van de kerkeraad van Heemstede met de suggestie, dat de synode haar onmacht zal 
 erkennen tot een uitspraak over de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel te komen 
 wegens gebrek aan nodige eenparigheid; 
8. een telegram namens de kerkeraad van Sliedrecht, waarin wordt aangedrongen, de arbeid niet 
 voort te zetten, alvorens de scheuring tussen de broeders afgevaardigden is geheeld en 
 opgeheven; 
9. een telegram namens de kerkeraad van Leerdam geeft uiting aan de hoop op uiterste inspanning 
 tot behoud van de eenheid des Geestes door de band des vredes (zie verder art. 407, onder 4); 
10. een uitvoerige brief d.d. 16 november 1964 van ds. M. J. C. Blok, waarin in het tweede gedeelte 
 wordt voorgesteld, een vergadering te beleggen van  primi- en secundi- (wellicht ook tertii-) 
 leden der synode ter bespreking van het conflict tussen de broeders(zie verder art. 388). 
 
Artikel 360. 
De praeses geeft een uiteenzetting van het historisch verloop der gebeurtenissen ter synode ten 
behoeve van degenen, die thans als vervangers tegenwoordig zijn. Om 12.30 uur onderbreekt hij zijn 
relaas voor de middagpauze. 
 
Artikel 361. 
Om 14 uur wordt de zitting heropend. Gezongen wordt Psalm 25: 10. Bij het appèl blijkt de plaats van 
ds. H. J. van der Kwast te zijn ingenomen door ds. Joh. Strating. Voor het overige is de synode in 
gelijke bezetting bijeen. Zij zet haar vergadering in comité generaal voort. 
 
Artikel 362. 
De praeses voltooit zijn uiteenzetting over de gang van zaken. Vijf vervangende broeders maken van 
de geboden gelegenheid gebruik voor het stellen van vragen. Ze worden door de praeses beantwoord. 
Daarna blijkt geen van hen verdere informatie van de zijde der synode nodig te achten. De praeses 
vraagt vervolgens aan de vervangers, wat zij zullen doen. Verschillende broeders delen mede, dat zij 
zich vooraf elk voor zich nader wensen te beraden, eventueel in overleg met degenen, die zij ter 
synode vervangen. Zij zouden het op prijs stellen, als de synode tot zolang haar arbeid zou willen 
opschorten. De praeses verklaart, dat het niet mogelijk is, hieraan te voldoen (zie verder de artt. 379 



tot 382). Hierna volgt de avondpauze. 
 
Artikel 363. 
Om 19 uur wordt de avondzitting aangevangen. De praeses laat zingen Psalm 138: 4. De broeders ds. 
G. Roukema, ds. M. J. C. Blok, ds. B. J. F. Schoep en ouderling M. bij de Vaate ontbreken op het 
appèl; de praeses deelt mee, dat deze broeders zijn vertrokken teneinde zich nader te beraden op hun 
positie en hun houding jegens de vergadering. Overigens is de vergadering in gelijke bezetting bijeen. 
De praeses herinnert aan de regel, dat de vervangers in de commissies de plaats innemen van degenen, 
die zij vervangen. Omdat een enkele van hen reeds eerder heeft moeten handelen in zaken, die in 
handen zijn gesteld van de commissie, aan welke hij aldus zou worden toegevoegd, zal het 
moderamen dienaangaande zich beraden. De vergadering wordt geschorst voor werkzaamheden der 
commissies. 
 
Artikel 364. 
Om 22.15 uur wordt de zitting heropend. De vergadering is in gelijke bezetting bijeen. De praeses 
deelt mee, dat de leden van het moderamen zich hebben beraden over allerlei punten van de gang van 
zaken in de laatste dagen. Reeds eerder was onder ogen gezien de wenselijkheid en noodzakelijkheid 
van informatie aan de kerken. Die wenselijkheid is onderstreept door stukken uit de kerken, die in de 
zitting van hedenmorgen zijn gelezen (zie eerder art. 359), en door perspublikaties over en om het 
publieke feit, dat de broeders, in artikel 319 genoemd, niet meer op het appèl der synode verschijnen. 
Er is zelfs een perscommuniqué van deze broeders gepubliceerd. In verband hiermee wordt thans 
voorgesteld aan de kerken te schrijven, dat zo spoedig mogelijk opening van zaken zal worden 
gegeven ten overstaan van de lastgevende kerken, mede teneinde onjuiste berichtgeving te achterhalen 
en mogelijke verontrusting weg te nemen. De tekst van deze brief is opgenomen als bijlage bij deze 
acta. 
De vergadering keurt dit voorstel eenparig goed (zie voorts art. 376). 
Nadat Psalm 42: 3 en 5 is gezongen, gaat ds. D. Berghuis voor in gebed. De praeses sluit de zitting. 
 
Zeventigste zitting, donderdag 19 november 1964 
 
Artikel 365. 
De vergadering wordt om 9 uur heropend. Nadat Psalm 115: 1 is gezongen, leest de praeses Hebreeën 
12: 1 - 13 en gaat hij voor in gebed. Bij het appèl ontbreken en zijn niet vervangen de broeders A. Vos, 
H. Wiersrna, ds. G. Roukema, ds. M. J. C. Blok, ds. B. J. F. Schoep, M. bij de Vaate, D. Roorda en J. 
J. Dieleman, allen met voorweten van de praeses. Professor J. Kamphuis is ter vergadering. De praeses 
schorst de zitting voor werkzaamheden der commissies. 
 
Artikel 366. 
Om 13.45 uur heropent de praeses de zitting in de kerkeraadskamer, omdat het kerkgebouw is bezet 
vanwege een huwelijksbevestiging. Nadat Psalm 131: 4 is gezongen wordt appèl gehouden; de 
vergadering is in gelijke bezetting bijeen. 
 
Artikel 367. 
Namens commissie 2 brengt ds. J. J. Arnold rapport uit over een brief d.d. 30 september 1964 van The 
Committee for Ecumenicity and Inter-Church Correspondence of The Christian Reformed Church in 
de Verenigde Staten van Noord-Amerika (zie eerder art. 256 sub 2). Deze brief bevat de mededeling, 
dat genoemde commissie opdracht heeft vanwege haar synode, ,,nader verband te zoeken met de 
Gereformeerde Kerken onderhoudende art. 31 D.K.O.". Het rapport komt in bespreking; de rapporteur 
zegt toe, enkele wijzigingen in de conclusies met de commissie te zullen overwegen (zie verder art. 
370). 
 
Artikel 368. 
Namens dezelfde commissie rapporteert ds. J. J. Arnold over een brief d.d. 9 oktober 1964 van de 
Skriba Deputate vir Korrespondensie met buitelandse kerke van Die Gereformeerde Kerk in Suid-
Afrika, bevattende mededeling van het besluit der in 1964 gehouden synode van genoemde kerk 



inzake correspondentie met de gereformeerde kerken in Nederland (zie eerder art. 256 sub 1). Het 
rapport komt in bespreking; de rapporteur zegt toe, ook enkele wijzigingen in. de onderhavige 
conclusies met de commissie te zullen overwegen (zie verder art. 371). 
 
Artikel 369. 
Na de avondpauze wordt de zitting der synode om 19 uur hervat in het kerkgebouw. De praeses laat de 
vergadering zingen Psalm 105: 3. Bij het appèl blijkt, dat de vergadering in gelijke samenstelling 
bijeen is. 
 
Artikel 370a. 
Besluit inzake Christian Reformed Church U.S.A. 
Ds. J. J. Arnold deelt mee, dat commissie 2 in de conclusies inzake de brief namens de Christian 
Reformed Church. in Noord-Amerika (zie eerder art. 367) enkele wijzigingen heeft aangebracht. Deze 
gewijzigde conclusies worden, na gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis, met algemene 
stemmen aanvaard. Het besluit der synode is vermeld in artikel 370b. 
 
Artikel 370b.  
 
De generale synode 
 
heeft in goede orde ontvangen een brief d.d. 30 september 1964 van The Committee for Ecumenicitv 
and Inter-Church Correspondence of The Christian Reformed Church (U.S.A.), waarin wordt 
meegedeeld, dat de laatstgehouden synode van genoemde kerk aan deze commissie de opdracht heeft 
gegeven, contact te zoeken met de gereformeerde kerken in Nederland; 
 
zij heeft van de inhoud van deze brief kennisgenomen en besloten 
 
1. de te benoemen deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken op te dragen, zich in 
 verbinding te stellen met genoemde commissie, teneinde alle gevraagde en eventueel door 
 henzelf nodig geachte inlichtingen te verstrekken, opdat zij een recht advies aan de eerstvolgende 
 synode van de Christian Reformed Church (U.S.A.) zal kunnen uitbrengen; 
 
2. als antwoord op de brief van de commissie voornoemd: 
 a.  de dankbaarheid der synode uit te spreken voor het feit, dat thans contact is gezocht van de 
  zijde van de Christian Reformed Church (U.S.A.) met de gereformeerde kerken in  
  Nederland, nadat sinds 1945 de correspondentie is verbroken; 
 b.  te herinneren aan de brief door de generale synode van Groningen 1946 gericht aan Rev. R. 
  J. Danhof, Secretary of the Synodical Committee and Stated Clerk of the Christian  
  Reformed Church, onder overlegging van een copie van deze brief; 
 c.  mede te delen, dat de deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken de opdracht 
  ontvangen, zo spoedig mogelijk met de commissie voornoemd in verbinding te treden, om 
  alle gewenste en nodige inlichtingen te verstrekken, opdat zij een recht advies aan haar  
  synode zal kunnen uitbrengen; 
 d.  er op te wijzen, 
  1. dat reeds in de correspondentie van de Christian Reformed Church met de gebonden 
   kerken in Nederland voor de gereformeerde kerken in Nederland een onoverkomelijke 
   hindernis voor het voeren van correspondentie is gelegen (zie acta generale synode 
   Berkel en Rodenrijs 1952, art. 56, overwegingen 3 en 4); 
  2. dat geen gemeenschap met de gebonden kerken mogelijk blijkt, niet slechts vanwege 
   hetgeen in het verleden is geschied, maar temeer nu in deze kerken, welke in 1944 de 
   kerkelijke samenleving door tuchtmaatregelen hebben verbroken, de belijdenis naar de 
   Schriften steeds meer wordt verlaten, terwijl bovendien sinds 1959/1961 deze kerken 
   de schriftuurlijke kerkregering hebben ingeruild voor een tegenschriftuurlijk   
   genootschappelijk-hiërarchisch kerkrecht, waar de menselijke tolerantie is gekomen in 
   de plaats van de vrijheid van het Woord des Heren; 



 e.  voorts te berichten, dat te benoemen deputaten dit alles uitvoerig zullen voorleggen aan de 
  commissie voornoemd; dit onder overlegging van afschrift van de te voeren correspondentie 
  aan de Canadian Reformed Churches, met welke reeds correspondentie wordt gevoerd en 
  eventueel in samenwerking met deputaten dezer kerken; 
3.  van dit gehele besluit mededeling te doen aan The Committee for Ecumenicity and Inter-Church 
 Correspondence of the Christian Reformed Church (U.S.A.); 
 aan de eerstvolgende generale synode van de Christian Reformed Church (U.S.A.); 
 aan de te benoemen deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken; 
 aan deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken vanwege de Canadian Reformed 
 Churches; en 
 aan de American Reformed Church of Grand Rapids. 
 
Artikel 371. 
Ds. J. J. Arnold deelt voorts mede, dat de commissie enkele wijzigingen heeft aangebracht in haar 
conclusies in betrekking tot de brief namens Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (zie eerder art. 
368). Er volgt nieuwe bespreking, waarna de commissie opnieuw gelegenheid ontvangt, de conclusies 
nader te bezien (zie verder art. 401). 
 
Artikel 372. 
Ds. J. J. Arnold rapporteert verder namens dezelfde commissie over een brief van deputaten voor 
correspondentie met buitenlandse kerken vanwege Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika d.d. 
7 oktober 1964 (zie eerder art. 304). Na bespreking krijgt de commissie gelegenheid voor nader beraad 
over de conclusies (zie verder art. 402). 
 
Artikel 373. 
Tenslotte rapporteert ds. J. J. Arnold namens dezelfde commissie, dat tot haar leedwezen in een door 
haar voorgelegde en inmiddels door de synode aanvaarde conclusie een feitelijke onjuistheid is 
ingeslopen. Zij stelt daartoe thans voor, in artikel 222b van de reeds vastgestelde acta, de overweging 
onder b te wijzigen. De synode vindt goed, dat deze wijziging achteraf wordt aangebracht, zodat dit 
artikel op het onderhavige punt is komen te luiden, zoals hierboven is afgedrukt. 
 
Artikel 374. 
Om 20.45 uur schorst de praeses de vergadering voor commissoriaal werk. 
 
Eenenzeventigste zitting, vrijdag 20 november 1964 
 
Artikel 375. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Hij Iaat zingen Psalm 68: 1, leest voor Efeze 6: 10 - 20 en 
roept de naam des Heren aan. Bij het appèl ontbreken uit onderscheiden oorzaak en zijn niet 
vervangen de broeders ds. G. Roukema, A. Vos, H. Wiersma, ds, M. J. C. Blok. ds. B. J. F. Schoep, 
M. bij de Vaate, D. Roorda en J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is aanwezig, alsook ds. A. 
Veldman. 
 
Artikel 376. 
De praeses deelt mede, dat overeenkomstig hetgeen blijkens artikel 364 dezer acta is besloten, opening 
van zaken aan de kerken zal moeten worden gegeven. Het lijkt hem gewenst, dat deze geschiedt in 
dezelfde geest, als waarin zulke opening van zaken reeds aan de vervangende broeders is verschaft. De 
synode verklaart zich hiermee akkoord en stemt er mee in, dat hiertoe een missive zal worden 
opgesteld door de praeses, de tweede scriba en de voorzitter van commissie 3, ds. A. I. Krijtenburg. 
Dit stuk zal dan als namens de synode opgesteld zo mogelijk nog deze week moeten uitgaan. De 
vergadering vindt een en ander goed. Alleen ds. H. Bouma wil geacht worden, hiertegen te hebben 
gestemd (zie verder art. 385). 
 
Artikel 377. 
De praeses schorst de vergadering om ongeveer 9.30 uur tot 14 uur met het oog op voortgaand 



commissie-werk. Na de middagpauze heropent hij de zitting. Ds. Joh. Strating is met voorweten van 
de praeses reeds vertrokken; overigens is de vergadering in gelijke bezetting bijeen. De praeses richt 
zich tot de broeders met een kort slotwoord aan het einde van deze veelbewogen achttiende 
zittingsweek der synode. Hij deelt het program voor de komende week mee en geeft uiting aan de 
wens, dat de vergadering dan haar arbeid in het geloof weer zal opvatten. 
Nadat is gezongen Psalm 89: 4 en 7 en na gebed bij monde van de eerste scriba, sluit de praeses de 
zitting. 
 
Tweeënzeventigste zitting, dinsdag 24 november 1964 
 
Artikel 378. 
Om 10 uur opent de praeses de eerste zitting in de negentiende synodeweek. Hij leest Psalm 122 en 
gaat voor in gebed. In zijn openingstoespraak, wijst hij er op. dat de Here roept tot voortzetting van de 
arbeid, die door de kerken aan de synode is opgedragen. Bij het appèl blijkt, dat de broeders ds. I. de 
Wolff, A. Vos, H. Wiersma, ds Joh. Strating, D. Roorda en J. J. Dieleman afwezig zijn. Professor J. 
Kamphuis is ter vergadering, evenals ds. A. Veldman. Nadat Psalm 122: 2 en 3 is gezongen, gaat de 
synode over in besloten zitting. 
 
Artikel 379. 
Ds. G. Roukema deelt mee, als resultaat van bezinning op zijn positie tegenover de synode (zie eerder 
art. 362). dat hij het oordeel der particuliere synode van Overijssel/Gelderland wil verzoeken over de 
vraag, of hij de kerken van dat ressort rechtmatig kan vertegenwoordigen, nu dr. B. Jongeling heeft 
verklaard, dat dit hem in het huidige synodeverband onmogelijk is geworden. Hij vraagt, dat de primi 
afgevaardigden alsnog zullen pogen tot overeenstemming te geraken. Aangezien ds. G. Roukema te 
kennen geeft, dat hij in de gegeven omstandigheden geen zitting zal nemen. reikt de praeses hem 
namens de vergadering de hand ten afscheid. 
 
Artikel 380. 
Ds. B. J. F. Schoep verklaart, naar aanleiding van zijn bezinning op de door hem tegenover de synode 
in te nemen houding, dat hij het ethisch onjuist acht, als secundus te handelen over zaken van welke de 
primus verklaart, dat hem dit onmogelijk is. Beiden staan toch onder dezelfde normen voor synodale 
arbeid. Hij dringt bij de vergadering aan op opschorting van behandeling van de zaak, die aanleiding 
werd tot het conflict tussen de broeders, totdat de particuliere synoden zich hebben uitgesproken en 
wenst naar het hem gegeven mandaat zitting te nemen, teneinde mede te beraadslagen over de verdere 
afhandeling van het agendum (zie verder art. 388). 
 
Artikel 381. 
Br. M. bij de Vaate verklaart, dat hij, nu br. P. Flens uit gewetensnood geen deel kan nemen aan 
verdere synodale arbeid, niet op diens plaats mag gaan zitten. Ook hij dringt voorts aan op opschorting 
van alle arbeid, om thans voor alles te komen tot herstel van de geschonden verhouding met die 
synodeleden, die hebben verklaard, dat verdere arbeid in het huidige synodeverband onmogelijk voor 
hen is geworden. De praeses constateert tot zijn spijt, dat br. M. bij de Vaate dit standpunt heeft 
ingenomen; hij dankt hem voor hetgeen hij tevoren ter synode heeft gedaan en neemt afscheid van 
hem. 
 
Artikel 382. 
Ds. M. J. C. Blok deelt mee, dat hij, na beraad. heeft besloten aan de verdere arbeid der synode deel te 
zullen nemen; hij acht zich als secundus competent te beoordelen of de primus wettig heeft gehandeld. 
Voorts oordeelt hij, dat het verstandig is, de behandeling van de onderhavige appèlzaak op te schorten, 
totdat de particuliere synoden zich, desgewenst, zullen hebben uitgesproken over de houding van haar 
afgevaardigden. 
 
Artikel 383. 
Om ongeveer 11 uur schorst de praeses de vergadering voor verdere werkzaamheden van de 
commissies. 



 
Artikel 384. 
Om 19 uur hervat de synode haar arbeid, nadat Psalm 33: 6 is gezongen. Op het appèl ontbreken de 
broeders ds. G. Roukema, H. Wiersma, D. Roorda en J. J. Dieleman. Br. A. Vos is vervangen door br. 
H. J. Bosch en br. P. Flens door br. H. de Jong. De broeders H. J. Bosch en H. de Jong, voor het eerst 
ter synode tegenwoordig, betuigen door op te staan instemming met de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. De synode vergadert in comité generaal. 
 
Artikel 385. 
De praeses deelt mee, dat de brief aan de kerken, tot welker verzending de synode blijkens artikel 376 
van haar acta heeft besloten, inmiddels is uitgegaan. Een exemplaar hiervan is ter hand gesteld aan de 
leden der vergadering en haar (prae)adviseurs. Ook is een exemplaar verzonden aan de broeders, 
genoemd in artikel 319 der acta. De praeses vraagt, of de vergadering oordeelt, dat hiermee is voldaan 
aan de opdracht, die aan de commissie ad hoc was verstrekt. Ds. J. Keuning verklaart, dat hij ten deze 
niet tot oordelen in staat is, aangezien hij de in bedoelde brief beschreven historie niet zelf heeft 
meegemaakt. 
Ds. H. Bouma is o.m. van oordeel, dat in de bedoelde brief op sommige punten is weggelaten wat z.i. 
vermeld had moeten zijn en ten aanzien van andere punten een onjuiste voorstelling van zaken is 
geboden. De praeses memoreert, welke opdracht aan de commissie was gegeven en constateert, dat 
daaraan door haar is voldaan. Geen der aanwezigen stelt de door ds. H. Bouma aangeboden 
bewijsvoering voor zijn kritiek op prijs. De praeses verklaart hiermee deze zaak voor afgehandeld (zie 
voorts art. 434). 
 
 
Artikel 386. 
De vergadering besluit, na korte discussie, in openbare zitting kennis te nemen van een aantal 
ingekomen stukken, die betrekking hebben op in comité generaal behandelde zaken. 
Hierbij is allereerst een brief d.d. 23 november 1964 van de kerkeraad van Alkmaar, vermeldende, dat 
hij dringend aan ds. Joh. Strating heeft verzocht, niet als secundus afgevaardigde van de kerken in 
Noord-Holland plaats te nemen in de generale synode in de huidige situatie; zulks uitsluitend om de 
vrede en eensgezindheid in eigen gemeente te kunnen bewaren. 
Nadat ds. Joh. Strating heeft meegedeeld, dat zijn kerkeraad geen bezwaar maakt, dat hij deelneemt 
aan de bespreking der synode over de vraag, wat zij nu verder heeft te doen, zodat hij momenteel 
aanwezig kan blijven, volstaat de synode met kennisgeving van een en ander. 
 
Artikel 387. 
De eerste scriba leest achtereenvolgens de hierna genoemde ingekomen stukken: 
 
1. de kerkeraad van Nigtevecht-Weesp geeft d.d. 23 november 1964 uiting aan zijn ongerustheid 
 over het doen van de broeders, die de door hen ingediende Verklaring hebben ondertekend, 
 alsook aan zijn dankbaarheid voor het verder werken van de synode; 
2. de kerkeraad van Zoute Spui verzoekt d.d. 23 november 1964 de behandeling van de ,,zaak - ds. 
 A. van der Ziel" op te schorten, totdat de particuliere synoden zullen hebben kunnen oordelen 
 over de afwezigheid van een aanzienlijk aantal synodeleden; 
3. de kerkeraad van 's Gravenhage - West verzoekt d.d. 20 november 1964 dringend, de afwerking 
 van het agendum te staken, aan de kerken mee te delen, dat de synode het agendum niet naar 
 behoren heeft kunnen afwerken in de gegeven situatie en een roepende kerk aan te wijzen voor 
 een volgende generale synode; 
4. de kerkeraad van Langerak wekt per brief d.d. 18 november 1964 op, de in de synode getrokken 
 scheur te herstellen; 
5. de kerkeraad van Scheveningen, zich aansluitend bij zijn eerder gezonden telegram, dat thans 
 eveneens wordt gelezen, schrijft d.d. 23 november 1964, dat hij beëindiging van de synodale 
 werkzaamheden noodzakelijk acht en dat het besluit inzake de schorsingswaardigheid van ds. A, 
 van der Ziel, wijl met de kleinst mogelijke meerderheid genomen, niet behoort te worden 
 geëffectueerd; 



6. br. J. van Zandbergen te Amstelveen schrijft d.d. 22 november 1964, dat de synode zichzelf 
 behoort op te heffen, eventueel een andere beslissing behoort te nemen in de zaak, die aanleiding 
 werd voor de tweespalt in haar midden; 
7. de kerkeraad van Wagenborgen brengt telegrafisch onder de aandacht van de synode het hem 
 navolgenswaardig voorkomende besluit der generale synode van Arnhem in 1902, genomen naar 
 aanleiding van een voorstel van ds. B. van Schelven tot behoud van de eenheid der kerken; 
8. professor dr. H. R. Rookmaaker te Diemen geeft zijn gevoelen ten aanzien van de gang van 
 zaken ter synode ten beste in een uitvoerige brief d.d. 19 november 1964; 
9. dr. R. H. Bremmer te Enschede legt met een begeleidende brief d.d. 20 november 1964 een 
 afschrift over van een missive van gelijke datum, met welke de primi afgevaardigden der 
 particuliere synode van Overijssel/Gelderland naar deze generale synode zich tot de 
 eerstkomende synode van hun ressort hebben gewend; 
10. ds. C. G. Bos te Zwolle legt d.d. 19 november 1964 afschrift van een volgens zijn mededeling 
 blijkbaar verloren geraakte brief d.d. 16 november 1964 van de kerkeraad van Zwolle aan de 
 synode over, in welke brief genoemde kerkeraad uiting geeft aan zijn bezwaar tegen voortgang 
 met de synodale arbeid; 
11. de classis Zwolle d.d. 19 november 1964 schrijft als haar oordeel, dat de stemmenverhouding in 
 betrekking tot de synodale uitspraak over de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel niet 
 verantwoord is te achten en dat het haar onmogelijk voorkomt, dat de synode door vergadert 
 terwijl de grootst mogelijke minderheid verklaart hierin niet mee te kunnen gaan, waarom zij 
 oordeelt, dat allereerst moet worden gestreefd naar de beëindiging van deze impasse; zij maakt er 
 tenslotte opmerkzaam op, dat alleen de primi wettige afgevaardigden zijn, terwijl het moderamen 
 het recht mist, secundi op te roepen; 
12. de classis Drachten d.d. 19 november 1964 meldt telegrafisch haar verontwaardiging over de 
 gedragingen van de ondertekenaars der Verklaring van 10 november 1964. 
 
Artikel 388. 
De eerste scriba deelt namens het moderamen mee, dat de stukken, vermeld in artikel 359 onder de 
nummers 3, 4, 6 tot 8 en 10, en in artikel 387 onder de nummers 2 tot 8 en 10 tot 12, zijn te groeperen 
in een zestal categorieën. Voor elk van deze categorieën is een antwoord vast te stellen. De synode 
besluit, de andere in genoemde artikelen vermelde stukken als kennisgeving aan te nemen. Zij neemt 
voorts de in het advies van het moderamen bedoelde missiven overeenkomstig de daarin aangegeven 
groepering in bespreking. 
a.  De eerste categorie dringt aan op herstel van de geslagen breuk in de synode. De praeses stelt 
 namens het moderamen voor, hierop te antwoorden, dat de synode geen mogelijkheid ziet, nog 
 een verantwoord initiatief in deze richting te nemen. 
 Br. K. C. van Spronsen stelt voor, de broeders en kerkelijke vergaderingen, die uiting geven aan 
 veroordelingen, beschuldigingen en insinuaties, te verwijzen naar zondagsafdeling 43 van de 
 Catechismus, met verzoek eerst kennis te nemen van het exposé der synode. 
 Na bespreking wordt dit voorstel teruggenomen. 
 Het door de praeses voorgedragen voorstel wordt na enige discussie aanvaard. 
b. De tweede categorie oppert de gedachte, dat de synode zal handelen, zoals de generale synode 
 van Arnhem in 1902 handelde op voorstel van ds. B. van Schelven inzake de Theologische 
 School te Kampen. 
 Omdat dat een gans ander soort zaak betrof dan die thans aan de orde is (appellen in een 
 tuchtzaak), kan zulk een weg nu niet worden gevolgd naar het oordeel van het moderamen. 
 De synode stemt hiermee in; ds. B. J. F. Schoep verzoekt aantekening in de acta, dat hij geacht 
 wil worden, zich aan stemming te hebben onthouden, omdat hij het voorstel van het moderamen 
 niet kan overzien. 
c. De derde categorie stelt voor, de behandeling van de zaak van de kerk te Groningen-Zuid met ds. 
 A. van der Ziel op te schorten, tot nadat de particuliere synoden zullen hebben geoordeeld over 
 de situatie ter synode. 
d. De vierde categorie stelt voor, de afhandeling van alle nog resterende punten van het agendum op 
 te schorten, tot nadat de particuliere synoden zullen hebben geoordeeld over de situatie ter 
 synode. 



e. De vijfde categorie meent, dat de synode nog slechts een roepende kerk voor een volgende 
 generale synode zal hebben aan te wijzen, om vervolgens uiteen te gaan. 
 Het moderamen oordeelt deze laatste weg onjuist, omdat het door de kerken aan de synode 
 opgedragen agendum niet is afgehandeld. 
 De synode stemt dit toe en vindt goed, dat dit ten antwoord wordt gegeven aan de betrokken 
 adressanten. 
 Het moderamen oordeelt, dat voor opschorting der behandeling van de zaak van de kerkeraad van 
 Groningen-Zuid met ds. A. van der Ziel geen voldoende rechtsgrond is aan te wijzen. 
 Ds. B. J. F. Schoep stelt, uitgaande van enkele overwegingen, voor, in afwachting van het oordeel 
 van de lastgevers der heengegane afgevaardigden over het door hen gestelde geding, de zaak van 
 ds. A. van der Ziel niet verder te behandelen. Dit voorstel wordt niet gesteund en komt dus niet in 
 behandeling. 
 Br. H. J. Bosch stelt voor, de behandeling van de tweede afdeling van het rapport in de zaak van 
 ds. A. van der Ziel op te schorten, tot nadat de betreffende particuliere synoden, die daar behoefte 
 aan hebben, op korte termijn zijn bijeen geweest. 
 Dit voorstel wordt met 25 tegen 3 stemmen verworpen. 
 Het oordeel van het moderamen wordt zonder hoofdelijke stemming overgenomen. 
 De meerderheid van het moderamen stelt eindelijk voor uit te spreken, dat eveneens niet kan 
 worden voldaan aan de verzoeken, om de afhandeling van alle nog resterende agendapunten op te 
 schorten. 
 Ds. M. J. C. Blok stelt voor, dat de synode niet zal voortgaan met de behandeling van het 
 agendum, voordat de verschillende particuliere synoden, die staan bijeen te komen, zich hebben 
 uitgesproken over de wijze van optreden der primi afgevaardigden, die de verdere samenwerking 
 in dit synodeverband hebben beëindigd. 
 Dit voorstel wordt met 22 tegen 6 stemmen verworpen. De predikanten ds. H. Bouma en ds. J. 
 Keuning hebben aantekening in de acta verzocht, dat zij hun stem aan dit voorstel hebben 
 gegeven. 
 Het voorstel van de meerderheid van het moderamen wordt zonder hoofdelijke stemming door de 
 synode overgenomen. 
 De tekst van het antwoord, dat aan de onderscheidene adressanten, genoemd in de artikelen 359 
 en 387, is opgenomen als bijlage bij de acta. 
 Ds. B. J. F. Schoep en ds. Joh. Strating delen mee, dat zij thans niet aan de verdere 
 werkzaamheden der synode zullen deelnemen. 
 
Artikel 389. 
Om 23 uur sluit de praeses de zitting, nadat is gezongen Psalm 68: 16 en na dankgebed bij monde van 
ds. J. M. Goedhart. 
 
Drieënzeventigste zitting, woensdag 25 november 1964 
 
Artikel 390. 
Om 9 uur heropent de praeses de synode. Hij verzoekt te zingen Psalm 119: 67 en 69, leest Jesaja 62 
en gaat voor in gebed. Bij het appèl ontbreken de broeders ds. G. Roukema, H. Wiersma, ds. B. J. F. 
Schoep, ds. Joh. Strating, D. Roorda en J. J. Dieleman. 
Professor J. Kamphuis is aanwezig, evenals ds. A. Veldman. Van professor dr. L. Doekes is 
schriftelijk bericht van verhindering ontvangen. 
 
Artikel 391. 
De praeses stelt aan de orde de verkiezing van een waarnemende assessor voor de tijd gedurende 
welke ds. H. Veltman niet ter vergadering is. Als zodanig wordt gekozen en neemt zitting ds. I. de 
Wolff. 
 
Artikel 392. 
De synode vergadert in besloten zitting. Hierin wordt goedgevonden, dat met de behandeling van het 
rapport van commissie 3 inzake de door de kerkeraad van Groningen-Zuid met betrekking tot ds. A. 



van der Ziel gevolgde schorsingsweg, met uitzondering van de zgn. noodsituatie, in openbare zitting 
wordt aangevangen. 
 
Artikel 393. 
Br. J. Breukelman neemt de plaats van br. H. Wiersma ter synode in. Hij betuigt door op te staan zijn 
instemming met de belijdenisgeschriften der kerken. 
 
Artikel 394. 
Namens commissie 3 leest ds. J. R. Wiskerke een deel van haar rapport inzake de door de kerkeraad 
van Groningen-Zuid met ds. A. van der Ziel gevolgde schorsingsweg. Na de middagpauze wordt de 
zitting om 14 uur hervat. Gezongen wordt Psalm 101: 1 en 3. Ds. M. J. C. Blok ontbreekt op het appèl; 
voorts is geen wijziging gekomen in de samenstelling der vergadering.  
Ds. J. R. Wiskerke vervolgt de lezing van het aan de orde zijnde rapport, hierbij geassisteerd door ds. 
A. I. Krijtenburg, voorzitter der commissie. Vervolgens wordt een aanvang gemaakt met de 
bespreking, die voortduurt tot de avondpauze. Om 18.30 uur heropent de praeses de vergadering. 
Gezongen wordt Psalm 27: 3. Dezelfde broeders zijn tegenwoordig als in de middagzitting. De 
bespreking over de aanhangige zaak wordt voortgezet. Daarna begint de rapporteur zijn 
beantwoording. 
Om 22 uur sluit de praeses de zitting, nadat is gezongen Psalm 98: 2 en nadat de vergadering bij 
monde van ds. J. Keuning de naam des Heren heeft aangeroepen. 
 
Vierenzeventigste zitting, donderdag 26 november 1964 
 
Artikel 395. 
Bij de aanvang van de zitting om 9 uur wordt gezongen Psalm 81: 12 en 15. De praeses leest 
Deuteronomium 32: 1 - 12 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken de broeders ds. G. Roukema, 
J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, ds. Joh. Strating, D. Roorda en J. J. Dieleman. Br. P. J. Wassenaar 
is vervangen door br. J. Hindriks; laatstgenoemde betuigt zijn instemming met de belijdenis der 
kerken. Professor J. Kamphuis is ter vergadering aanwezig. 
 
Artikel 396. 
Ds. J. R. Wiskerke beëindigt zijn beantwoording van de sprekers over het aanhangige rapport (zie 
verder art. 420). Aangezien volgens de commissie de zgn. noodsituatie van de kerk te Groningen-Zuid 
niet buiten het gezichtsveld kan blijven bij de onderhavige materie, wordt in besloten zitting 
overgegaan tot lezing van het desbetreffende deel van het rapport. Ds. J. R. Wiskerke, die liet voor 
commissie 3 heeft opgesteld, leest het, tezamen met de resterende delen van het rapport en de bijlagen 
voor. 
 
Artikel 397. 
Om 14 uur hervat de synode na de middagpauze haar werkzaamheden. Nadat Psalm 118: 7 is 
gezongen, blijkt, dat geen wijziging in haar bezetting plaats vond. De vergadering neemt in besloten 
zitting het rapport over de zgn. noodsituatie te Groningen-Zuid in bespreking tot 17.40 uur. 
 
Artikel 398. 
Om 19 uur gaat de synode verder met het werk, nadat Psalm 66: 3 is gezongen; thans is ook ds. M. J. 
C. Blok, met kennisgeving aan de praeses, afwezig. De praeses deelt nog mee, dat br. D. Roorda 
herstellende is van de ondergane operatie en dat br. J. Visser nog steeds aan zijn huis gebonden is. 
 
Artikel 399. 
In besloten vergadering wordt de discussie voortgezet tot 19.30 uur. Daarna ontvangt de commissie op 
haar verzoek gelegenheid voor beraad (zie verder art. 414). 
 
Artikel 400. 
De praeses leest een brief d.d. 26 oktober 1964 namens de commissie der classis Hoogeveen terzake 
van het door de generale synode genomen besluit op het appèl van br. A. Duits te Emmercompascuum 



(zie eerder art. 256 onder 8). Genoemde commissie vraagt, of zij mag rekenen op een mondeling 
onderhoud met een deputatie der synode, zoals haar opdracht luidt. Op advies van het moderamen 
besluit de synode te antwoorden, dat het haar oogmerk is, zelf op eventuele vragen te antwoorden (zie 
verder art. 512). 
 
Artikel 401a. 
Besluit inzake contact met Die Gereformeerde kerk in Suid Afrika 
Ds. J. J. Arnold deelt enkele wijzigingen mee in de conclusies van commissie 2 ten aanzien van het 
tweede onderdeel van haar aanvullend rapport over correspondentie met buitenlandse kerken (zie 
eerder art. 371). Na gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis worden deze conclusies met 
algemene stemmen aanvaard. De tekst van het onderhavige besluit is opgenomen onder artikel 401b 
der acta. 
 
Artikel 401b. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van een brief d.d. 9 oktober 1964 van de Skriba Deputate vir Korrespondensie met buitelandse kerke 
van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika; 
 
besluit: 
 
1. een antwoord te richten tot de a.s. synode van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, waarin de 
 dankbaarheid der synode wordt uitgesproken over het feit, dat thans contact is gezocht van de 
 zijde van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika met de gereformeerde kerken in Nederland, 
 nadat sinds 1945 de correspondentie is verbroken; 
2.  in dit antwoord uitdrukkelijk aan te knopen bij het getuigenis, dat deputaten voor correspondentie 
 met buitenlandse kerken hebben gericht tot de generale synode van genoemde kerken, welke zelf 
 ook afschrift van dit getuigenis ontvingen; 
3.  in dit antwoord de vraag op te nemen, of mogelijk bij de Zuid-Afrikaanse kerken in enig opzicht 
 een nieuw inzicht is geboren inzake de vrijmaking der gereformeerde kerken in Nederland, 
 aangezien niet duidelijk is geworden, met welke motivering deze materie op haar synode is 
 gebracht; 
4. er op te wijzen, 
 a.  dat reeds in de correspondentie van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika met de  
  gebonden kerken in Nederland voor de gereformeerde kerken in Nederland een   
  onoverkomenlijke hindernis voor het voeren van correspondentie is gelegen (zie acta  
  generale synode van Berkel en Rodenrijs 1952, art. 56, overwegingen 3 en 4); 
 b.  dat geen gemeenschap met de gebonden kerken mogelijk blijkt, niet slechts vanwege  
  hetgeen in het verleden is geschied, maar temeer nu in deze kerken, welke in 1944 de  
  kerkelijke samenleving door tuchtmaatregelen hebben verbroken, de belijdenis naar de  
  Schriften steeds meer wordt verlaten, terwijl bovendien sinds 1959/1961 deze kerken de 
  schriftuurlijke kerkregering hebben ingeruild voor een tegenschriftuurlijk    
  genootschappelijk-hiërarchisch kerkrecht, waar de menselijke tolerantie is gekomen in de 
  plaats van de vrijheid van het Woord des Heren; waar nog bij komt, dat deze kerken door 
  haar intrede in de wereldzendingsraad zich reeds hebben verbonden aan de Wereldraad van 
  kerken; 
5.  in het antwoord mee te delen, dat aan deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken 
 opdracht gegeven wordt, de Zuid-Afrikaanse deputaten te dienen in de hun opgedragen studie en 
 van gereformeerde zijde in Nederland aldus rekenschap af te leggen, waar deze wordt gevraagd 
 en/of mogelijk en nodig ongevraagd gegeven kan worden; 
6.  voorts aan de Zuid-Afrikaanse deputaten het adres van de te benoemen deputaten voor 
 correspondentie met buitenlandse kerken door te geven, en omgekeerd aan laatstgenoemde 



 deputaten het adres der eerstbedoelde mee te delen; 
7. ook aan de eerstkomende generale synode van Die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en aan 
 deputaten van die Kerk mee te delen, dat dezerzijds van de te voeren briefwisseling afschrift zal 
 worden overgelegd aan deputaten van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, met welke 
 kerken de gereformeerde kerken in Nederland in correspondentie staan; 
 a.  de Deputate vir Korrespondensie met buitelandse kerke van die Gezondere opdracht te  
  geven, overeenkomstig het hierboven gestipuleerde, zich in verbinding te stellen met  
  Deputate vir korrespondensie met buitelandse kerke, skriba Postbus 20004, Pk Noordbrug, 
  Potchefstroom, S.A.; en van de gevoerde briefwisseling afschrift over te leggen aan  
  deputaten van Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika; 
9. van dit besluit mededeling te doen aan: 
 a. de Deputate vir korrespondensie met buitelandse kerke van die Gereformeerde Kerk in  
  Suid-Afrika; 
 b. de door deze synode te benoemen deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken; 
 c. de deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken van Die Vrije Gereformeerde 
  Kerke in Suid-Afrika. 
 
Artikel 402. 
Ds. J. J. Arnold legt namens dezelfde commissie een gewijzigde conclusie voor in betrekking tot een 
ingekomen brief d.d. 7 oktober 1964 van deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken 
vanwege Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (zie eerder art. 372). Na gunstig praeadvies 
van professor J. Kamphuis, wordt deze conclusie met algemene stemmen aanvaard en besluit de 
synode, genoemde brief, onder bijvoeging van het rapport van commissie 2. in handen te geven van de 
te benoemen deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken, met de opdracht, de Zuid-
Afrikaanse deputaten van antwoord te dienen. 
 
Artikel 403a. 
Namens commissie 4 rapporteert br. I. Boersma opnieuw over het onderdeel van het rapport van 
deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen inzake de vraag, of het aanvaardbaar is, dat 
predikanten ten behoeve van de geestelijke verzorging van militairen de dienst in eigen gemeente voor 
onbepaalde tijd verlaten (zie eerder art. 230). 
Na enige discussie en correctie in de conclusies, adviseert professor J. Kamphuis tot aanvaarding. Met 
algemene stemmen wordt het voorstel der commissie aangenomen, zoals in artikel 403b is vermeld. 
 
Artikel 403b. 
Legerpredikanten in lang verband 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  het adviesantwoord van de deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen op de vraag, 
 hun voorgelegd door de generale synode van Assen 1961, ,,of het aanvaardbaar is, dat de 
 predikanten ten behoeve van de geestelijke verzorging van militairen de dienst in eigen gemeente 
 voor ónbepaalde tijd verlaten, hetgeen nu meermalen is geschied; en zo ja, hoe hun positie dan 
 geregeld behoort te worden" (acta art. 55, van oordeel 2d) ; 
2. een brief van ds. K. de Hoop te Leusden d.d. 13 februari 1964, waarin hij bovenbedoeld advies-
 antwoord bestrijdt; 
 
constaterende, 
  
1. dat het door de deputaten gegeven adviesantwoord waardevolle gegevens bevat voor de 
 beoordeling van boven vermelde vraag; 
2.  dat deputaten hebben voldaan aan hun opdracht, ,,hun advies in dezen minstens drie maanden 
 voor het samenkomen der volgende generale synode aan de kerken toe te zenden"; 



3. dat van geen enkele kerk of kerkelijke vergadering enige reactie op dit advies is ontvangen; 
  dat in de zitting van 17 september j.l. inzake deze materie is besloten, ,,het door deputaten 
 voornoemd haar voorgelegde resultaat van hun beraad op deze vraag materieel aan een 
 onderzoek te onderwerpen en een antwoord op bedoelde vraag te geven" (acta art. 230); 
 
van oordeel, 
  
1.  dat het niet juist moet worden geacht ten aanzien van de vraag, of het aanvaardbaar is, dat een 
 dienaar des Woords ten behoeve van de geestelijke verzorging van militairen onder 
 vredesomstandigheden de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd onderlaat, een beslissing 
 te nemen zonder overleg met die dienaren des Woords, die reeds als zodanig dienst doen en met 
 de raden van de kerken, aan welke zij verbonden zijn; 
2.  dat ook overigens aan deze zaak meerdere aspecten zijn verbonden, die in het rapport der 
 commissie van praeadvies zijn vermeld en die nadere bestudering vragen; 
3.  dat het niet juist moet worden geacht te dezer zake een beslissing te nemen zonder de kerken 
 gelegenheid te geven, zich te beraden zowel over het advies-antwoord bovengenoemd, als over 
 de bedenkingen hiertegen van ds. K. de Hoop en van de aspecten, aangewezen door de 
 rapporterende commissie; 
 
besluit thans: 
 
1. een klein aantal deputaten te benoemen en hun op te dragen: 
 a. het adviesantwoord van de deputaten voor de geestelijke verzorging aan militairen, de brief 
  van ds. K. de Hoop en de door de rapporterende commissie genoemde aspecten met  
  betrekking tot de vraag naar de aanvaardbaarheid van het legerpredikantschap in zgn. lang 
  verband onder vredesomstandigheden, aan een onderzoek te onderwerpen; 
 b. overleg te plegen met die dienaren des Woords, die als legerpredikant dienst doen voor  
  ónbepaalde tijd en met de kerken aan welke zij verbonden zijn. ter verkrijging van een zo 
  juist en volledig mogelijk inzicht in deze materie; 
 c. zo nodig ook overleg te plegen met de deputaten voor de geestelijke verzorging van  
  militairen; 
 d. het resultaat van hun onderzoek en van het onder b en c genoemde overleg tenminste een 
  jaar voor de aanvang van de eerstkomende generale synode ter kennis van de kerken te  
  brengen, opdat deze zich kunnen beraden over een door die synode te nemen besluit; 
 e. de eerstkomende generale synode te dienen met rapport en advies inzake een te dezer zake 
  te nemen besluit; 
2. aan de te benoemen deputaten ter hand te stellen: 
 a. het adviesantwoord van de deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen; 
 b. een afschrift van de brief d.d. 1 februari 1964 van ds. K. de Hoop te Leusden; 
 c. de rapporten van commissie 4 die te dezer zake hebben gediend; 
3. van dit besluit, onder bijvoeging van dit rapport, mededeling te doen aan: 
 a. de te benoemen deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen; 
 b. ds. K. de Hoop te Leusden; 
 c. de eerstkomende particuliere synode van Drenthe. 
 
Artikel 404a. 
Stipulatiën voor reserve legerpredikanten 
Br. I. Boersma biedt namens dezelfde commissie een nieuw ontwerp aan voor stipulatiën. die behoren 
te gelden tussen een kerkeraad en zijn dienaar des Woords, die de functie van reserveleger-, 
luchtmacht-, of vlootpredikant heeft aanvaard (zie eerder art. 230). 
Na korte bespreking en geringe wijziging in de redactie van het voorgestelde, stelt de synode. met 
gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis. eenparig de stipulatiën vast, zoals in artikel 404b 
vermeld. 
 
Artikel 404b. 



STIPULATIËN tussen een kerkeraad en zijn dienaar des Woords, die de functie van reserveleger-, 
luchtmacht-, of vlootpredikant heeft aanvaard: 
 
De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te . ... geeft (naar art. 14 K.O.) aan zijn dienaar des Woords 
ds………. toestemming zijn dienst in eigen gemeente te onderlaten voor de vervulling van de 
functie van reserveleger-, luchtmacht-, of vlootpredikant gedurende de tijd van één dienstperiode. 
Gedurende deze tijd blijft ds…….verbonden aan de kerk te………….en onderworpen aan opzicht en 
tucht van zijn kerkeraad. 
De kerkeraad belooft, voor zover in dezen door de Overheid niet is voorzien, zijn verplichtingen naar 
de artt. 11 en 13 van de kerkenordening jegens zijn predikant en diens gezin eerlijk te zullen nakomen. 
Ds ……. neemt op zich de band aan eigen gemeente, zoveel hem mogelijk is, te bewaren en zijn 
kerkeraad regelmatig in te lichten over zijn arbeid als reserveleger-, luchtmacht-, of vlootpredikant. 
Hij belooft, voor het geval hij, na beëindiging van een eerste periode als reserve-leger- of 
luchtmachtpredikant, ten behoeve van de geestelijke verzorging van militairen, wordt aangezocht voor 
de vervulling van een tweede dienstperiode en hij dit verzoek zou willen inwilligen, dit niet te doen 
dan na gunstig advies van de deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen en met 
toestemming van zijn kerkeraad. 
 
Artikel 405. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 22.15 uur. Dan wordt gezongen Psalm 84: 3. Na dankgebed 
bij monde van ds. H. Bouma volgt sluiting. 
Vijfenzeventigste zitting, vrijdag 27 november 1964 
 
Artikel 406. 
Om 9 uur heropent de praeses de vergadering. Hij verzoekt te zingen Psalm 46: 1, leest Prediker 11: 1 
- 6 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. B. J. F. 
Schoep, ds. Joh. Strating, br. D. Roorda en br. J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is ter 
vergadering. 
 
Artikel 407. 
De eerste scriba doet mededeling van de hierna vermelde ingekomen stukken. De synode besluit deze 
missiven te doen beantwoorden overeenkomstig hetgeen tevoren reeds is vastgesteld blijkens artikel 
388 van haar acta. Het betreft: 
 
1.  een brief d.d. 23 november 1964 van de kerkeraad van Velp, waarmee deze aandringt op 
 onderbreking van verdere arbeid der synode totdat de eenheid zal zijn hersteld: 
2. een brief d.d. 22 november 1964 van br. M. Euwema te Geldrop, waarin deze wijst op 
 verschillende mogelijkheden, die hij ziet om te komen tot herstel van de verbroken eenheid; 
3. een brief d.d. 23 november 1964 van de kerkeraad van De Bilt. aandringende niet verder te 
 vergaderen zonder de broeders, bedoeld in artikel 319 der acta; 
4. een brief d.d. 24 november 1964 van de kerkeraad van Leerdam (zie eerder art. 359, onder 9), 
 met verzoek de zittingen te onderbreken voor ruggespraak van alle leden met de bijeen te roepen 
 particuliere synoden; 
5. een verzoek d.d. 25 november 1964 van de kerkeraad van Haarlem in gelijke geest (zie verder 
 art. 424, onder 5). 
 
De eerste scriba doet voorts mededeling van de hierna vermelde ingekomen stukken, die voor 
kennisgeving worden aangenomen, te weten: 
 
1. een brief d.d. 23 november 1964 van de kerkeraad van Leens, waarin deze de synode de wijsheid 
 des Heren toebidt; 
2. een brief d.d. 22 november 1964 van de kerkeraad van Houwerzijl van gelijke strekking. 
 
Artikel 408. 
Traktementen enz . aan de Theologische Hogeschool 



De synode vergadert in besloten zitting; professor J. Kamphuis is hierbij niet aanwezig. Na afloop 
deelt de praeses mee, dat de synode heeft besloten als volgt: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. een gedeelte van het verslag van deputaten-curatoren van de Theologische Hogeschool over de 
 periode april 1961 tot december 1963 (pag. 5 van dit verslag) ; 
2. een ongedateerde missive van de classis Kampen, waarin geen concrete voorstellen tot verhoging 
 van de traktementen en salarissen worden gedaan, maar gevraagd wordt, ,,dat een en ander door 
 uw vergadering nauwgezet zal worden overwogen"; 
3. een betuiging van adhaesie van de particuliere synode van Overijssel/ Gelderland 1964 d.d. 12 
 maart 1964 aan het voorstel van de classis Kampen en waarin wordt verklaard: „zonder in dezen 
 concrete voorstellen te doen, wil de synode toch gaarne dèze zaak in uw ernstige overweging 
 aanbevelen"; 
4. een brief d.d. 24 maart 1964 van de raad van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht, waarin hij als 
 zijn mening te kennen geeft, ,,dat de" (door deputaten voorgestelde) ,,verhogingen, met name wat 
 betreft de pensioenen van de weduwen van professoren te laag zijn. Onze raad meent, dat een 
 minimum pensioen van f 8500,-, gezien de huidige levensstandaard, zeer zeker nodig is"; 
5. een brief d.d. 3 juli 1964 van deputaten-curatoren ter begeleiding van een aan hen geadresseerde 
 en door hen aan de synode doorgezonden brief van de particuliere synode van Utrecht 1964, d.d. 
 23 juni 1964 (zie eerder art. 150 sub 9), waarin deze particuliere synode uitspreekt, 
6. ,,dat er bij de curatoren op moet worden aangedrongen, dat zij deze zaak" (honoraria en 
 pensioenuitkeringen van hoogleraren en weduwen van overleden hoogleraren) ,,opnieuw 
 herzien en met name de uitkeringen aan de weduwen van hoogleraren drastisch verhogen"; 
 
constaterende, 
 
1. dat haar uit mededeling van haar commissie van voorbereiding is gebleken, dat deputaten-
 curatoren en deputaten-financieel doorlopend goede aandacht besteden aan traktementen, 
 salarissen en pensioenen van hen, die in dienst staan van de Theologische Hogeschool; 
2. dat de onder a genoemde deputaten overwegen, boven de reeds per 1 januari 1964 voorlopig 
 toegekende verhogingen, nieuwe verhogingen toe te passen; 
 
overwegende, 
 
dat de door vorige generale synoden vastgestelde pensioen-percentages op hun billijkheid onderzocht 
dienen te worden; 
 
besluit: 
 
a.  goed te keuren de door deputaten-curatoren, in overleg met deputaten-financieel, toegekende 
 tussentijdse verhogingen van de traktementen, salarissen en pensioenen, onder dankzegging voor 
 de zorg in dezen betoond; 
b.  goed te keuren de door deputaten-cura toren voorgestelde en voorlopig uitgevoerde wijzigingen 
 in de traktementen, salarissen en pensioenen, met ingang van 1 januari 1964; 
c. deputaten-curatoren op te dragen: 
 1. voor de traktementen, salarissen en pensioenen goede zorg te blijven dragen, daarbij ernstig 
  rekening houdende met hetgeen door verschillende kerkelijke vergaderingen te dezer zake 
  aan de synode is voorgelegd en hen te machtigen, in overleg met deputaten-financieel, bij 
  gebleken noodzaak, nogmaals verhogingen toe te passen, onder nadere goedkeuring van de 
  eerstkomende generale synode; 
 2. de door vorige generale synoden vastgestelde pensioen-percentages op hun billijkheid te 
  onderzoeken en dienaangaande de eerstkomende generale synode van advies te dienen; 



d.  van deze besluiten mededeling te doen aan deputaten-curatoren, deputaten-financieel. de 
 eerstkomende classis Kampen, de eerstkomende particuliere synode van Overijssel/Gelderland, 
 de eerstkomende particuliere synode van Utrecht en aan de raad van de Gereformeerde Kerk te 
 Dordrecht. 
 
Artikel 409. 
Ds. J. J. Arnold leest de conclusies, ontworpen in antwoord op het voorstel der particuliere synode van 
Drenthe inzake praktische oefeningen van a.s. dienaren des Woords (zie eerder art. 273). Hij geeft 
vervolgens een korte toelichting bij een en ander. Tenslotte deelt hij mee, welke wijzigingen in de 
conclusies worden voorgesteld. De bespreking van deze aangelegenheid wordt onderbroken door de 
middagpauze. 
 
Artikel 410. 
Om 13.30 uur vindt de hervatting van de zitting plaats, waarbij wordt gezongen Psalm 117. De synode 
is in gelijke bezetting bijeen. 
 
Artikel 411a. 
Tegenvoorstel inzake praktische oefeningen verworpen 
De bespreking over de praktische oefening voor a.s. predikanten wordt voortgezet. De predikanten ds. 
H. Bouma en ds. J. Keuning dienen het volgende tegenvoorstel in: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende, 
 
(zie hiervoor ,de tekst van het besluit der synode) ; 
 
constaterende, 
 
dat slechts één particuliere synode zich over deze zaak tot de generale synode heeft gewend, waaruit 
zou kunnen blijken, dat de kerken zich niet voldoende ten deze hebben beraden; 
 
overwegende, 
 
'dat de onderhavige zaak van geen gering belang is, waarom het nodig is, dat de kerken zich terdege 
kunnen bezinnen op de wenselijkheid en mogelijkheid van praktische oefeningen van a.s. dienaren des 
Woords; 
 
besluit: 
 
1.  deputaten te benoemen met de opdracht, onder overlegging van het voorstel van genoemde 
 particuliere synode, 
 a. de eerstkomende generale synode te adviseren over de wenselijkheid en mogelijkheid van 
  praktische oefening van a.s. dienaren des Woords; 
 b. hun rapport dienaangaande uiterlijk één jaar voor de eerstkomende generale synode aan de 
  kerken toe te zenden; 
2.  van een en ander kennis te geven aan de eerstkomende particuliere synode van Drenthe. 
 
Nadat het voorstel der commissie, waarin nog enige wijziging is aangebracht, met 23 tegen 2 
stemmen, bij één onthouding is aanvaard, komt genoemd tegenvoorstel niet meer in stemming. Het 
besluit der synode is vermeld in artikel 411b. 
 
Artikel 411b. 
Besluit inzake de voorstellen der ps van Drente 
 



De generale synode, 
 
heeft kennis genomen 
 
van een verzoek van de particuliere synode van Drenthe 1963, ,,te besluiten, dat voortaan door de 
classes niemand zal worden toegelaten tot het afleggen van het praeparatoir examen dan die tevoren de 
nodige uitvoerige en getekende bewijsstukken overlegt, dat hij de hierna te noemen praktische 
oefeningen volledig en volgens de bepalingen heeft volbracht", voor welke oefeningen deze 
particuliere synode een breed uitgewerkt schema aan de synode heeft voorgelegd; 
 
zij constateert, 
  
1. dat slechts één particuliere synode zich over deze zaak tot de generale synode heeft gewend, 
 waaruit zou kunnen worden geconcludeerd, dat de behoefte aan een regeling voor praktische 
 oefeningen zeer weinig leeft in de kerken; 
2.  dat in genoemd voorstel wel sprake is van een verzoek ,,aan elk der classes binnen haar ressort, 
 twee of drie grotere kerken en twee of drie bij die kerken dienende oudere en ervaren predikanten 
 aan te wijzen om in voorkomende gevallen hen, die staan naar het ambt van dienaar des Woords, 
 op hun verzoek zo spoedig mogelijk gelegenheid te geven tót, en bij te staan bij het volbrengen 
 van de door deze synode vastgestelde praktische oefeningen"; doch 'dat tegelijk als eis gesteld 
 wordt, dat bepaalde kerken en predikanten een verzoek van een candidaat niet magen weigeren; 
 
zij overweegt, 
  
1. dat zij niet het recht heeft van kerkeraden en predikanten te eisen, medewerking aan door 
 candidaten te verrichten praktische oefeningen te verlenen, daar dit zou neerkomen op het 
 onbevoegd lasten (doen) opleggen, welke lasten bovendien niet steeds kunnen en mogen worden 
 gedragen; 
2.  dat, indien classes en/of kerkeraden zouden weigeren aan een verzoek, c.q. eis, der generale 
 synode om medewerking tot het doen verrichten van de voorgestelde oefeningen van candidaten 
 te voldoen, de weg naar het praeparatoir examen voor candidaten zou geblokkeerd worden, 
 omdat genoemde particuliere synode als eis wil gesteld zien, dat niemand zonder deze praktische 
 oefeningen tot dat examen mag toegelaten worden; 
3.  dat eveneens tegen het door de particuliere synode van Drenthe voorgelegde program van 
 oefeningen voor candidaten in de theologie geen geringe bezwaren zijn in te brengen; 
4.  dat ook de waarde van deze oefeningen gedurende de tijd van twee maanden áls ze in deze korte 
 tijd al te volbrengen zijn) zeer gering moet geacht worden voor de vorming tot de ambtelijke 
 dienst, indien de candidaat daartoe mocht geroepen worden; en zelfs in sommige gevallen er 
 eerder schade dan voordeel van verwacht kan warden; 
5.  dat door genoemde particuliere synode ook niet duidelijk is gemaakt welke waarde aan de 
 beoordeling van deze praktische oefeningen moet toegekend worden bij het af te leggen 
 praeparatoir examen; 
6.  dat de rechte dienstvervulling in Christus' kerk overeenkomstig de toezeggingen des Heren 
 komen zal met de roeping van Godswege en toe zal nemen naarmate de geroepene biddend leeft 
 bij de Schriften en zijn dienstwerk in stipte gehoorzaamheid aan zijn Opdrachtgever begeert te 
 verrichten; 
 
waarom zij besluit: 
 
aan het verzoek van de particuliere synode van Drenthe 1963 met betrekking tot praktische oefeningen 
van candidaten in de theologie niet te voldoen en hiervan mededeling te doen aan de eerstkomende 
particuliere synode van Drenthe. 
 
Artikel 412. 
De praeses deelt het program der werkzaamheden voor de volgende week mee. Nadat Psalm 99: 2 en 8 



is gezongen, gaat de waarnemende assessor voor in gebed en sluit de praeses de laatste zitting van de 
negentiende werkweek der synode. 
 
Zesenzeventigste zitting, dinsdag 1 december 1964 
 
Artikel 413. 
Om 10 uur vangt de eerste zitting in de twintigste synodeweek aan. De praeses leest 2 Corinthiërs 13 
en gaat voor in gebed. Hij wijst op de bemoediging van de Here in het gelezen Schriftgedeelte, waar 
Hij ons zegt, dat wij niets vermogen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. 
Bij het appèl is br. P. J. Wassenaar weer aanwezig. De broeders ds. G. Roukema, J. Breukelman, ds. 
B. J. F. Schoep, ds. Joh. Strating, D. Roorda en J. J. Dieleman zijn afwezig. Br. H. J. Bosch komt later 
ter vergadering. De hoogleraren dr. L. Doekes en J. Kamphuis zijn tegenwoordig, terwijl professor H. 
J. Schilder later arriveert. De plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman zijn eveneens 
aanwezig. De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 414. 
Ds. J. R. Wiskerke geeft antwoord op hetgeen in de bespreking is te berde gebracht in zake van de 
zgn. noodsituatie in de kerk te Groningen-Zuid in haar conflict met ds. A. van der Ziel (zie eerder art. 
399). Hij eindigt zijn betoog om 12.30 uur als de middagpauze aanbreekt. Om 14 uur vindt de 
heropening plaats. Gezongen wordt Psalm 40: 8. De besloten zitting wordt in gelijke bezetting 
voortgezet. 
De voorzitter der commissie zet uiteen in welke volgorde de verdere delen van het rapport behandeld 
zullen worden. Tengevolge van de wijziging in het standpunt der commissie, is nu geen afzonderlijk 
besluit terzake van de plaats en functie van de uitspraken in betrekking tot de schorsingswaardigheid 
van ds. A. van der Ziel noodzakelijk gebleven. De vergadering stelt overeenkomstig het voorstel der 
commissie de volgorde van behandeling vast. 
 
Artikel 415. 
In besloten zitting leest ds. J. R. Wiskerke de voorstellen der commissie over de ingebrachte bezwaren 
tegen uitspraken der particuliere synode van Groningen in betrekking tot een preekpassage van ds. A. 
van der Ziel op 24 maart 1964. Nadat hij er nog een korte toelichting op heeft gegeven, volgt 
bespreking. Om 17.30 uur volgt schorsing voor de avondpauze. 
De zitting wordt heropend om 18.30 uur met het gezamenlijk zingen van Psalm 87: 1. Dezelfde 
broeders, behalve ds. M. J. C. Blok, zijn ter vergadering, die opnieuw in comité generaal plaats vindt. 
Ds. J. R. Wiskerke geeft antwoord op de gemaakte opmerkingen, waarna hij gelegenheid ontvangt 
voor beraad met de commissie over de formulering van de conclusies (zie verder art. 425). 
 
Artikel 416. 
De praeses stelt de vraag aan de orde, of de volgende delen van het rapport in openbare, dan wel 
besloten zitting in behandeling dienen te komen. Het voor en tegen van een en ander wordt besproken. 
Omdat de onderscheiden onderdelen sterk vervlochten zijn, en hetgeen slechts in besloten zitting mag 
worden gezegd, zich moeilijk laat abstraheren van wat in openbare zitting in behandeling kan komen, 
besluit de vergadering met gemeen goedvinden, de volgende onderdelen in besloten zitting te be-
handelen. 
 
Artikel 417. 
Ds. J. R. Wiskerke leest de conclusies der commissie over bezwaren tegen de uitspraak der particuliere 
synode van Groningen over het vragen door de kerkeraad van Groningen-Zuid van een voorgaand 
oordeel als bedoeld in artikel 79 K.O. aan de classis. 
Na enige discussie blijkt ook bij dit onderdeel beraad van de commissie nodig voor definitieve 
vaststelling van de tekst (zie verder art. 419). Nadat is gezongen Psalm 98: 4, gaat ds. F. de Vries voor 
in dankgebed. Hierna volgt sluiting. 
 
Zevenenzeventigste zitting, woensdag 2 december 1964 
 



Artikel 418. 
De synode hervat haar arbeid om 9 uur met het zingen van Psalm 27: 7, lezing van Johannes 15: 1 - 8 
en gebed bij monde van de praeses. Op het appèl ontbreken de broeders ds. G. Roukema, J. 
Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, ds. Joh. Strating, D. Roorda en J. J. Dieleman. De hoogleraren dr. L. 
Doekes, H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn ter vergadering, evenals ds. H. Knoop. De synode 
vergadert in comité generaal. 
 
Artikel 419. 
Ds. J. R. Wiskerke leest de definitieve redactie van de conclusies van commissie 3 inzake het 
onderdeel, bedoeld in artikel 417 der acta. De praeses geeft dit voorstel in stemming. Het verwerft het 
instemmend praeadvies van de drie hoogleraren. Geen van de leden verklaart zich tegen, terwijl een 
broeder zich van stemming wenst te onthouden. De afgevaardigden van Groningen blijven buiten 
stemming. De tekst van dit besluit is vermeld in artikel 430. 
 
Artikel 420. 
Ds. J. R. Wiskerke leest namens commissie 3 een ontwerp voor besluit inzake bezwaren tegen de 
particulier-synodale uitspraken over de schorsing van ds. A. van der Ziel door de kerkeraad van 
Groningen-Zuid zonder voorgaand oordeel van de naastgelegen gemeente (zie eerder art. 396). Het 
wordt tot ruim 12.30 uur besproken. Na de middagpauze vindt de her-opening plaats om 13.45 uur met 
het zingen van Psalm 72: 2. De vergadering is in gelijke bezetting bijeen; ze gaat over in besloten 
zitting. Dan wordt de discussie voortgezet, waarna de rapporteur van repliek dient tot 17.50 uur (zie 
verder art. 422). De praeses schorst de vergadering voor de avondpauze en voor daaropvolgend 
noodzakelijk commissoriaal werk. 
 
Achtenzeventigste zitting, donderdag 3 december 1964 
 
Artikel 421. 
Om 9 uur heropent de praeses de vergadering. Hij verzoekt te zingen Psalm 121: 1 en 2, leest Psalm 
121 en gaat voor in gebed. Ds. G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, ds. Joh. Strating, 
br. D. Roorda en br. J. J. Dieleman ontbreken op het appèl. Professor J. Kamphuis is ter vergadering, 
evenals de predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. De praeses maakt zich de tolk der 
vergadering, door de oudste adviseur der synode, ds. H. Knoop toe te spreken in verband met diens 
verjaardag op heden. Hij bidt hem 's Heren bizondere geleide toe op zijn verdere levensweg. De 
jubilaris dankt hartelijk voor dit praesidiale woord en spreekt de bede uit, dat de Here de vergadering 
vruchtbaar zal maken voor de kerken. De praeses schorst nu de vergadering voor werkzaamheden van 
de commissies. 
 
Artikel 422. 
Om 11.45 uur heropent de praeses de zitting, die in comité generaal plaats vindt. Ds. J. R. Wiskerke 
voltooit zijn beantwoording (zie eerder art. 420). De voorzitter der commissie, ds. A. I. Krijtenburg, 
staat hem hierin bij. Na de middagpauze wordt om 14 uur gezongen Psalm 66: 3. In de be-zetting der 
synode is geen wijziging gekomen. In besloten zitting voltooit ds. A. I. Krijtenburg zijn betoog. Dan 
leest ds. J. R. Wiskerke de gewijzigde conclusies der commissie over het laatste onderdeel voor. Er 
volgt nog een korte bespreking. Ds. H. Bouma, hierin gesteund door ds. J. Keuning, dient op het 
onderhavige onderdeel een tegenvoorstel in, evenals een hierbij noodzakelijke gebleven voorstel 
inzake een te nemen besluit over plaats en functie van de uitspraak over de schorsingswaardigheid van 
ds. A. van der Ziel. Deze beide voorstellen worden vermenigvuldigd. 
Het commissoriale voorstel komt in bespreking, welke er toe leidt, dat de rapporteur nog enkele 
tekstwijzigingen aanbrengt. Vervolgens geeft de praeses de tegenvoorstellen van ds. H. Bouma in 
discussie. Er worden enkele redactionele wijzigingen in aangebracht (zie verder art. 426). Hierna volgt 
schorsing van de vergadering voor werkzaamheden der commissies om 17.50 uur. 
 
Negenenzeventigste zitting, vrijdag 4 december 1964 
 
Artikel 423. 



Te 9 uur hervat de synode haar werk. De praeses verzoekt te zingen Psalm 34: 3 en 11, leest Romeinen 
8: 31 - 39 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. B. J. 
F. Schoep, ds. Joh. Strating, br. D. Roorda en br. J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is, evenals ds. 
A. Veldman, tegenwoordig. De vergadering vindt plaats in comité generaal. 
 
Artikel 424. 
De eerste scriba deelt mee, dat adreswijzigingen zijn ingekomen van ds. L. Douw en van de 
Gereformeerde Kerken te Hoogvliet en te Neede; deze stukken worden voor kennisgeving 
aangenomen. 
Voorts maakt hij melding van de volgende ingekomen stukken: 
1.  een telegram van de predikanten ds. P. K. Keizer en ds. J. Verkade, beiden te Groningen, met de 
 volgende inhoud: ,,Ondergetekenden zijn verontwaardigd over het spreken van professor J. 
 Kamphuis volgens persverslag inzake het ontbreken van onpartijdigheid van hun kerkeraad in 
 verband met de positie van dominee Van der Vliet. Dat hierover in openbare zitting gesproken 
 werd, was ontoelaatbaar en wat hierover gesproken is, is onjuist"; 
2.  een brief d.d. 1 december 1964 van de kerkeraad van Mariënberg, waarin deze meedeelt, dat hij 
 dankbaar is voor de voortzetting van de synodale arbeid en de wens en bede uitspreekt, dat de 
 Here daartoe blijvend krachten zal geven; 
3.  een brief d.d. 30 november 1964 van de kerkeraad van Haulerwijk, waarin hij schrijft, dat 
 opschorting van de synodale arbeid tot nader omschreven datum hem gewenst voorkomt; 
4.  een brief d.d. 25 november 1964 van de kerkeraad van Krommenie, waarin hij voortzetting der 
 synode in haar huidige constellatie als principieel onjuist en onwettig oordeelt; 
5. een brief d.d. 29 november 1964 van br. W. Holsappel te Haarlem en van br. W. J. Mackaay te 
 Overveen, met mededeling, dat zij niet instemmen met hetgeen 'de kerkeraad van Haarlem aan de 
 synode heeft geschreven (zie eerder art. 407, onder 5) ; 
6. een brief d.d. 30 november 1964 van br. C. Venema te Leens, waarin deze zijn gevoelen 
 uiteenzet omtrent de uitlegging van art. 79 K.O.; 
7.  een brief d.d. 26 november 1964 van dr. R. H. Bremmer te Enschede, waarin deze reageert op de 
 hem toegezonden brief d.d. 21 november 1964, welke de synode aan de kerkeraden heeft gericht. 
 
De synode volstaat met kennisneming van de onder 1, 2, 5 en 6 genoemde stukken; de onder 3 en 4 
genoemde brieven zullen worden beantwoord overeenkomstig hetgeen is besloten blijkens artikel 388 
dezer acta; inzake beantwoording van de onder 7 genoemde brief zal het moderamen van advies 
dienen (zie verder art. 474). 
 
Artikel 425. 
Ds. J. R. Wiskerke leest de nieuwe redactie van de door commissie 3 ontworpen conclusies over de 
materie, bedoeld in artikel 415 der acta (zie verder art. 428). 
 
Artikel 426. 
Tegenvoorstel van di Bouma en J. Keuning over de schorsing van ds. A. van der Ziel verworpen. 
De praeses brengt het eerste voorstel van ds. H. Bouma, gesteund door ds. J. Keuning, als het 
verststrekkende in stemming (zie eerder art. 422). Professor J. Kamphuis adviseert tegen aanvaarding. 
Vervolgens wordt het met 19 tegen 2 stemmen, bij 1 onthouding verworpen; de afgevaardigden van de 
particuliere synode van Groningen blijven hierbij buiten stemming. Het tweede voorstel van ds. H. 
Bouma komt nu niet meer in stemming. Beide voorstellen luiden als volgt: 
 
 
A.  De generale synode 
 
heeft kennis genomen van een aantal appèlschriften, waarin bij haar bezwaar wordt ingebracht tegen 
de uitspraak van de particuliere synode van Groningen 1963/1964, acta art. 76, waarmee deze particu-
liere synode aan haar voorgelegde bezwaren tegen de schorsingsdaad van de kerkeraad van 
Groningen-Zuid in betrekking tot ds. A. van der Ziel, voor wat de kerkrechtelijke zijde aangaat, heeft 
afgewezen. 



 
Zij heeft geconstateerd, 
 
1.  dat de kerkeraad van Groningen-Zuid bij besluit van zijn vergaderingen d.d. 5 en 9 juli 1963 zijn 
 predikant, ds. A. van der Ziel, in zijn dienst heeft geschorst zonder het in art. 79 K.O. genoemde 
 ,,voorgaand oordeel des kerkeraads der naastgelegen gemeente", alsook zonder dergelijk 
 voorgaand oordeel van de, bij verstek van de naastgelegen gemeente, haar plaats innemende 
 meerdere vergadering; 
2. dat appellanten betwisten, 
 a. dat het voorschrift van art. 79 K.O. terzake van het voor een rechtmatige schorsing nodige 
  voorgaande oordeel der naastgelegen gemeente (c.q. classis, enz.) door de kerkeraad van 
  Groningen-Zuid mocht worden opzij geschoven; 
 b. dat het appèl van de kerkeraad van Groningen-Zuid op de particuliere synode van   
  Groningen 1963/1964 tegen de naar zijn oordeel onjuiste beslissing van de classis   
  Groningen d.d. 27 juni 1963, die evenmin het voor een schorsing nodige voorgaande  
  oordeel gaf, tevens aan de appellerende kerkeraad naar art. 31 K.O. recht gaf, zonder  
  voorgaand oordeel van een naastgelegen gemeente of van een meerdere vergadering, tot de 
  schorsingsdaad over te gaan; 
 c. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid, nadat hij aan de naastgelegen gemeente en aan de 
  classis Groningen om het in art. 79 K.O. genoemde voorgaande oordeel had gevraagd,  
  genoegzame ,,naarstigheid" had gedaan (art. 87 K.O.) in het naleven van wat art. 79 K.O. 
  terzake van het voor een wettige schorsing nodige voorgaande oordeel voorschrijft; 
3.  dat appellanten allerminst overtuigd zijn door hetgeen de particuliere synode heeft aangevoerd ter 
 rechtvaardiging van de gewraakte schorsingsdaad, waarom zij eenstemmig haar uitspraak in 
 dezen als ongegrond afwijzen en aan de generale synode verzoeken uit te spreken, dat de 
 bedoelde schorsingsdaad, wijl in strijd met art. 79 K.O. volbracht, niet voor vast en bondig is te 
 houden. 
 
Zij heeft overwogen, 
 
1.  dat art. 79 K.O. voorschrijft,  dat dienaren des Woords, ingeval zij een openbare grove zonde 
 bedrijven, die der kerk schandelijk of ook bij de overheid strafwaardig is, door het oordeel van 
 hun kerkeraad en van die der naastgelegen gemeente in hun dienst zullen geschorst worden, welk 
 voorschrift een onpartijdige en billijke rechtshandel waarborgt en als zodanig in de kerkelijke 
 orde op eigen wijze toepast wat de Heilige Schrift in dezen leert (vgl. o.a.  Num. 35: 9 - 34;  
 Deut. 19:15 enz.) ; 
2.  dat een kerkeraad bij de beroeping van een dienaar des Woords, o.m. door in de beroepsbrief 
 naar behoren mee te delen, dat hij leeft onder de vigueur van de geldende kerkenordening, tevens 
 aan de geroepen predikant de verzekering geeft, in betrekking tot (onverhoopte) schorsing zich te 
 zullen houden ook aan hetgeen is bepaald in art. 79 K.O.; 
3.  dat de gereformeerde kerken geloven en belijden, dat, terwijl het nut-tig en goed is, dat die 
 regeerders der kerk zijn onder zich zekere ordinantie instellen, zulke ingestelde kerkelijke 
 ordening ook door hen behoort te worden bevestigd tot onderhouding van het lichaam der kerk 
 (art. 32 N.G.B.). 
 
Zij is van oordeel, 
 
1.  dat, ingeval een kerkeraad zijn dienaar des Woords schorsingswaardig oordeelt, doch ondanks 
 zijn verzoek hiertoe bij de kerkeraad der naastgelegen gemeente (eventueel de meerdere 
 vergadering) geen hiermee overeenstemmend voorgaand oordeel kan verwerven, deze 
 (eerstbedoelde) kerkeraad zijn aanvankelijk uitgesproken oordeel niet kan effectuëren in een 
 besluit tot opschorting in de dienst; 
2.  dat, indien een kerkeraad in een geval, als onder van oordeel 1 omschreven, meent zijn 
 aanvankelijk uitgesproken oordeel te moeten handhaven tegenover dat van de naastgelegen 
 gemeente (eventueel de meerdere vergadering), hierdoor voor deze kerkeraad ongetwijfeld een 



 ernstige noodsituatie ontstaat; 
3.  dat, als art. 87 K.O. al met de woorden ,,naarstigheid doen" (nl. om de artikelen van de geldende 
 kerkenordening te onderhouden) de mogelijkheid open laat, dat men nu en dan, hier en daar, 
 enigszins van enig artikel der kerkenordening afwijkt, een kerkeraad, in een als onder van oordeel 
 2 bedoelde noodsituatie, niet zonder meer, op grond van de hiervoor aangeduide strekking van dit 
 artikel, rechtmatig tot de beoogde schorsingsdaad kan komen langs een andere dan de in art. 79 
 K.O. met uitgedrukte woorden voorgeschreven weg, aangezien art. 79 K.O. ook geldt als afpraak 
 met de betrokken dienaar des Woords, welke niet eenzijdig door de kerkeraad mag worden ver
 broken; 
4. dat ook een beroep op art. 31 K.O., in geval van bezwaarnis bij de betrokken kerkeraad wegens 
 weigering van de naastgelegen gemeente (eventueel de meerdere vergadering), het gevraagde 
 voorgaande oordeel naar art. 79 K.O. te geven, niet kan dienen om het onderhavige voorschrift 
 van art. 79 K.O. in feite van kracht te beroven door „in eigen verantwoordelijkheid" over te gaan 
 tot de schorsingsdaad, aangezien art. 31 K.O. juist bepaalt en bevestigt, dat de artikelen van de 
 geldende kerkenordening (en dus ook art. 79) als norm gelden, aan welke de handelingen van de 
 kerkeraad (ook een eventuele schorsingshandeling) onderworpen en te toetsen zijn; 
5. dat een kerkeraad, die in een geval als onder van oordeel 2 omschreven ,,in eigen 
 verantwoordelijkheid" overgaat tot schorsing van een dienaar des Woords zonder het voorgaande 
 oordeel van de kerkeraad der naastgelegen gemeente (eventueel de meerdere vergadering), valt 
 onder het oordeel van schending van door de kerken generaal gemaakte akkoorden, tenzij hij ten 
 overstaan van de meerdere vergadering(en) aantoont, dat hij, door niet over te gaan tot zulke 
 schorsing, zou hebben gezondigd tegen het Woord des Heren en dat de kerkeraad van de 
 naastgelegen gemeente (eventueel de meerdere vergadering) ontrouw is geweest in de 
 weigering, het gevraagde voorgaande oordeel te geven; 
6. dat door de kerkeraad van Groningen-Zuid niet onweerlegbaar is aangetoond, dat hij door uitstel 
 van schorsing van ds. A. van der Ziel na. 9 juli 1963 zou hebben gezondigd tegen het Woord van 
 God. 
 
Zij spreekt uit, 
 
1. dat de schorsingsdaad van de kerkeraad van Groningen-Zuid, ,,in eigen verantwoordelijkheid" 
 voltrokken bij besluit van zijn vergaderingen d.d. 5 en 9 juli 1963, is geschied in strijd met art. 79 
 K.O., zonder dat de dwingende noodzaak daartoe onweerlegbaar is aangetoond en derhalve niet 
 voor vast en bondig is te houden; 
2. dat deze schorsingsdaad, op grond van het hierboven overwogene en geoordeelde, door de 
 kerkeraad van Groningen-Zuid behoort te worden herroepen onder betuiging van leedwezen 
 jegens de Here; 
3. dat de uitspraak van de particuliere synode van Groningen bovengenoemd ten onrechte is gedaan. 
 
B.  De generale synode, gelet op 
 
haar uitspraak inzake de zgn. schorsingsweg, die de kerkeraad van Groningen-Zuid heeft gevolgd met 
ds. A. van der Ziel, 
 
besluit, 
 
alvorens van genoemde uitspraak kennis te geven aan de betrokkenen en de appellanten, 
uitspraak te doen inzake de plaats en de functie van haar besluit, genomen in haar zitting van 6 
november 1964 in betrekking tot de bezwaren tegen de uitspraak der particuliere synode van 
Groningen 1963/1964 nopens de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel (acta art. 315). 
 
Artikel 427. 
Besluit over de schorsing zonder naast gelegen kerk 
De praeses brengt de door de commissie voorgestelde conclusies (zie eerder art. 422) in stemming. 
Professor J. Kamphuis adviseert tot aanvaarding. Met 16 tegen 4 stemmen, bij 2 onthoudingen, 



worden zij aanvaard. De afgevaardigden van Groningen blijven buiten stemming. Br. H. J. Bosch 
verzoekt aantekening in de acta, dat hij zijn stem tegen aanvaarding van het onderhavige voorstel heeft 
uitgebracht. De tekst van het genomen besluit is vermeld in artikel 431 der acta. 
 
Artikel 428. 
Besluitvorming inzake preekpassage 
De praeses brengt de voorstellen der commissie, bedoeld in artikel 425 der acta, in stemming. Na 
gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis worden zij met 19 tegen 1 stemmen, bij 2 onthoudingen, 
aanvaard, terwijl de Groningse afgevaardigden wederom buiten stemming blijven. De tekst van het 
besluit is vermeld in artikel 429 der acta. 
 
Artikel 429. 
Uitspraak inzake de preekpassage 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van enige door appellanten ingebrachte bezwaren tegen artikel 65, onder D, van de vertrouwelijke acta 
van de particuliere synode van Groningen, 7 november 1963 e.v.; 
 
zij constateert, 
 
dat ds. A. van der Ziel op 24 maart 1963 in zijn prediking een passage inlaste van de volgende inhoud: 
„Ik die U nu in deze eredienst mag voorgaan ben naar het oordeel van de kerkeraad daartoe 
onwaardig. Ik heb mij mijn ambtelijke bediening onwaardig gemaakt doordat ik, tegen de wil van de 
kerkeraad, deel heb genomen, heb gemeend persoonlijk deel te mogen en te moeten nemen, aan een 
samenspreking met enige particuliere gemeenteleden met de synodale kerkeraden. Na dit oordeel van 
de kerkeraad is het mij zelf dan ook uitermate moeilijk, ja bijna onmogelijk, hier op de kansel te staan, 
als het niet was dat ik wist, en er van overtuigd was, dat de Heiland en dat ook het merendeel van U, 
gemeente, dit oordeel niet deelt"; 
 
,dat appellanten stellen, 
 
a. dat ds. A. van der Ziel bij het uitspreken van deze passage in grote moeite verkeerde vanwege 
 zijn a.s. schorsing en dat de kerkeraad bij zijn beoordeling niet rekende met deze omstandigheid; 
b. dat ds. A. van der Ziel schriftelijk heeft toegezegd ,,deze passage" niet bij herhaling uit te spreken 
 en dat hij tevens beloofde ernstig zijn best te zullen doen ,,ingetogen" te zijn en de conflictsituatie 
 niet onnodig te verscherpen, en dat de kerkeraad desondanks tot een aanklacht kwam met 
 betrekking tot het uitspreken van de bewuste preekpassage; 
c. dat de kerkeraad ondanks genoemde toezegging een kanselafkondiging deed met betrekking tot 
 de hiervoor vermelde preekpassage en dat hij derhalve onwijs handelde; 
d. dat de kerkeraad, toen hij ds. A. van der Ziel op diens verklaring, de kanselafkondiging te zullen 
 bestrijden, deswege schuldig achtte, hem slechts schuldig heeft verklaard om ,,een woord" (Jesaja 
 29: 21), aangezien ds. A. van der Ziel de kanselafkondiging nimmer metterdaad en publiek heeft 
 bestreden, zodat van het metterdaad aanrichten van openbare scheurmaking en muiterij in de 
 gemeente in het geheel geen sprake was en de particuliere synode ten onrechte in deze zin 
 concludeerde; 
e. dat de particuliere synode wel overweegt, dat ds. A. van der Ziel voortging „op zijn zondige weg 
 van tweedracht, sekten en muiterij aan te richten in de kerkeraad en gemeente", maar ,dat de 
 kerkeraad in zijn formulering van de gronden voor het oordeel van schorsingswaardigheid (14 
 februari 1963) deze zonde niet heeft genoemd, zodat de particuliere synode ten onrechte over een 
 voortgaan op de weg van deze zonde sprak; 
f. dat de kerkeraad op 28 maart 1963 besloot, zijn klacht met betrekking tot de preekpassage niet op 
 een nog voor de daarop volgende zondag te beleggen vergadering met de kerkeraad van 



 Groningen-Noord te brengen, omdat de urgentie daartoe was vervallen, en dat hij derhalve 
 dezelfde klacht daarna niet meer had mogen doen dienen in het raam van een 
 schorsingsprocedure; 
g. dat de kerkeraad ten onrechte in zijn weergave van de verklaring van ds. A. van der Ziel, de 
 kansel afkondiging van de kerkeraad te zullen bestrijden, het woord ,,publiek" heeft opgenomen, 
 aangezien zowel ds. A. van der Ziel als anderen in de kerkeraadsvergadering van 5 april 1963 
 ontkend hebben, dat dit woord door hem zou zijn gebezigd; 
h. dat de particuliere synode in haar overweging, ,,dat ds. A. van der Ziel de bediening des Woords 
 misbruikte om nu ook daarin in te gaan tegen zijn kerkeraad, over hem vals getuigenis te geven 
 en lichtvaardig te oordelen over de gemeente", een uitspraak heeft gedaan over de innerlijke 
 bedoeling van ds. A. van der Ziel; 
i. dat de particuliere synode, ook al zijn de geïncrimineerde handelingen van ds. A. van der Ziel 
 geenszins goed te keuren, deze toch niet had moeten gebruiken als ,,verzwarend bewijsmateriaal" 
 om te komen tot de uitspraak van schorsingswaardigheid; 
 
zij overweegt, 
 
1. dat de kerkeraad, toen hij besloot een voorgaand oordeel naar art. 79 K.O. aan de kerkeraad van 
 Groningen-Noord te vragen, het ongeoorloofd achtte, in dat stadium aan de gemeente opening 
 van zaken te geven als in strijd met de kerkelijke normen; 
2. dat de kerkeraad hierdoor zoveel mogelijk de eer van ds. A. van der Ziel bevorderde en zolang 
 mogelijk voor zijn deel de gemeente behoedde voor aanstoot aan diens ambtsbediening; 
 dat ds. A. van der Ziel ook op 24 maart 1963 niet gerechtigd was het beleid van zijn kerkeraad te 
 doorbreken; 
3. dat ds. A. van der Ziel weliswaar verklaarde, niet van plan te zijn ,,deze passage bij herhaling uit 
 te spreken", doch tegelijk aan de kerkeraad geen waarborg gaf, dat hij zich voortaan van 
 soortgelijke mededelingen zou onthouden, zodat de bewuste preekpassage kon aangemerkt 
 worden als een symptoom van de houding van ds. A. van der Ziel ten opzichte van zijn 
 kerkeraad; 
4. dat de kerkeraad door zijn kanselafkondiging met betrekking tot de preekpassage terecht zocht de 
 in de gemeente aangebrachte schade zoveel moglijk te herstellen; 
5. dat ds. A. van der Ziel door genoemde preekpassage metterdaad bezig was tweedracht in de 
 gemeente aan te richten; 
6. dat de verklaring van ds. A. van der Ziel, de kanselafkondiging te zullen bestrijden ,,bij iedere 
 gelegenheid, die hem geboden wordt", niet miskend moet worden als een los daarheen geworpen 
 woord, daar hij dit ondanks vermaan heeft gehandhaafd; 
7. dat weliswaar de kerkeraad in de formulering van de gronden voor zijn oordeel van 
 schorsingswaardigheid de woorden muiterij c.a. niet gebruikt heeft, maar dat het kwaad waarvan 
 deze woorden spreken, wel terdege daarin wordt genoemd, zodat de particuliere synode terecht 
 kon overwegen, dat er bij ds. A. van der Ziel sprake was van een voortgaan op de weg van 
 aanrichten van tweedracht, sekten en muiterij in de kerkeraad en gemeente; 
8. dat het besluit van de kerkeraad op 28 maart 1963 om de klacht met betrekking tot de 
 preekpassage niet op een voor de volgende zondag te beleggen vergadering met de kerkeraad van 
 Groningen-Noord te brengen alleen betrekking had op de urgentie, waarmee deze zaak zou 
 worden aanhangig gemaakt, zodat dit besluit zeker geen wettige verhindering aanbracht voor het 
 later aan de orde stellen van deze zaak in het raam van een schorsingsprocedure; 
9. dat de kerkeraad niet billijk handelde, toen hij het woord ,,publiek" in zijn weergave van de tekst 
 van de onder 7 genoemde verklaring handhaafde, hoewel de getuigenissen over de hantering van 
 dit woord elkaar tegenspraken en ds. A. van der Ziel zelf het gebruik ervan ontkende; 
10. dat dit niet wegneemt, dat de verklaring ook zonder het woord ,,publiek" zakelijk geen publieke 
 bestrijding uitsloot; 
11. dat de overweging van de particuliere synode, ,,dat ds. A. van der Ziel de bediening des Woords 
 misbruikte om nu ook daarin in te gaan tegen zijn kerkeraad" enz., een uitspraak doet over de 
 feitelijke strekking van de preekpassage, gelijk temeer blijkt uit de daarna volgende overweging, 
 dat ,,de kerk niet oordeelt over het innerlijk"; 



12. dat niet wordt aangetoond, waarom de gewraakte handelingen van ds. A. van der Ziel niet als 
 ,,verzwarend bewijsmateriaal" mochten worden aangemerkt ter fundering van de uitspraak van 
 schorsingswaardigheid; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat de bezwaren van appellanten, behoudens hetgeen in de tiende overweging is uitgesproken, moeten 
worden afgewezen. 
 
Artikel 430. 
Uitspraak inzake de functie van de classis 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
een bij haar ingebracht bezwaar van de broeders J. Alssema en E. Bakker te Groningen tegen de 
uitspraak van de particuliere synode van Groningen, 7 november 1963 e.v., vermeld in haar 
(vertrouwelijke) acta, artikel 18; 
 
zij constateert, dat deze broeders stellen, 
 
1. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid zich niet tot de classis Groningen had mogen wenden met 
 het verzoek, van deze vergadering een voorgaand oordeel te verkrijgen in het kader ener 
 schorsingsprocedure naar art. 79 K.O. nadat de kerk te Groningen-Noord zulk een voorgaand 
 oordeel aan de kerkeraad onthouden had; 
2.  dat hij daarentegen alleen in appèl bij de classis had behoren te gaan terzake van de onthouding 
 van een voorgaand oordeel van de zijde van de kerk te Groningen-Noord, opdat deze kerk daarna 
 opnieuw over dezelfde zaak zou beslissen; 
3. dat de particuliere synode ten onrechte dit bezwaar afwees; 
 
zij overweegt ten aanzien hiervan: 
 
1.  de appèlweg die art. 31 K.O. opent, geldt ook voor het later in de kerkenordening voorkomende 
 hoofdstuk over de kerkelijke tucht, zodat de classis Groningen als tweede rechter kon optreden in 
 een geding naar art. 79 K.O., nu de kerkeraad van Groningen-Zuid geen medewerking van de 
 kerkeraad van Groningen-Noord ten deze verkreeg; 
2.  de naastgelegen zusterkerk bezit zelf geen origineel en blijvend ,,grondrecht" om in de 
 schorsingstucht op te treden, hetwelk enerzijds aan de dag treedt bij vergelijking met het 
 rechtstreeks in de Schriften aangewezen ,,grondrecht" van de plaatselijke kerk zelf, in welker 
 midden deze tucht steeds geoefend wordt en andererzijds eveneens duidelijk wordt uit de 
 rechtsdienst, die art. 79 K.O. opdraagt aan de classis bij de afzetting van een dienaar des Woords; 
3.  de kerkeraad van de betrokken ambtsdrager voert de eigenlijke schorsing uit, hij aanvaardt 
 voorts, terwille van de onpartijdigheid, in de dienst van de naastgelegen kerk een door de 
 kerkenordening voorgeschreven medewerking van de zijde van de broederschap, zodat de zin van 
 deze medewerking, wanneer de classis als vergadering van naastgelegen kerken ná de 
 naastgelegen kerk optreedt, geenszins verdwijnt, maar integendeel terdege blijkt, aangezien 
 alsdan vele raadgevers uit verschillende kerken bijeen zijn (vgl. Spreuken 11: 14; 15:22) ; 
 
en zij besluit, 
 
gelet op deze overwegingen, bovengenoemd bezwaar af te wijzen.  
 
Artikel 431. 
Uitspraak inzake schorsing zonder naastgelegen gemeente 



 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen 
 
van onderscheidene bezwaarschriften, voorzover deze betrekking hebben op artikel 76 van de acta van 
de buitengewone particuliere synode van Groningen 1963/1964; 
 
zij constateert, 
  
1. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid in zijn vergaderingen van 5 en 9 juli 1963 ds. A. van -der 
 Ziel heeft geschorst zonder dat een voorgaand oordeel naar art. 79 K.O. van de naastgelegen kerk 
 en al evenmin van de classis Groningen was verkregen; 
2. dat de buitengewone particuliere synode ,,de bezwaren ingebracht tegen de schorsingsdaad van 
 de kerkeraad van Groningen-Zuid van ds. A. van der Ziel, voor wat de kerkenordelijke zijde 
 aangaat", heeft afgewezen; 
3. dat de appellanten stellen, 
 a. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid niet van het voorschrift van art. 79 K.O. terzake van 
  het voor een rechtmatige schorsing nodige voorgaande oordeel van de zijde van de  
  naastgelegen kerk of classis mocht afwijken; 
 b. dat het appèl van de kerkeraad van Groningen-Zuid op de particuliere synode met   
  betrekking tot de beslissing van de classis Groningen van 27 juni 1963 hem niet het recht 
  gaf om naar art. 31 K.O. zonder medewerking van het kerkverband tot een schorsingsdaad 
  te komen; 
 c. dat de particuliere synode ten onrechte uitsprak, dat ,,deze schorsing is geschied   
  overeenkomstig het in art. 79 K.O. bepaalde aangaande de omstandigheid van   
  noodzakelijkheid van censuur over kerkedienaren in de vorm van een schorsing"; 
 
A.  zij overweegt, 
  
1. dat het in de kerkenordening vastgelegde voorschrift, dat dienaren des Woords geschorst zullen 
 worden ,,door voorgaand oordeel des kerkeraads derzelver en der naastgelegen gemeente" (art. 
 79 K.O.), van hoge betekenis is ter waarborging van een onpartijdige en billijke rechtshandel en 
 als zodanig op eigen wijze toepast wat de Schrift in dezen leert (o.a. Num. 35: 9 - 34, Deut. 16: 
 18 - 20) ; 
2. dat de kerkeraad van Groningen-Noord zijn bij stemming kenbaar gemaakte weigering, een 
 voorgaand oordeel naar art. 79 K.O. te geven, niet heeft gemotiveerd, ook niet na uitdrukkelijk 
 verzoek daartoe van de kerkeraad van Groningen-Zuid en daarin niet gehandeld heeft ge-lijk aan 
 een door de kerkenordening aangewezen rechtscollege betaamt; 
3. dat deze kerkeraad daarna geweigerd heeft, een nieuwe aanklacht op een kerkeraden-vergadering 
 naar art. 79 K.O. onder ogen te zien, hetgeen in strijd is met de door de kerkenordening 
 aangewezen roeping van de kerkeraad ener naastgelegen gemeente; 
4.  dat de classis Groningen van 16 mei 1963, ondanks het feit, dat zij de zonde van ds. A. van der 
 Ziel in hoofdzaak onderkende, zichzelf gebracht heeft tot uitstel met betrekking tot haar 
 eigenlijke taak, nl. de beoordeling van de schorsingswaardigheid van deze predikant, door hem 
 gelegenheid te geven gedurende een maand zich ten overstaan van de classis op zijn houding te 
 beraden; 
5.  dat deze classis op 27 juni 1963 zichzelf verhinderd heeft, haar rechterlijke taak naar behoren te 
 vervullen door de zaak terug te verwijzen naar de kerkeraad van Groningen-Zuid, nadat zij 
 zonder behoorlijke argumentatie het element van een conflictsituatie en onbroederlijke 
 verhoudingen in rekening had gebracht; 
6.  dat de classis Groningen op 16 mei en 27 juni 1963 afgevaardigden van de kerkeraad van 
 Groningen-Noord heeft laten meestemmen, hetwelk onrechtmatig genoemd moet worden, omdat 
 de kerkeraad van Groningen-Noord tevoren in dezelfde zaak van een vraag van de kerke-raad van 
 Groningen-Zuid om een voorgaand oordeel naar art. 79 K.O. reeds gehandeld had (art. 33 K.O.) ; 



 
zij is van oordeel, 
 
dat aan de particuliere synode dient te worden toegegeven, dat de kerkeraad van Groningen-Noord en 
de classis Groningen, ieder in het zijne, ernstig in gebreke zijn gebleven hun taak naar de artt. 79 en 80 
K.O., om de kerkeraad van Groningen-Zuid naar behoren te helpen in de zware rechtshandel, waarin 
deze raad zich moest begeven, te vervullen; 
 
B.  zij overweegt, 
 
1.  dat de kerkeraad van Groningen-Zuid in zijn schorsingsbesluit heeft geconstateerd, dat het èn ten 
 aanzien van ds. A. van der Ziel èn ten aanzien van de gemeente thans niet langer verantwoord is 
 de bestaande situatie te bestendigen; 
2.  dat deze kerkeraad, blijkens zijn oordeel, dat hij ,,thans" ,,geroepen is, hangende zijn appèl op de 
 vergadering der particuliere synode, zelfstandig in eigen verantwoordelijkheid te handelen naar 
 art. 31 K.O.", zich voor zijn schorsingsdaad zonder voorgaand oordeel van een andere kerkelijke 
 vergadering beroepen heeft op art. 31 K.O.; 
3.  dat dit beroep op art. 31 K.O. voor de kerkeraad betekende, dat hij in het niet voor vast en bondig 
 houden van de op 27 juni 1963 door de classis Groningen genomen beslissing in de vrijheid zou 
 staan tot schorsing over te gaan zonder het door art. 79 K.O. voorgeschreven oordeel van een 
 tweede kerkelijke vergadering; 
4. dat de buitengewone particuliere synode van Groningen 1963/1964 dit beroep op art. 31 K.O. 
 heeft gebillijkt en verdedigd; 
5.  dat de kerkeraad naar art. 31 K.O. wel het recht bezat, de beslissing van de classis Groningen niet 
 voor vast en bondig te houden, maar daarmee niet de vrijheid kreeg te handelen in afwijking van 
 art. 79 K.O.; 
6.  dat art. 31 K.O. juist verplicht om, staande in de vrijheid van het niet voor vast en bondig houden, 
 te handelen niet alleen naar Gods Woord maar ook naar de artikelen van de kerkenordening; 
7.  dat de buitengewone particuliere synode ten onrechte in art. 79 K.O. een onderscheid heeft 
 gemaakt tussen noodzaak van schorsing en weg tot schorsing, in dezer voege, dat binnen het 
 kader van de toepassing van dit artikel inachtneming van het tweede ondergeschikt zou kunnen 
 zijn aan gevolg geven aan het eerste; 
 
zij is van oordeel, 
 
dat de particuliere synode van Groningen 1963/1964 ten onrechte het beroep van de kerkeraad van 
Groningen-Zuid op art. 31 K.O. heeft gebillijkt en een onjuiste interpretatie van art. 79 K.O. heeft 
gegeven; 
 
C. zij overweegt, 
 
1.  dat voortdurende perspublikaties over de tuchtprocedure opening van zaken gaven over hetgeen 
 de kerkeraad zoveel mogelijk binnenskamers hield, zodat de voortgang van de ambtsdienst van 
 ds. A. van der Ziel, gezien de ernst van de kerkelijke tucht, voor de gemeente al meer tot een 
 aanstoot werd; 
2. dat de kerkeraad van Groningen-Zuid mede in verband hiermee zich reeds op 26 februari 1963 
 genoodzaakt zag, de viering van het heilig avondmaal op te schorten; 
3.  dat ds. A. van der Ziel op zondag 24 maart 1963 in de prediking de gemeente op eigen gezag 
 inlichtte en dat op zulk een wijze, dat deze openlijk en met gebruik van de naam van Christus 
 tegen de kerkeraad werd opgezet; 
4. dat de moeite met betrekking tot de houding van ds. A. van der Ziel ten opzichte van zijn 
 kerkeraad steeds groter werd, speciaal in diens opeisen van een in feite kerkverwoestende 
 vrijheid om in de gemeente tegenover de kerkeraad positie te kiezen; 
5.  dat door het in gebreke blijven van de kerkeraad van de naastgelegen gemeente en van de classis 
 Groningen zulk schismatiek handelen niet werd gestuit, zodat de kerkeraad in een positie werd 



 gedrongen, waarin art. 79 K.O. niet voorziet; 
6.  dat het voor de kerkeraad onmogelijk was vast te stellen, of en wanneer een particuliere synode 
 bijeengeroepen zou worden om te oordelen over de schorsingswaardigheid van ds. A. van der 
 Ziel; 
 
zij is van oordeel, 
 
dat de kerkeraad van Groningen-Zuid vanwege de aldus ontstane situatie gerechtigd was in afwijking 
van de in art. 79 K.O. gestelde regel zijn ,,eigen verantwoordelijkheid" tegenover de grote Herder der 
schapen te betrachten, door de schorsingsdaad ten uitvoer te leggen, met gelijktijdig beroep op de 
eerstkomende particuliere synode; 
 
D. zij overweegt, 
 
1.  dat de kerkeraad van Groningen-Zuid wel bij de particuliere synode een appèl aanhangig maakte 
 tegen de beslissing van de classis Groningen op 27 juni 1963, maar heeft nagelaten zich ten 
 overstaan van genoemde synode te verantwoorden over het schorsen in eigen ver-
 antwoordelijkheid; 
2.  dat de particuliere synode de kerkeraad van Groningen-Zuid in het gelijk stelde terzake van diens 
 bezwaar tegen de beslissing der classis op 27 juni 1963; 
3. dat de particuliere synode het kerkeraadsoordeel van de schorsingswaardigheid van ds. A. van 
 der Ziel heeft bevestigd; 
4.  dat de classis Groningen van februari 1964 door ratificatie van het oordeel der particuliere synode 
 de beslissing van 27 juni 1963 heeft herroepen; 
5. dat de classis de uitspraak van de particuliere synode, ,,dat de kerke-raad van Groningen-Zuid 
 genoegzame, schriftuurlijke gronden had om tijdens zijn appèl op de particuliere synode tot de 
 schorsing van ds. A. van der Ziel voort te varen", als rechtsgeldig voor kennisgeving heeft 
 aangenomen; 
 
zij is van oordeel, 
 
1.  dat het in de kerkeraad te laken is, dat hij niet naast zijn appèl tegen de beslissing van de classis 
 op 27 juni 1963 uitdrukkelijk zijn schorsingsdaad aan het oordeel van de particuliere synode 
 heeft voorgelegd; 
2.  dat de schorsingsdaad na de beslissingen van de particuliere synode en van de classis. onder 
 overwegende 3 en 5 vermeld, in feite mede gedragen wordt door het oordeel van meerdere 
 kerkelijke vergaderingen; 
 
zij spreekt uit, 
 
1.  dat het bezwaar van appellanten betreffende het beroep op art. 31 K.O. en de interpretatie der 
 particuliere synode van art. 79 K.O. moet worden toegestemd; 
2. dat niet voldaan kan worden aan het verzoek uit te spreken, dat de schorsing van ds. A. van der 
 Ziel onrechtmatig is. 
 
Artikel 432. 
In bespreking komt de vraag, of met de in de thans afgehandelde zaak (zie eerder artt. 315, 429 tot 
431) betrokken partijen nog mondeling contact is op te nemen en op welke wijze mededeling van de 
gevallen besluiten aan de eerstbetrokkenen is te doen. 
Sommige broeders bepleiten de benoeming van een deputatie, die aan ds. A. van der Ziel de gevallen 
beslissingen zal meedelen en deze bij hem aandringen. 
Na bespreking wordt eenparig goedgevonden, een kort broederlijk appèl per brief aan ds. A. van der 
Ziel te doen uitgaan naast de te verzenden besluiten. Deze nog op te stellen brief zal vooraf door de 
synode worden vastgesteld (zie verder art. 435). 
 



Artikel 433. 
Inzake de publikatie van de blijkens de artikelen 315 en 429 tot 431 genomen besluiten, alsmede van 
hetgeen heeft plaats gevonden in betrekking tot het nemen van die besluiten, bepaalt de synode, op 
advies van het moderamen, dat de tekst van deze besluiten zal worden opgenomen in de publieke acta 
der synode, evenals hetgeen bij de behandeling ervan ter synode is voorgevallen. 
Voorts zal eerst tot publikatie van de besluiten worden overgegaan, nadat zekerheid is verkregen, dat 
de eerstbetrokkenen er kennis van hebben kunnen nemen. Dan zal ook de aan de kerken gezonden 
brief (zie eerder art. 376) voor de pers worden vrijgegeven. 
De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze om 12.30 uur. 
 
Artikel 434. 
Om 14.30 uur wordt de zitting heropend. Nadat Psalm 131: 3 en 4 is gezongen, wordt de vergadering, 
die in gelijke bezetting bijeen is, in comité generaal voortgezet. 
 
Artikel 435a. 
Ds. N. Bruin leest een ontwerp van brief aan ds. A. van der Ziel, als waartoe de synode besloot (zie 
eerder art. 432). Na korte bespreking en geringe redactionele wijziging stelt de vergadering het vast. 
De tekst van de brief is vermeld in artikel 435b. 
 
Artikel 435b. 
Brief aan ds  A. van der Ziel 
 
Geliefde broeder in de Here! 
U hebt nu de uitspraken ontvangen, die de generale synode gedaan heeft als antwoord op Uw 
bezwaarschrift en bezwaarschriften van anderen. 
De synode kan niet nalaten U daarnaast ook nog op een andere wijze aan te spreken. 
Moge reeds de inhoud van de uitspraken een appèl zijn op het broederhart, dat neemt niet weg, dat een 
samenvattend en bondig woord alsnog geoorloofd is. 
Gedurende enkele weken heeft de synode voor ogen gehad Uw plaats als ambtsdrager in de gemeente 
des Heren. Het heeft haar zwaar gewogen, dat de gemeente, waarin U een plaats als ambtsdrager kreeg 
toegewezen, gemeente van Christus is. Het zijn de schapen van de grote Herder. En juist als 
ambtsdrager in dié gemeente zou de synode U gaarne behouden zien. 
Het is daarom met droefheid, dat zij zich genoodzaakt ziet de tuchthandeling, die heeft plaats 
gevonden, te bevestigen. 
Laat U, broeder, nog eenmaal door de synode aanspreken. 
Welk een heerlijkheid van Christus is het, dat ambtsdragers aan zijn gemeente gegeven worden en 
daarin tegelijk ook aan elkander verbonden worden in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
Wat een wijsheid van Hem, dat Hij deze weldaad heeft verbonden aan de vrijheid, waartoe Hij ons in 
Zich heeft vrijgemaakt, opdat deze vrijheid in onderworpenheid aan Hem, in gehoorzaamheid aan zijn 
Woord en Geest, gehandhaafd zou warden. 
Hij heeft deze weldaad veilig gesteld door het gebieden van orde en vrede. Immers allen moeten 
blijven onder Hem als Hoofd en geen willekeur van enig mens mag tot heerschappij komen. 
Wil toch van Hem geloven, dat U in het vasthouden aan de weldaad der gemeenschappelijke 
ambtsdienst iet goede van zijn huis zult zien. Wil U toch voegen naar de door Hem gestelde orde der 
kerk. 
Wil U toch laten overtuigen, dat zo de in Hem verkregen eenheid des Geestes zal warden behouden en 
wil IJ toch mede benaarstigen om die eenheid te bewaren door de band des vredes. 
De God aller genade geve, dat U zo het appèl van de uitspraken der synode zult verstaan. 
 
            Met broedergroeten, 
            voor de generale synode, 
 
             w.g. D. Deddens, praeses  
             w.g. N. Bruin, scriba II. 
 



Artikel 436. 
Nu de behandeling van de appellen tegen uitspraken van de particuliere synode van Groningen in 
betrekking tot de schorsing van ds. A. van der Ziel te Groningen geheel is voltooid, leest de praeses 
aan de vergadering voor Efeze 4: 1 - 6. Hierop spreekt hij als volgt: 
 
Hooggeachte broeders, 
 
Toen - in grote lijnen - het agendum van deze generale synode bekend werd, werd algemeen „de zaak 
Groningen-Zuid (ds. A. van der Ziel)" als het zwaarste punt beschouwd. Van de spanning, die rondom 
deze zaak in den lande leefde en van de verantwoordelijkheid, die zij zelf te dragen had, was de 
synode zich diep bewust, toen met de behandeling een aanvang werd gemaakt. Nu, na de beëindiging 
van de besprekingen en de besluitvorming, heerst er in onze harten droefheid, maar ook rust. 
Onze taak was een beperkte. Zij werd bepaald door het Woord van God en de door de kerken 
aanvaarde kerkenordening. De synode heeft niet, hiërarchisch, deze zaak uit zichzelf aangevat, maar 
enkel naar de opdracht der kerken behandeld wat op wettige wijze in appèl en bezwaarschrift haar was 
voorgelegd. Zij heeft ook niet geschorst, in enigerlei opzicht tucht geoefend, maar als appèlinstantie, 
zij het laatste appèlinstantie in het midden der kerken, uitspraken gedaan terzake van de ingediende 
bezwaren. Wie een vergelijking treft met twintig jaar geleden, ontdekt geen overeenkomst, maar 
principieel en zeer diepgaand verschil. 
De taak der synode was scherp begrensd, maar zij heeft ons zeer zwaar gewogen. Gedurende vele 
maanden heeft commissie 3 zich beijverd, de behandeling van deze zaak in plenaire synodezittingen 
zo gedegen mogelijk voor te bereiden, waarbij zeer uitvoerige, gedocumenteerde rapporten door haar 
werden samengesteld. Aan de gehele commissie en inzonderheid aan de beide rapporteurs, ds. A. I. 
Krijtenburg en ds. J. R. Wiskerke, zij voor alle moeizame arbeid de hartelijke dank der synode 
betuigd. Dagen-, wekenlang heeft de synode zich ingespannen om tot besluiten te komen conform het 
Woord van Hem, die het recht bemint in zijn rijksbewind, en conform de akkoorden van kerkelijke 
gemeenschap. Dat de zeer brede besprekingen van niet geringe betekenis bleken voor de 
besluitvorming, ook wat de verscherping van inzicht en de toename in overeenstemming betreft, mag 
dankbaar warden gememoreerd, al blijft het een verdrietige zaak, dat bij het eerste onderdeel een 
belangrijk aantal afgevaardigden een ander gevoelen was en bleef toegedaan. 
Over het feit, dat de grootst mogelijke meerderheid van hen verklaarde en handhaafde, dat tenzij het 
desbetreffende besluit werd teruggenomen, verdere samenwerking in dit synodeverband voor hen niet 
mogelijk was en over het verdere handelen van deze afgevaardigden, moge ik nu zwijgen. Vergunt U 
mij echter Uw aller tolk te zijn en uit te spreken, dat er in ons hart diepe, zeer diepe droefheid leeft. 
Om Sions wil en om de Naam van Sions Koning. 
Droefheid, meer dan wij zeggen kunnen, heerst er eveneens in onze harten om ds. A. van der Ziel en 
de kerk te Groningen-Zuid. De God aller genade geve, dat de vermaningen, die naar zijn Woord tot ds. 
A. van der Ziel zijn uitgegaan, en de tuchtoefening in de opschorting van zijn ambtelijke dienst, de zo 
vurig verlangde vrucht mogen dragen, dat ds. A. van der Ziel wederkere van zijn weg, en alzo als 
dienaar des Woords van de kerk te Groningen-Zuid behouden blijve. Hij verhore de hiertoe 
opgezonden gebeden en schenke de gemeente te Groningen-Zuid, in het bizonder ook haar ambts-
dragers, moed en krachten tot het volharden in de trouw aan zijn Woord, opdat de eenheid des Geestes 
moge warden bewaard door de band des vredes. 
Bij alle droefheid is ons hart in de Here gerust. Hem in gehoorzaamheid aan zijn Woord te dienen, 
,doortocht te verlenen aan de wil en de rechten van Christus, die alléén heerschappij heeft over de door 
Hem gekochte gemeente, is bij de behandeling van deze zo moeitevolle zaak ons enige streven 
geweest. In geloofsvertrouwen leggen wij nu de uitkomst in zijn handen, waarin Hij Sion heeft 
gegraveerd. Deze rust des geloofs mag er bij ons allen zijn, ook bij diegenen onder ons, die in 
sommige opzichten anders oordeelden dan de meesten, maar die in hun spreken en in het uitbrengen 
van hun stem van overtuiging waren van 's Herenwege aldus te moeten handelen. 
Vergeve God al onze zonden, al ons tekort, om Christus' wil. Moge zijn zegen rusten op de besluiten, 
die door ons genomen werden en indien iets daarin zou strijden met zijn wil, sla Hij dit dan met 
onvruchtbaarheid. Hij behoude zijn werk in het leven in het midden der jaren, en gedenke in de toorn 
aan ontfermen. Israël hope op de Here, want bij de Here is goedertierenheid, bij Hem is veel 
verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. 



Nadat de vergadering op verzoek van de praeses heeft gezongen Psalm 130: 2 en 4 en na dankgebed 
bij monde van de waarnemende assessor, volgt om 15 uur sluiting van deze laatste zitting van de 
twintigste synodeweek. 
 
Tachtigste zitting, dinsdag 8 december 1964 
 
Artikel 438. 
Om 10 uur opent de praeses deze eerste zitting in de eenentwintigste werkweek der synode. Hij leest 
voor 1 Petrus 4: 12 - 19 en gaat voor in gebed. Vervolgens spreekt hij in een kort openingswoord over 
de nauwe weg, waarlangs de kerk moet gaan en waarop de Here zijn zegen gebiedt. Nadat Psalm 84: 6 
is gezongen, wordt appèl gehouden. Daarbij ontbreken ds. G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. B. J. F. 
Schoep, br. H. de Jong, br. W. K. Goodijk, br. D. Roorda en br. J. J. Dieleman. Br. K. Mulder is 
vervangen door br. R. van Loenen; br. H. J. Bosch komt later. De pastores loei ds. H. Knoop en ds. A. 
Veldman zijn mede aanwezig. 
 
Artikel 439. 
De praeses deelt in openbare zitting mee, dat de generale synode in haar zittingen van 6 november en 
4 december besluiten heeft genomen in betrekking tot de bij haar ingediende bezwaarschriften tegen 
de schorsing van ds. A. van der Ziel te Groningen. Tevens deelt hij in het kort mee, wat hij op 
laatstgenoemde datum als praeses heeft gesproken na afhandeling van genoemde zaak. Besloten is, de 
tekst van een en ander over te brengen in de publieke acta en aan de pers mee te delen. 
De eerste scriba leest de hoofdzaken van de gevallen besluiten voor. Hierna schorst de praeses de 
zitting voor commissoriale werkzaamheden om 11 uur. 
 
Eenentachtigste zitting, woensdag 9 december 1964 
 
Artikel 440. 
De synode wordt heropend om 9 uur. De praeses laat haar zingen Psalm 2: 7, leest Zacharia 6: 9 - 15 
en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, 
br. H. de Jong, br. W. K. Goodijk, br. D. Roorda en br. J. J. Dieleman. Ook professor J. Kamphuis is 
aanwezig. De vergadering gaat aanstonds uiteen voor commissiewerk. 
 
Artikel 441. 
Om 19 uur hervat de synode haar werk, nadat is gezongen Psalm 119: 33 en 36. Naast de in artikel 440 
genoemden ontbreekt nu ook ds. M. J. C. Blok, met voorweten van de praeses. Ds. H. Knoop is thans 
mede tegenwoordig. 
 
Artikel 442. 
Namens commissie 2 leest ds. F. de Vries het voor haar door ds. J. J. Verleur gestelde rapport over bij 
de synode ingediende bezwaarschriften van de kerkeraden van Beverwijk en IJmuiden tegen 
uitspraken van de particuliere synode van Noord-Holland 1963, inzake de leer van ds. L. E. Oosterhoff 
te Beverwijk. De voorlezing wordt om 21.45 uur onderbroken (zie verder art. 446). 
 
Artikel 443. 
In besloten zitting deelt de praeses mee, dat het in de kring van het moderamen dienstig is geoordeeld, 
naar aanleiding van een tijdens voorgaande discussie in de synode gemaakte opmerking over de door 
de in artikel 319 der acta genoemde broeders aan de kerken gezonden ,,Verantwoording", nog enige 
verdere opening van zaken (zie eerder art. 376) te geven, teneinde rechte beoordeling van de gang der 
gebeurtenissen door de kerken mogelijk te maken. Het moderamen heeft, met het oog op bespoediging 
der zaak, reeds een ontwerp voor een korte missive doen opstellen door de predikanten ds. J. J. 
Arnold, ds. N. Bruin en ds. A. I. Krijtenburg; de praeses wilde ditmaal buiten medewerking blijven, 
aangezien in de ,,Verantwoording" zijn optreden wordt gekritiseerd. Opdat de verantwoordelijkheid 
voor dit stuk bij de gehele synode kan berusten, is het dienstig, het thans in plenaire zitting vast te 
stellen. 
Na korte bespreking leest ds. N. Bruin het ontwerp voor, dat vervolgens in twee ronden in bespreking 



komt, met als gevolg, dat enkele redactionele wijzigingen worden aangebracht. De acht broeders die 
niet ter synode waren gedurende de periode, in welke een en ander zich heeft afgespeeld, onthouden 
zich van stemming. 
Na gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis wordt tot vaststelling van de tekst en tot verzending 
van het stuk besloten met op een na algemene stemmen. 
Ds. H. Bouma verzoekt aantekening in de acta, dat hij tegen dit besluit heeft gestemd. 
De praeses verzoekt aantekening in de acta, dat hij geacht wil zijn, zich van stemming te hebben 
onthouden over dat gedeelte van de brief, dat speciaal zijn leiding betreft. 
Afschrift van de brief is als bijlage bij de acta opgenomen. 
 
Artikel 444. 
Om ruim 22.30 uur wordt de zitting gesloten, nadat Psalm 138: 2 is gezongen en nadat ds. A. I. 
Krijtenburg de naam des Heren heeft aangeroepen. 
 
Tweeëntachtigste zitting, donderdag 10 december 1964 
 
Artikel 445. 
Te 9 uur opent de praeses de zitting. Hij verzoekt te zingen Psalm 103: 2, leest voor Zacharia 8: 1 - 8 
en gaat voor in gebed, waarbij hij de Here de dank der vergadering brengt voor het herstel van br. D. 
Roorda, die voor het eerst na ondergane operatie ter vergadering is. Op het appèl ontbreken de 
broeders ds. G. Roukema, J. Breukelman, ds. M. J. C. Blok, ds. B. J. F. Schoep, H. de Jong, W. K. 
Goodijk en J. J. Dieleman. De hoogleraren dr. L. Doekes en J. Kamphuis wonen de vergadering bij. 
 
Artikel 446. 
De lezing van het rapport inzake de leringen van ds. L. E. Oosterhoff (zie eerder art. 442) wordt 
voltooid. Hierna volgt bespreking tot 12.30 uur. Na de middagpauze wordt de vergadering om 14 uur 
voortgezet. Daarbij wordt gezongen Psalm 106: 2 en 3. Thans ontbreekt, behalve de in artikel 445 
genoemden, br. K. C. van Spronsen. Naast de in artikel 445 genoemde hoogleraren zijn ook ds. H. 
Knoop en ds. A. Veldman ter vergadering. De in de morgenzitting begonnen discussie wordt 
voortgezet met beantwoording door de huidige rapporteur, ds. F . de Vries, en door ds. J. J. Arnold, als 
voorzitter van de commissie. Hierna volgt een tweede ronde van bespreking tot 17.30 uur. 
 
Artikel 447. 
Om 18.30 uur wordt de vergadering voortgezet. Gezongen wordt Psalm 105: 6. Thans ontbreekt ook 
ds. Joh. Strating op het appèl, behalve de in het voorgaande artikel genoemde broeders. De bespreking 
over het-zelfde onderwerp wordt, voor wat de tweede ronde betreft, beëindigd (zie verder art. 449). 
Hierna leest ds. I. de Wolff het door dezelfde commissie opgestelde kerkrechtelijke rapport in de 
onderhavige zaak, voor welk rapport hij aan deze commissie is toegevoegd (zie verder art. 451). Om 
21 uur wordt de zitting, nadat Psalm 119: 25 is gezongen en na dankzegging bij monde van ds. J. R. 
Wiskerke, opgeheven, opdat de commissies verder kunnen werken. 
 
Drieëntachtigste zitting, vrijdag 11 december 1964 
 
Artikel 448. 
Met het gemeenschappelijk zingen van Psalm 96: 6 en 9 wordt de zitting om 9 uur geopend. Hierna 
leest de praeses Zacharia 8: 13 - 23 en gaat hij voor in gebed. Nadat is gebleken, dat de broeders ds. G. 
Roukema, J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, ds. Joh. Strating, H. de Jong en J. J. Dieleman 
ontbreken, alsmede dat de hoogleraren dr. L. Doekes en J. Kamphuis en ds. H. Knoop aanwezig zijn, 
schorst de praeses de zitting voor werk van de commissies. 
 
Artikel 449a. 
Conclusies over de leringen van ds. L.E. Oosterhoff 
Nadat de zitting om 11.15 uur is heropend, deelt ds. J. J. Arnold mee, dat de bespreking over de 
leerstellige conclusies (zie eerder art. 447) heeft geleid tot wijzigingen in de redactie. Ds. F. de Vries 
deelt deze wijzigingen mee. Een korte discussie leidt nog tot een geringe verandering. 



Ds. N. Bruin dient een amendement in, dat daartoe strekt, dat het eerste oordeel der synode inzake de 
leringen van ds. L. E. Oosterhoff over de afwassing der zonden door het bloed en de Geest van 
Christus als volgt zou luiden: ,,dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff, bedoeld in constatering III, 1, niet 
rust in Schrift en belijdenis, die het delen in de vergeving der zonden, voor degenen die tot hun 
verstand zijn gekomen, binden aan het geloof (enz.) ". Dit amendement, dat niet door de commissie is 
overgenomen, wordt, na afwijzend praeadvies van de beide hoogleraren, met 22 tegen 3 stemmen 
verworpen, waarbij br. R. Douma, de enige aanwezige afgevaardigde van Noord-Holland, buiten 
stemming blijft. Het voorstel der commissie komt in stemming. Beide hoogleraren adviseren het te 
aanvaarden. Eenparig wordt het aangenomen, terwijl de aanwezige afgevaardige van Noord-Holland 
buiten stemming blijft. Br. D. Roorda verzoekt aantekening, dat hij zijn stem aan het voorstel heeft 
gegeven, met behoud van enkele bezwaren. De tekst van het genomen besluit is vermeld in de 
artikelen 449b tot d. 
 
Artikel 449b. 
Uitspraak over de leringen van ds. L.E. Oosterhoff 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
a. een bezwaarschrift van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk (scriba E. 
 Vossebelt) d.d. 3 maart 1964 tegen besluiten van de particuliere synode van Noord-Holland, 
 gehouden op 5 juni 1963 enz. te Nieuwer-Amstel, in welk bezwaarschrift aan de generale synode 
 o.m. verzocht wordt uit te spreken, 
b. dat de door ds. L. E. Oosterhoff verkondigde en tot op heden gehandhaafde leringen in duidelijke 
 strijd zijn met de Heilige Schrift en de belijdenis der kerk, inzonderheid met de Dordtse 
 Leerregels in de verwerping der Remonstrantse dwalingen; 
c. dat ds. L. E. Oosterhoff in het aanhangen en verkondigen van zijn leringen handelt in strijd met 
 het ook door hem ondertekende Ondertekeningsformulier voor predikanten; 
d. dat de kerkeraad van Beverwijk zich terecht, overeenkomstig art. 79 K.O., tot de naastgelegen 
 gemeente van Haarlem heeft gewend met verzoek te willen mededelen, of de kerkeraad van 
 Haarlem met de kerkeraad van Beverwijk van mening is, dat ds. L. E. Oosterhoff niet in zijn 
 ambt kan blijven staan, zolang deze zijn leringen handhaaft, op welke vraag een bevestigend 
 antwoord had moeten worden gegeven; 
 
1. zij constateert, 
 
1. dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963: 
 a. blijkens artikel 19 van haar acta uitsprak, dat niet is bewezen, dat de leer van ds. L. E.  
  Oosterhoff verband zou houden ,,met de valse leer van het Remonstrantisme in die zin, dat 
  de prediking van Gods vrije genade en van de souvereine verkiezing Gods in gevaar zou ko
  men, wijl de mens-met-zijn-vrije-wil-ten-goede de laatste instantie zou zijn voor het  
  verkrijgen van de zaligheid"; 
 b. blijkens artikel 33 van haar acta als haar oordeel uitsprak, dat ,,in de prediking van ds. L. E. 
  Oosterhoff oneffenheden en onduidelijkheden" en ,,onjuistheden in de voorstelling der leer" 
  zijn geconstateerd, 
  ,,die geen steun vinden in de Heilige Schrift, belijdenis en formulieren der kerk en die als 
  verwarring stichtend moeten worden aangemerkt, en die blijkbaar ook reeds grote   
  verwarring in de gemeente van Beverwijk hebben gesticht"; 
 2.  dat de kerkeraad voornoemd van oordeel is, dat de particuliere synode van Noord-Holland in 
 klare en duidelijke taal had dienen uit te spreken, dat ds. L. E. Oosterhoff moet worden 
 aangemerkt als een dwaalleraar, omdat hij : 
 a. ,,in zijn prediking verschillende verwerpelijke uitspraken doet, die consequent genomen een 
  synergistische voorstelling van zaken geven in die zin, dat elke gedoopte weer verliesbare 
  krachten van Gods Geest ontvangen heeft, waardoor hij in staat is, door de verdere hulp van 



  de Heilige Geest op de weg der zaligheid te volharden" (hetgeen voornoemde particuliere 
  synode zelf reeds als „bedenkelijk" en ,,verwerpelijk" had gekwalificeerd; zie acta, blz. 11 
  bovenaan); 
 b. ,,verkondigt de valse leer van de algemene verzoening, verbonden met een synergistische 
  bepaling van de plaats des mensen in het goddelijke heilswerk, welke valse leer met name in 
  het remonstrantisme tot uiting komt"; 
 
II.  zij constateert verder, 
 
wat aangaat de leer van ds. L. E. Oosterhoff over de vraag, voor wie Christus is gestorven, 
 
1.  dat hij zijn preek over Heidelbergse Catechismus, zondag 7, uitsprak, dat Christus voor alle 
 mensen is gestorven en dat voor allen dus ,,de weg-tot-God nu open staat"; 
2.  dat, hoewel ds. L. E. Oosterhoff naderhand heeft verklaard, dat hij zulk spreken ,,onverstandig, 
 onwijs en onrijp" heeft genoemd, hij de inhoud daarvan wel als zijn ,,particuliere mening" heeft 
 behouden, onder de belofte, ,,in zijn ambtelijke arbeid dit niet te zullen leren"; 
3.  dat hij tegenover de classis Haarlem d.d. 4 april 1962 heeft uitgesproken, ,,dat hij van overtuiging 
 is, dat Christus niet alleen voor de uitverkorenen gestorven is, maar voor heel zijn gemeente, ook 
 voor de bondsbrekers in de gemeente, en dat deze overtuiging het uitgangspunt is van zijn 
 prediking"; 
4. dat hij ten overstaan van de commissie der synode heeft verklaard, dat, wat zijn ,,persoonlijke 
 mening" is, telkens uit de volheid van zijn hart in zijn preken weer opwelt; 
 
zij overweegt bij dit punt, 
 
dat, hoewel ds. L. E. Oosterhoff zijn spreken in de preek over zondag 7, gelijk onder 2 geconstateerd 
is, ,,onverstandig, onwijs en onrijp" heeft genoemd, hij de inhoud van deze preek nimmer als in strijd 
met Schrift en belijdenis heeft teruggenomen; 
 
en zij oordeelt, 
 
1.  dat er geen reden is bij het vaststellen van de leer van ds. L. E. Oosterhoff op dit punt de preek 
 over zondag 7 buiten beschouwing te laten; 
2.  dat deze leer van ds. L. E. Oosterhoff moet worden verworpen als in strijd met wat de Schrift 
 zegt over de krachtdadige werking van de dood van Christus o.a. in Johannes 3:  36; 10:  10 en 15 
 in verband met vs 27 - 30; Romeinen 8:  29 - 39 (in welke laatste perikoop volgens de 
 gereformeerde belijdenis wordt geleerd, dat Christus voor ,,de uitverkorenen Gods" is gestorven, 
 zie D.L. II, verwerping der dwalingen 7) en als in strijd met wat de kerk leert in de Dordtse 
 Leerregels, I, 2 - 4, 7; II, 8, alsmede in II, verwerping der dwalingen, 1, 2, 5 en 6; 
 
III.  zij constateert eindelijk, 
 
wat aangaat de leringen van ds. L. E. Oosterhoff over de afwassing der zonden door het bloed en de 
Geest van Christus, dat deze inhouden, 
 
1.  dat de afwassing der zonden door het bloed van Christus, zoals deze in de heilige doop wordt 
 betekend en verzegeld, voor alle gedoopten ,,niet slechts belofte" maar ,,werkelijkheid" is; en dat 
 alle gedoopten vergeving der zonden als „werkelijkheid" hebben ontvangen, ,,ook zonder dat er 
 geloof is of komen zal"; 
2.  dat ook de afwassing der zonden door de Geest van Christus, zoals deze in de heilige Doop wordt 
 betekend en verzegeld, voor alle gedoopten ,,niet slechts belofte" maar „werkelijkheid" is; dat 
 die werkelijkheid bestaat in het ontvangen van krachten van de Heilige Geest om ,,schoon" te 
 blijven; dat door deze ontvangen krachten van de Geest de onmacht van de gedoopte is 
 weggenomen en dat deze nu opnieuw kiezen kan en moet; 
3. dat deze onder 1 en 2 genoemde afwassing der zonden door het bloed en de Geest van Christus 



 verliesbaar is; 
4. dat de afwassing der zonden door de Geest van Christus niet hetzelfde is als de wedergeboorte; 
5. dat te verwerpen is de leer, dat bij de heilige Doop wedergeboorte en geloof zouden worden 
 beloofd en de Doop de beloften van het volle heil zou verzegelen; 
 
zij overweegt bij dit punt, 
 
1.  dat deze leringen uitdrukkelijk zijn voorgedragen in de preken over zondag 26 en zondag 27, in 
 de door ds. L. E. Oosterhoff afgelegde ,,Nadere verklaring van gedachten" en ,,Nadere verklaring 
 van gevoelen inzake de leer des verbonds" en door hem bevestigd zijn in de door de commissie 
 der synode met hem gevoerde gesprekken; 
2.  dat ds. L. E. Oosterhoff ten overstaan van de commissie der synode zijn gevoelen inzake ,,het 
 gewassen zijn als werkelijkheid" heeft gehandhaafd als een ,,persoonlijke mening", die hij wel 
 niet meer zal brengen op de kansel, doch van welke hij overtuigd blijft, dat zij ,,de klaarheid der 
 Schriften is" en die in zijn spreken uit de volheid van zijn hart telkens weer opwelt; 
3  dat ds. L. E. Oosterhoff van oordeel is, dat alleen, als uitgegaan wordt van de afwassing der 
 zonden als werkelijkheid, „de grote majesteitelijke genade van onze barmhartige Vader" scherp 
 naar voren komt, en dat ,,zo ook alleen wordt verscherpt de klemmende oproep tot geloof en 
 bekering"; 
4. dat ds. L. E. Oosterhoff overtuigd is, dat zijn leer de leer is van het Evangelie van Christus; 
 
en zij oordeelt, 
 
1.  dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff, bedoeld in constatering III, 1, niet rust in Schrift en 
 belijdenis, die het delen in de vergeving der zonden binden aan het geloof (Rom. 3:  28; 4:  5 - 8; 
 4:  24 - 5: 2; 10: 4, 9 - 10; Heid. Cat., zondag 23 en 31; N.G.B. artt. 22 en 23: „dewelke onze is, 
 wanneer wij in Hem geloven"; D.L., II); 
2.  dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff, bedoeld in de constateringen III, 2 en 4, in strijd is met wat 
 de Schrift leert (Rom. 8: 1 - 10; 2 Cor. 5: 17; Gal. 5:  22 - 24; Titus 3:  5) over het werk van de 
 Heilige Geest met betrekking tot de onmacht des mensen, gelijk de kerk hiervan belijdenis doet, 
 met name in Heidelbergse Catechismus, zondag 20, en Dordtse Leerregels III/IV; 
3.  dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff, bedoeld in constatering III, 3, in strijd is met Johannes 14:  
 16 - 17 en Heidelbergse Catechismus, zondag 20 (slot) ; 
4.  dat de afwijzing door ds. L. E. Oosterhoff, bedoeld in constatering III, 5,  niet in rekening brengt 
 wat de Schrift leert o.a. in Ezechiël 36: 26 en afwijkt van de Heidelbergse Catechismus antwoord 
 74 (eerste deel), aangezien het spreken Gods bij de Doop betrekking heeft op het enige en volle 
 heil, dat in het Evangelie wordt beloofd  (vgl. Heid. Cat., antw. 66) ; 
 
IV.  zij is voorts van oordeel, 
 
1.  dat hoewel ds. L. E. Oosterhoff tracht aan de verwerpelijke en noodzakelijke consequenties van 
 zijn boven omschreven leringen te ontkomen, hij niettemin steeds weer tot uitspraken komt, die 
 niet vrij zijn van remonstrantisme en die de gemeente in grote verwarring hebben gebracht; 
2. dat de kerkeraad van Beverwijk terecht stelt, dat deze leringen niet geduld kunnen worden; 
 
V.  op grond van de onder II - III genoemde overwegingen en de onder II - IV genoemde oordelen 
 spreekt de synode uit: 
 
dat genoemde leringen, zoals zij voorkomen in de prediking, in de ,,Nadere verklaring van gedachten" 
en in de ,,Nadere verklaring van gevoelen inzake de leer des verbonds" van ds. L. E. Oosterhoff, in 
strijd zijn met Schrift en belijdenis, en derhalve in de gemeente Gods niet geleerd mogen worden. 
 
Artikel 449c. 
Uitspraak over een gravamen van IJmuiden 
De generale synode 



 
heeft kennis genomen van 
 
1een bezwaarschrift van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden tegen de besluiten  van 
de particuliere synode van Noord-Holland 1963 in betrekking tot de leringen van ds. L. E. Oosterhoff 
te Beverwijk, waarin deze kerkeraad de generale synode verzoekt uit te spreken, 
1. dat de particuliere synode Noord-Holland 1963 de uitspraken, genoemd in haar acta artikel 33 
 sub a en sub b3, nl. dat ,,de synode ds. L. E. Oosterhoff nochtans niet oordeelt naar de 
 consequentie van de hier van hem aangehaalde verwerpelijke uitdrukkingen, maar volstaat met 
 het bovengezegde, dat de onder 1 en 2 vermelde leer te meer bedenkelijk is", ten onrechte gedaan 
 heeft; 
2. dat deze particuliere synode had behoren uit te spreken, dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff in 
 strijd is met Schrift en belijdenis; 
 
zij overweegt, 
 
1. dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 enerzijds wel overwogen heeft, 
 a. dat ds. L. E. Oosterhoff komt tot een voorstelling van zaken, die ,,aan ernstige bedenkingen 
  onderhevig" is: 
 b. dat door hem een voorstelling van zaken gegeven wordt, die niet beantwoordt aan de wijze 
  van spreken in de Heilige Schrift en de confessie der kerk; 
 c. dat Schrift noch confessie weten van een vergeving van zonden, die het deel zou zijn van de 
  zondaar als een werkelijkheid, die naast de belofte van het evangelie staat en daarvan  
  onafhankelijk is, ja, die zelfs bij ongeloof aan Gods belofte toch bezit van de mens is, en die 
  hem door de doop is verzegeld; 
 d. dat ds. L. E. Oosterhoff leert: alle gedoopten zijn ook gewassen door de Geest van Christus . 
  niet in belofte, maar in werkelijkheid, afgedacht van en voorafgaand aan hun geloof. . . . 
  welke voorstelling van zaken niet is overeenkomstig de belijdenis; 
 e. dat de onder a en b vermelde leer van ds. L. E. Oosterhoff te meer verwerpelijk is, omdat ze 
  hem in de prediking er toe brengt verschillende verwerpelijke uitspraken te doen, die  
  consequent genomen een synergistische voorstelling van zaken geven; 
2.  doch dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 in haar oordeel niet verder komt, dan de 
 leringen van ds. L. E. Oosterhoff te typeren als ,,onduidelijkheden, oneffenheden en onjuistheden 
 in de voorstelling der leer"; 
 
zij is van oordeel, 
 
dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963, toen zij in haar oordeel niet verder kwam dan de 
hiervoor in de tweede overweging vermelde typering van de leer van ds. L. E. Oosterhoff, niet 
voldoende gewaakt heeft voor de bewaring van de enigheid der leer; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat de particuliere synode van Noord-Holland had behoren uit te spreken, dat de genoemde leringen 
van ds. L. E. Oosterhoff in strijd zijn met Schrift en belijdenis. 
 
Artikel 449d. 
Uitspraak over tweede gravamen van IJmuiden 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
een tweede bezwaarschrift van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden tegen de 
besluiten van de particuliere synode van Noord-Holland 1963 in betrekking tot de leringen van ds. L. 



E. Oosterhoff te Beverwijk, waarin deze kerkeraad de generale synode verzoekt uit te spreken, 
1. dat hetgeen de particuliere synode uit de preek van ds. L. E. Oosterhoff over zondag 7 aanvoert 
 tot zijn verdediging, ten onrechte als argumentatie door genoemde vergadering gebruikt is voor 
 haar uitspraak, dat zij geen gronden aanwezig acht om uit te spreken, dat de leer van ds. L. E. 
 Oosterhoff in strijd is met de Heilige Schrift en de belijdenis der kerk; 
2. dat de particuliere synode door het verzoek van de kerkeraad van Beverwijk (adres E. Vossebelt) 
 op deze wijze te beantwoorden, hem onrecht heeft aangedaan; 
 
zij overweegt, 
 
1.  dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 haar oordeel, dat de kerkeraad van Beverwijk 
 het bewijs niet heeft geleverd voor zijn bezwaar tegen de leer van ds. L. E. Oosterhoff, als zou 
 die leer verband houden met de valse leer van het remonstrantisme, grondt op de overweging, dat 
 de conclusie, door deze kerkeraad getrokken uit de door hem overgelegde stukken, o.a. wordt 
 weersproken door ,,de anti-remonstrantse passage" ,,in de preek van ds. L. E. Oosterhoff over 
 zondag 7"; 
2. dat ,,de anti-remonstrantse passage" in de preek over zondag 7 geen genoegzame bewijskracht 
 heeft tegen de klacht van de kerkeraad, daar deze passage wordt voorafgegaan en gevolgd door 
 uitspraken, die niet vrij zijn van remonstrantisme; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat de particuliere synode voornoemd het verzoek van de kerkeraad van Beverwijk had behoren in te 
willigen. 
 
Artikel 450. 
De middagvergadering wordt om 13.45 uur geopend met het gemeenschappelijk zingen van Psalm 89:  
6. Thans is ook ds. A. Veldman ter vergadering; voorts is zij in gelijke bezetting bijeen. 
 
Artikel 451. 
Het kerkrechtelijke rapport inzake de bezwaarschriften van de kerkeraden van Beverwijk en IJmuiden, 
alsmede van de classis Haarlem d.d. 11 januari 1964 (zie eerder art. 447), komt in bespreking. De 
rapporteur beantwoordt de sprekers, waarna blijkt, dat verder beraad van de commissie nodig is over 
redactionele aangelegenheden (zie verder art. 456). 
 
 
Artikel 452. 
Namens commissie 1 deelt ds. A. Jagersma mee, dat, hoewel zij tevoren aan de mogelijkheid heeft 
gedacht, dat de synode contact zou zoeken met de kerkeraad van Zwolle, ds. S. J. P. Goossens en de 
kerken op Soemba, teneinde zo mogelijk tot een definitieve oplossing van de nu reeds zo lange jaren 
tussen hen slepende zaak te komen, deze weg wel te lang zal worden. Daarom heeft zij thans 
gewijzigde conclusies voorgelegd (zie verder art. 459). 
 
Artikel 453. 
De praeses deelt tenslotte mee, welk program voor de komende week is voorgenomen. Dan laat hij de 
vergadering zingen Psalm 72:  1 en 11. De waarnemende assessor gaat voor in dankzegging. Hierop 
sluit de praeses deze laatste zitting van de eenentwintigste werkweek der synode. 
 
Vierentachtigste zitting, dinsdag 15 december 1964.  
 
Artikel 454. 
De tweeëntwintigste zittingsweek wordt om 10 uur aangevangen. De praeses leest Galaten 5: 13 - 26 
en gaat daarop voor in gebed, waarin hij de Here om hulp en kracht vraagt voor deze laatste werkweek 
in het lopende jaar. Na een kort openingswoord verzoekt hij te zingen Psalm 89: 7. Op het appèl 
ontbreken ds. G. Roukema, br. H. J. Bosch, br. J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, br. R. Douma en br. 



J. J. Dieleman. Br. K. C. van Spronsen komt later ter vergadering. Br. K. Mulder is weer 
tegenwoordig. Professor J. Kamphuis is aanwezig als praeadviseur en de predikanten ds. H. Knoop en 
ds. A. Veldman zijn als adviseur ter vergadering. 
 
Artikel 455a. 
Ds. J. R. Wiskerke leest het door de predikanten ds. G. Janssen en dr. B. Jongeling opgestelde rapport 
over de ter tafel gelegde stukken in betrekking tot de deelname van de zusters der gemeente aan de 
verkiezing van ambtsdragers (zie eerder art. 208) ; dit rapport is thans van andere conclusies voorzien 
door commissie 3. Het komt tot de middagpauze in bespreking. Nadat de vergadering bij de hervatting 
van de zitting om 14 uur Psalm 32: 4 heeft gezongen blijkt zij in gelijke samenstelling bijeen te zijn. 
Ds. J. R. Wiskerke beantwoordt de sprekers over de zaak van het zgn. ,,vrouwenkiesrecht". 
Tegenover het voorstel van de commissie, niet in te gaan op de voorstellen der particuliere synode van 
Utrecht, stelt ds. M. J. C. Blok voor, daarin gesteund door br. K. C. van Spronsen, te besluiten, 
,,deputaten te benoemen om de argumenten, die ter synode pro en contra het zgn. vrouwenkiesrecht 
zijn ingebracht, nader te toetsen en daarover rapport uit te brengen op de volgende synode". Professor 
J. Kamphuis adviseert tegen aanvaarding van dit tegenvoorstel; het wordt met 21 tegen 5 stemmen 
verworpen. 
Ds. J. Keuning wenst, dat de eerste overweging van het voorstel der commissie als volgt zal worden 
gelezen: „dat - daar terzake door een generale synode een besluit genomen is - het niet in de vrijheid 
der kerken staat, in afwijking van dat besluit, de vrouwelijke belijdende leden aan de verkiezing van 
ambtsdragers te laten deelnemen". Een hiertoe strekkend amendement wordt, na afwijzend praeadvies 
van professor J. Kamphuis, met 18 tegen 7 stemmen verworpen, bij 1 onthouding. 
Nadat de commissie een amendement van ds. N. Bruin heeft overgenomen, wordt haar geamendeerde 
voorstel, met gunstig praeadvies van de aanwezige hoogleraar, met op 1 na algemene stemmen 
aangenomen. De tekst van het besluit is vermeld in artikel 455b. 
 
Artikel 455b. 
Besluit over vrouwenkiesrecht 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  een verzoek van de particuliere synode van Utrecht d.d. 5 juni 1963, ,,het besluit van de generale 
 synode van Arnhem 1930, aan de vrouwelijke lidmaten der gemeente het kiesrecht in de kerk niet 
 toe te kennen", voor vervallen te verklaren en in plaats daarvan uit te spreken, ,,dat het in de 
 vrijheid van de kerken zal staan de vrouwelijke belijdende leden te doen deelnemen aan de 
 verkiezing van ambtsdragers"; 
2.  een brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Nieuwendam - Amsterdam-Noord d.d. 26 
 maart 1964, waarin deze, naar aanleiding van het onder 1 genoemde verzoek, als zijn oordeel 
 uitspreekt, ,,dat het doen deelnemen aan de verkiezing van ambtsdragers door vrouwelijke 
 belijdende leden reeds in de vrijheid der kerken staat, aangezien de wijze waarop de gemeente 
 haar ambtsdragers verkiest niet nader in de Heilige Schrift, de belijdenis, of de kerkorde wordt 
 aangewezen en geheel afhankelijk is van de variërende plaats, tijd en omstandigheden, welke 
 door de plaatselijke ambtsdragers, onder opzien tot de Here in de wijsheid des Geestes, dienen te 
 worden onderkend, eventueel met advies van de meerdere vergadering"; 
3.  een brief d.d. 6 april 1964 van de raad van de Gereformeerde Kerk te 's Gravenhage-Oost, waarin 
 hij adhaesie betuigt aan het voorstel van de particuliere synode van Utrecht 1963; 
4. een brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Winsum-Obergum van gelijke strekking als 
 de hierboven onder 3 genoemde; 
5. een brief van de raad van de Gereformeerde Kerk te Enumatil, waarin wordt verzocht niet te 
 voldoen aan het onder 1 genoemde verzoek; 
6.  een brief van ds. J. van Raalte te Harderwijk, waarin verschillende bezwaren tegen het verzoek 
 van de particuliere synode van Utrecht 1963 naar voren worden gebracht; 
7. een brief van br. W. Velvis te Groningen, waarin eveneens bezwaren worden geopperd; 



 
overwegende, 
 
1.  dat een principiële beslissing over het deelnemen van de vrouwelijke lidmaten aan de verkiezing 
 tot het ambt gelijk voorheen als een zaak van de kerken in het gemeen beschouwd moet worden; 
 dat het tot dusver gehandhaafde besluit der generale synode van Arnhem 1930 (acta art. 200; 
 Bunschoten-Spakenburg 1958/1959, acta art. 49), om de zusters der gemeente niet aan de 
 verkiezing van ambtsdragers te laten deelnemen, blijkens de daartegen ingebrachte bezwaren, 
 geen bevrediging heeft gegeven aan alle kerkelijke vergaderingen; 
2.  dat het verzoek van de particuliere synode van Utrecht, tot een nieuwe en andere uitspraak te 
 komen, in de voorgelegde stukken aan de ene kant hartelijk ondersteund, maar andererzijds 
 krachtig bestreden wordt; 
3. dat mede daarom een eventuele herziening van de thans geldende synodale uitspraken alleen zou 
 mogen plaats vinden, nadat een dergelijke beslissing door de kerken zelf grondig was voorbereid 
 met name door te onderzoeken wat de Schrift in dezen vraagt; 
 
van oordeel, 
 
1.  dat de argumentatie, die in de weinige aan haar voorgelegde stukken wordt aangedragen, om tot 
 een herziening te komen, zo beperkt is, dat alleen al op deze grond van een onvoldoende 
 voorbereiding dient te worden gesproken; 
2. dat er geen genoegzame reden is, om bij zulke stand van zaken te komen tot herziening van 
 hetgeen in dezen besloten is; 
 
besluit: 
 
1. aan het verzoek van de particuliere synode van Utrecht 1963 niet te voldoen; 
2. hiervan kennis te geven aan de eerstkomende particuliere synode van Utrecht, aan de kerkeraden 
 van de Gereformeerde Kerken te Nieuwendam-Amsterdam-Noord, te 's Gravenhage-Oost en te 
 Enumatil, aan ds. J. van Raalte te Harderwijk en aan br. W. Velvis te Groningen. 
 
 
Artikel 456. 
Namens commissie 2 maakt ds. L de Wolff enige wijzigingen bekend in haar voorstellen over de 
kerkrechtelijke bezwaren tegen uitspraken der particuliere synode van Noord-Holland inzake het 
conflict in de kerk te Beverwijk (zie eerder art. 451). Er volgt bespreking van de conclusies. Om 16.30 
uur gaat de synode uiteen voor werkzaamheden in de commissies (zie verder art. 458). 
 
Artikel 457. 
Om 19 uur hervat de synode haar plenaire zitting. Gezongen wordt Psalm 40: 5. Br. H. J. Bosch is 
thans aanwezig, terwijl ds. M. J. C. Blok met kennisgeving aan de praeses ontbreekt; voor het overige 
is er geen mutatie in de bezetting der vergadering. 
 
Artikel 458a. 
Ds. I. de Wolff deelt nog enkele veranderingen mee in de aanhangige conclusies (zie eerder art. 456). 
Professor J. Kamphuis adviseert tot aanvaarding. Met algemene stemmen, terwijl de twee uit Noord-
Holland aanwezige broeders buiten stemming blijven, neemt de synode deze conclusies aan. De tekst 
van het beslotene is vermeld in de artikelen 458b tot f. 
Aan het einde der behandeling van deze zaak memoreert de praeses in een enkel woord de strijd in de 
kerk te Beverwijk. Hij spreekt het diepe leedwezen van de vergadering uit, dat leringen van een 
medebroeder in de heilige dienst moesten worden veroordeeld en geeft uiting aan de bij allen levende 
bede, dat de betrokken dienaar des Woords alsnog moge terugkeren tot de gezonde leer, terwijl hij 
voorts dankbaar van de trouw van de kerkeraad dezer gemeente gewaagt. Hierna zingt de vergadering 
Psalm 89: 1 en 8. 
 



Artikel 458b. 
Uitspraak over de schorsingswaardigheid van ds. L.E. Oosterhoff 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
het verzoek van de raad van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk (doleantiekerk), vermeld in zijn 
bezwaarschrift d.d. 3 maart 1964 aan haar voorgelegd, uit te spreken, dat hij ,,zich terecht, 
overeenkomstig art. 79 K.O., tot de naastgelegen gemeente van Haarlem heeft gewend met verzoek te 
willen meedelen of de kerkeraad van Haarlem met de kerkeraad van Beverwijk van mening is, dat ds. 
L. E. Oosterhoff niet in zijn ambt kan blijven staan, zolang deze zijn leringen handhaaft, op welke 
vraag een bevestigend antwoord had moeten worden gegeven"; 
 
zij constateert, 
 
a. dat ds. L. E. Oosterhoff ondanks vele onderwijzingen en vermaningen van de zijde van zijn 
 kerkeraad, heeft volhard in zijn dwaling; 
b. dat de kerkeraad van oordeel was, dat zijn predikant deswege schorsingswaardig was; 
c. dat de kerkeraad zich naar art. 79 K.O. tot de kerkeraad van Haarlem wendde; 
d. dat deze schreef niet met de ouderlingen van Beverwijk van oordeel te zijn, dat ds. L. E. 
 Oosterhoff niet in zijn ambt kan blijven staan, zolang hij deze leer handhaaft; 
 
zij is van oordeel, 
 
a. dat de kerkeraad van Beverwijk terecht de schorsingswaardigheid van zijn predikant heeft 
 uitgesproken, daar geen vreemde leer mag worden voorgesteld (Hand.20:28, 30; 
 bevestigingsformulier ouderlingen; vgl. 1 Tim. 6: 3, 4;  2 Tim. 2:  2, 14, 15; Titus 1:  9; 2:  8; 3:  
 10, 11; 3 Joh. 4 e.a.); 
b. dat de kerkeraad van Haarlem ten onrechte niet heeft voldaan aan het verzoek van de kerkeraad 
 van Beverwijk om uit te spreken, ,,dat ds. L. E. Oosterhoff niet in zijn ambt kan blijven staan, 
 zolang hij deze leer handhaaft", daar de voortgang en doorwerking van deze leringen niet mag 
 geduld worden; 
 
zij spreekt uit, 
 
dat aan het verzoek van de kerkeraad van Beverwijk behoort te worden voldaan, wat zij mits dezen 
doet; 
 
en besluit, 
 
dit aan genoemde kerkeraad en aan de kerkeraad van Haarlem te berichten. 
 
Artikel 458c. 
Uitspraak over de doleantie te Beverwijk 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
het verzoek van de kerkeraad van Beverwijk, de uitspraak van de particuliere synode van Noord-
Holland 1963, waarbij deze handhaafde, ,,dat de broeders van de „doleantie"-kerkeraad in strijd zijn 
met hetgeen de kerken in art. 79 K.O. inzake eventuele schorsingen van dienaren des Woords 
overeengekomen zijn; dat de broeders van de „doleantie"-kerkeraad in strijd zijn met de geopenbaarde 
wil des Heren, welke zegt, dat wij elkaar trouw zullen houden in alle dingen die recht en billijk zijn" 



(acta, art. 34, IIc), als onjuist af te wijzen, als ,,zijnde in strijd met de Heilige Schrift (elkaar trouw 
houden .,in alles wat recht en billijk is) en met artt. 1, 79, 80 K.O."; 
 
zij overweegt, 
 
1.  dat de uitspraak van de classis Haarlem d.d. 10 februari 1962 inzake de leer van ds. L. E. 
 Oosterhoff weliswaar o.m. ten doel had hem te vermanen, maar tegelijk betekende, dat zij in het 
 door haar gesignaleerde stadium van afdwaling van genoemde dienaar des Woords weigerde te 
 komen tot een oordeel van schorsingswaardigheid; 
2. dat ds. L. E. Oosterhoff na genoemde classisuitspraak bij zijn overtuiging bleef, geroepen te zijn, 
 zijn leringen in zijn ambtelijke arbeid uit te dragen; 
3. dat de kerkeraad met een beroep op Handelingen 20:  28, 30 en Titus 3:  1 - 11 van oordeel was, 
 niet te mogen wachten op het resultaat van een appèl bij een particuliere synode en daarom zijn 
 doleantiebesluit genomen heeft, teneinde de reine prediking voortgang te doen hebben nadat 
 hem gebleken was, dat de classisuitspraken dit belemmerden; 
4. dat de kerkeraad uitdrukkelijk heeft uitgesproken te willen doleren binnen het kerkverband; 
5.  dat de figuur van de doleantie niet in de kerkenordening is geregeld, wijl er ter plaatse waar zij 
 geschiedt een opbreken is van de in geding gekomen kerkordelijke verhoudingen, en haar 
 rechtmatigheid slechts te beoordelen is van uit de Heilige Schrift; 
6.  dat reeds de Dordtse Synode van 1618/1619 het doleren van gereformeerde zijde binnen het 
 kerkverband ter wille van de leer heeft goedgekeurd en de beschuldigingen van partijdigheid en 
 scheurmakerij heeft afgewezen (acta synodi 1618/1619, „Voorreden aende Kercken" en ,,De ses 
 en twintichste Sessie") ; 
 
zij is van oordeel, 
 
1. dat de kerkeraad van Beverwijk terecht gesteld heeft, dat het zonder meer gaan van de appèlweg, 
 nadat hij tevergeefs de weg van art. 79 K.O. had betreden, zou inhouden, dat hij de 
 onschriftuurlijke prediking nog langer zou moeten toelaten en dat de verwarring in de gemeente 
 daardoor zou toenemen; 
2. dat niet dezulken scheurmakers genoemd worden, die zich in geschillen over de leer afscheiden 
 van degenen die afgeweken zijn van de waarheid (Rom. 16:17), maar dezulken die met hun 
 nieuwe leringen scheuringen in de kerken veroorzaken (vgl. acta synodi 1618/ 1619, 26ste 
 Sessie); 
3. dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 ten onrechte heeft gehandhaafd, dat de 
 broeders van de „doleantie"-kerkeraad in strijd zijn met hetgeen de kerken in art. 79 K.O. inzake 
 eventuele schorsingen van dienaren des Woords overeengekomen zijn en met de geopenbaarde 
 wil des Heren, welke zegt, dat wij elkaar trouw zullen houden in alle dingen die recht en billijk 
 zijn; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat genoemd besluit van de particuliere synode van Noord-Holland 1963 als onjuist moet worden 
afgewezen. 
 
Artikel 458d. 
Uitspraak over de plaats van Beverwijk tussen de zusterkerken 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
het verzoek van de kerkeraad van Beverwijk uit te spreken, 
a. ,,dat de kerkeraad van Beverwijk door zijn doleantiebesluit van 12 februari 1962 zijn wettige 
 plaats in de gemeente des Heren te Beverwijk, alsmede binnen het classikale verband van de 



 zusterkerken niet heeft verloren, maar dat integendeel de zusterkerken binnen de classis 
 gehouden waren en gehouden zijn door het wegnemen van de oorzaak tot doleantie het normale 
 samenleven naar de onder ons aanvaarde regels van de kerkenordening weer mogelijk te maken; 
b. dat de kerkeraad van Beverwijk dient te worden erkend als wettige kerkeraad van de 
 Gereformeerde Kerk te Beverwijk, samenlevend in het gereformeerde kerkverband; 
c. dat de classis Haarlem van de gereformeerde kerken mitsdien gehouden is de credentiebrief van 
 de kerkeraad van Beverwijk (scriba E. Vossebelt) als zijnde de enige wettige kerkeraad te 
 Beverwijk weer te aanvaarden"; 
 
zij constateert, 
 
1.  dat de classis Haarlem op 3 april 1962 heeft geoordeeld, dat de kerke-raad door zijn doleantie-
 besluit ,,zodanig inbreuk heeft gemaakt op de regels van het kerkelijke samenleven, dat hij zich, 
 indien hij daarvan niet terugkeert, daarmee plaatst buiten het verband met de zusterkerken"; 
2. dat de classis Haarlem dit oordeel heeft bevestigd op 29 mei 1962, door de kerkeraad metterdaad 
 niet meer in haar vergadering te ontvangen; 
3. dat de classis Haarlem op 13 april 1962 heeft besloten, de behandeling van een verzoek van de 
 kerkeraad tot revisie van de classisuitspraken d.d. 10 februari 1962 over de leer van ds. L. E. 
 Oosterhoff uit te stellen, totdat deze raad zich zou hebben uitgesproken over het besluit der 
 classis d.d. 4 april 1962 betreffende het doleantiebesluit; 
4. dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 van oordeel was, dat de kerkeraad door het 
 doleantiebesluit „ipso facto onwettig geworden" was ,,in deze zin, dat hij daardoor zijn wettige 
 plaats in de gemeente van Beverwijk alsmede binnen het classikale verband van de zusterkerken 
 verloor" (acta art. 40, Vb) ; 
 
zij overweegt, 
 
1. dat de classis Haarlem d.d. 4 april 1962 het doleantiebesluit heeft beoordeeld vanuit de 
 kerkenordening; 
2. dat de classis de gronden voor het doleantiebesluit niet heeft beoordeeld, ook niet toen de 
 kerkeraad revisie verzocht van het classikale besluit d.d. 2 februari 1962 inzake de leringen van 
 ds. L. E. Oosterhoff; dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 bij haar oordeel, dat de 
 kerkeraad door het doleantiebesluit ipso facto onwettig was geworden. geen acht heeft gegeven 
 op de handhaving der zuivere leer, die aan het besluit ten grondslag ligt; 
 
zij is van oordeel, 
 
1. dat de rechtmatigheid van het doleantiebesluit allereerst uit de Heilige Schrift en de belijdenis 
 moet worden beoordeeld; 
2.  dat de classis Haarlem ten onrechte de aanvaarding van de credentiebrief van de kerkeraad 
 afhankelijk heeft gesteld van het terugnemen van het doleantiebesluit zonder de gronden daarvan 
 te beoordelen; 
3.  dat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 ten onrechte heeft uitgesproken. dat de 
 kerkeraad ipso facto onwettig geworden was in deze zin, dat hij zijn wettige plaats in de 
 gemeente van Beverwijk alsmede binnen het classikale verband van de zusterkerken verloor; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat de dolerende kerkeraad als wettige kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk in het 
verband der zusterkerken ontvangen dient te worden en dat de classis Haarlem mitsdien zijn 
credentiebrief dient te aanvaarden. 
 
Artikel 458e. 
Uitspraak over appél van de classis Haarlem 
 



De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
de mededeling van de classis Haarlem d.d. 11 januari 1964, dat zij op grond van haar oordeel, dat de 
particuliere synode van Noord-Holland 1963 ten onrechte overwoog, dat de kerkeraad van Beverwijk 
,,door zijn ongegrond besluit-tot-doleantie ( ... ) ipso facto onwettig geworden is in deze zin, dat hij 
daardoor zijn wettige plaats in de gemeente van Beverwijk alsmede binnen het classikale verband van 
de zusterkerken verloor; en dat daarom aan ds. L. E. Oosterhoff het recht niet kan worden ontzegd 
,,om in dat stadium het kerkelijke leven (. ) voortgang te doen vinden", blijft bij haar oordeel van 4 
april 1962 onder 7, 8 en 9 en deswege de door de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk 
(p/a ds. L. E. Oosterhoff) ingediende credentiebrief niet aanvaardt; en dat zij dientengevolge bij de 
generale synode van Rotterdam-Delfshaven 1964 tegen het besluit van genoemde particuliere synode 
van Noord-Holland 1963 (acta art. 40, Vb) in beroep gaat; 
 
zij is van oordeel, 
 
dat de ambtsbediening van ds. L. E. Oosterhoff en zijn kerkeraad niet als wettig kan worden 
aangemerkt; 
 
en zij spreekt uit, 
 
dat de credentiebrief van de door ds. L. E. Oosterhoff en zijn medestanders gekozen kerkeraad terecht 
door de classis is geweigerd. 
 
Artikel 458f. 
Uitspraak over appél van IJmuiden 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van 
 
het verzoek van de raad van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden d.d. 18 maart 1964, uit te spreken, 
dat de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Beverwijk (scriba E. Vossebelt) „zijn wettige plaats 
binnen het kerkverband door het doleantiebesluit niet verloren heeft" en ,,dat de credentiebrief" van 
deze kerkeraad „in het vervolg weer ter classikale vergadering dient te worden aanvaard"; 
 
zij spreekt uit, 
 
hieraan voldaan te hebben in haar uitspraak, vermeld in artikel 458d;  
 
en besluit, 
 
hiervan aan genoemde kerk bericht te zenden. 
 
Artikel 459. 
De synode vergadert in besloten zitting. Hierin wordt besloten, de behandeling van de voorstellen in 
betrekking tot de bezwaarschriften inzake de verhouding tussen de kerk te Zwolle en ds. S. J. P. 
Goossens alsmede die tot de Soembanese kerken in openbare zitting te doen plaats "zitting te vinden, 
zulks in afwijking van hetgeen eerder werd besloten (zie eerder art. 248), en wel vanwege de 
inmiddels gewijzigde aanpak van bedoelde zaken (zie eerder art. 452). 
 
Artikel 460. 
Ds. A. Jagersma leest de nieuwe conclusies van commissie 1 over de verhouding tot de Soembanese 
kerken. Vervolgens leest hij de conclusies inzake een revisieverzoek van de kerkeraad van Zwolle ten 



aanzien van enkele besluiten van de generale synode van Assen 1962. 
Hierna leest ds. J. M. Goedhart namens dezelfde commissie haar nieuwe conclusies inzake 
bezwaarschriften tegen een uitspraak der generale synode van Assen 1961, vermeld in artikel 96 van 
haar acta. Tenslotte leest dezelfde de conclusies van de commissie inzake verzoeken van een aantal 
adressanten over de ambtserkenning van ds. S. J. P. Goossens. 
Nadat na korte discussie is goedgekeurd, dat deze onderscheidene reeksen conclusies zullen worden 
behandeld in de volgorde, waarin ze zijn voorgelezen, volgt om 21.30 uur sluiting, nadat Psalm 2:  7 is 
gezongen en na dankgebed bij monde van ds. A. Jagersma. 
 
Vijfentachtigste zitting, woensdag 16 december 1964.  
 
Artikel 461. 
Met het gezamenlijk zingen van Psalm 77: 7 en 8 hervat de synode haar werkzaamheden om 9 uur. De 
praeses leest Zacharia 10: 3 - 12 en gaat voor in gebed. Afwezig zijn ds. G. Roukema, br. J. 
Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, br. W. K. Goodijk en br. J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is 
tegenwoordig. 
 
Artikel 462. 
De voorstellen van commissie 1 inzake de verhouding tot de Soembanese kerken komen in 
bespreking. Na de middagpauze wordt om 13.30 uur Psalm  75: 1 gezongen; de vergadering is dan in 
gelijke formatie bijeen. De bespreking wordt voortgezet met beantwoording van de gemaakte op-
merkingen door ds. A. Jagersma, die daarop gelegenheid ontvangt voor nader beraad met de 
commissie op het onderhavige punt (zie verder art. 466). 
 
Artikel 463a. 
De conclusies inzake het revisieverzoek van de kerkeraad van Zwolle (zie eerder art. 460) komen heel 
kort in bespreking. Daarna worden ze door de synode aanvaard met 19 stemmen bij 3 onthoudingen, 
waarbij vier leden buiten stemming zijn gebleven; professor J. Kamphuis heeft zich van het geven van 
praeadvies onthouden, daar hij te dezer zake reeds ter generale synode van Assen 1961 heeft 
geadviseerd. De tekst van het besluit is vermeld in artikel 463b. 
 
Artikel 463b. 
Revisieverzoek van Zwolle afgewezen 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van 
 
een revisieverzoek van de kerkeraad van Zwolle, inzake de uitspraken van de generale synode van 
Assen 1961, vermeld in haar acta in de artikelen 111, 143, 147 en 157; 
 
constaterende, 
 
1. dat genoemde kerkeraad verzoekt uit te spreken, dat de generale synode van Assen ten onrechte 
 heeft uitgesproken, 
 a. dat de kerk te Zwolle zou geheerst hebben over de Soembanese kerken en ze niet behandeld 
  heeft als zelfstandige en mondige kerken; 
 b. dat de kerk te Zwolle niet recht heeft gehandeld, toen zij met alge-hele voorbijgang van de 
  kerken op Oost-Soemba/Savoe het bezwaarschrift van de brs. L. Kondamara en B. N.  
  Radjah d.d. 22 april 1952 in behandeling nam en afhandelde, waarin mede de aanleiding tot 
  de scheur in de kerken op Oost-Soemba/Savoe heeft gelegen; 
 c. dat de kerkeraad van Zwolle met betrekking tot en na de schorsing van br. L. Kondamara de 
  kerken op Oost-Soemba/Savoe niet bejegend heeft als zelfstandige en mondige kerken van 
  de Here Jezus Christus en dat daardoor de scheuring op Oost-Soemba/Savoe niet werd be-
  dwongen, maar veeleer bestendigd en bevestigd; 



2.  dat genoemde kerkeraad bezwaren inbrengt inzake de bevoegdheid van de synode van Assen, 
 deze zaken in behandeling te nemen op grond van het door haar aangenomen voorstel van ds. G. 
 Hagens: ,,de synode, overwegende, dat het mogelijk moet zijn na te gaan, of en zo ja, in hoeverre 
 de kerk te Zwolle schuldig is aan de scheuring der kerken op Oost-Soemba, verzoekt aan de 
 commissie, haar rapport terug te nemen, teneinde alsnog getracht worde aan het dringende 
 verzoek van de kerk te Gouda, ,,het recht des HEREN te bedienen in-zake de scheuring op Oost-
 Soemba", te voldoen", 
 a. omdat nooit een klacht tegen de kerk te Zwolle van dergelijke strekking op de mindere  
  vergaderingen heeft gediend en ook niet door de kerk te Gouda aan haar is voorgelegd,  
  waarom de kerk te Zwolle de behandeling van deze zaak in strijd acht met art. 30 K.O., en 
 b. omdat de kerk te Zwolle in dezen niet eens behoorlijk is gehoord, daar haar weliswaar  
  gelegenheid is geboden tevoren haar oordeel uit te spreken, maar dat toen reeds twee  
  besluiten waren genomen (acta artt. 143 en 147), waarom zij in dat stadium weigerde aan 
  verdere  besluitvorming mee te werken; 
 
overwegende, 
 
ad 2, sub a: dat het noodzakelijk is, dat de scheuring op Oost-Soemba wordt beoordeeld, zal het komen 
 tot een regeling van de verhouding tussen de Nederlandse en de Soembanese kerken en dat zulke 
 beoordeling daarom een zaak is die ook de kerken in het gemeen raakt en bovendien deze zaak 
 op de synode van Assen ter tafel was door klachten van de kerken van Oost-Soemba/Savoe, 
 zowel van de kerken p/a ds. K. Tanahomba als die p/a ds. L. Kondamara, over welke klachten de 
 kerkeraad van Zwolle reeds lang gelegenheid had gehad zich uit te spreken; 
ad 2, sub b: dat aan de kerkeraad van Zwolle gelegenheid werd geboden, zijn oordeel te geven, 
 alvorens over het besluit, vermeld in artikel 157 der acta, werd gestemd en de synode van Assen 
 aan de kerkeraad van Zwolle op zijn bezwaren voldoende verantwoording heeft gegeven in haar 
 brief aan hem, vermeld in haar acta, artikel 165; 
 
voorts constaterende, 
 
dat de kerkeraad van Zwolle verder ook materieel bezwaren inbrengt tegen de uitspraken en oordelen 
in de artikelen 147 en 157 van de acta der synode van Assen vermeld; 
 
overwegende, 
 
1. dat deze bezwaren hun uitgangspunt hebben in de overtuiging van genoemde kerkeraad, dat hij in 
 deze zaken de kerken op Oost-Soemba niet had te betrekken, daar het zaken betrof die hem als 
 raad der zendende kerk uitsluitend regardeerden; 
2.  dat daartegenover echter gesteld moet worden, dat het hier betrof de arbeid van ds. S. J. P. 
 Goossens temidden der Soembanese kerken, waarom dit alles ook tegelijkertijd de Soembanese 
 kerken intens aanging, rakende het interne leven dier kerken, zodat het ongerijmd te achten is, 
 dat deze kerken over de desbetreffende zaken op geen enkele wijze zouden kunnen mogen 
 meespreken; 
3. dat daarom de ingebrachte bezwaren de synode niet hebben overtuigd, dat tot revisie der 
 gewraakte uitspraken van de synode van Assen zou moeten worden overgegaan; 
4. dat de raad der kerk te Zwolle zelf schrijft: ,,Hoewel de raad zich verongelijkt acht, heeft hij voor 
 zich geen behoefte aan revisie"; 
5. dat ook uit de kerken tegen de door de kerkeraad van Zwolle gewraakte uitspraken geen 
 bezwaren zijn ingebracht; 
 
is van oordeel, 
 
dat de kerkeraad voornoemd onvoldoende gronden heeft aangevoerd om te bewijzen, dat de generale 
synode van Assen niet had behoren te komen tot haar uitspraken, vervat in de artikelen 111, 143 (sub 
,,aanvaard hebbende"), 147 en 157 van haar acta; 



 
en besluit, 
 
aan het verzoek van de kerkeraad van Zwolle niet te voldoen en hem hiervan mededeling te doen. 
 
Artikel 464. 
De praeses geeft nu in bespreking de conclusies, voorgedragen inzake de bezwaarschriften tegen 
artikel 96 der acta van de generale synode van Assen (zie eerder art. 460). Ds. J. M. Goedhart 
beantwoordt de gemaakte opmerkingen en verkrijgt hierna gelegenheid voor beraad met de commissie 
(zie verder art. 466). Vervolgens komen de conclusies inzake de ambtserkenning van ds. S. J. P. 
Goossens in discussie tot de avondpauze. De heropening vindt daarna plaats om 18.45 uur; gezongen 
wordt Psalm 61:  3. Op het appèl ontbreken dezelfde broeders als in de voormiddag, terwijl 
daarenboven ds. M. J. C. Blok en br. H. de Jong met voorweten van de praeses de vergadering hebben 
verlaten. De synode gaat uiteen voor commissoriaal werk. 
 
Zesentachtigste zitting, donderdag 17 december 1964.  
 
Artikel 465. 
Bij de opening der zitting om 9 uur wordt gezongen Psalm 80:  1. De praeses leest Zacharia 11:  7 - 17 
en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken de broeders ds. G. Roukema, J. Breukelman, ds. B. J. F. 
Schoep, H. de Jong, W. K. Goodijk en J. J. Dieleman. Professor J. Kamphuis is aanwezig. 
 
Artikel 466a. 
Ds. J. M. Goedhart beantwoordt kort de opmerkingen, gemaakt in betrekking tot de conclusies van 
commissie 1 inzake de ambtserkenning van ds. S. J. P. Goossens (zie verder art. 475). Hierna deelt ds. 
A. Jagersma mee, welke wijzigingen de commissie heeft aangebracht in haar voorstellen inzake de 
verhouding tot de Soembanese kerken (zie eerder art. 462). Dit laatste punt lokt opnieuw brede 
bespreking uit, waarna ds. A. Jagersma antwoordt en verder commissieberaad nodig is (zie verder art. 
467). Ds. J . M. Goedhart legt gewijzigde conclusies voor inzake de bezwaren tegen artikel 96 der acta 
van de generale synode van Assen (zie eerder art. 464). Om 12 uur schorst de praeses de vergadering 
voor de middagpauze, die ditmaal duurt tot 15.15 uur, in verband met voortgaand werk van de com-
missie. Dan deelt ds. J. M. Goedhart nog enkele veranderingen mee in laatstbedoelde conclusies. Die 
komen daarop in stemming. Professor J. Kamphuis adviseert tot aanvaarding. Zij worden met 15 tegen 
4 stemmen, bij 4 onthoudingen, terwijl 3 broeders buiten stemming blijven, tot besluit der synode 
verheven. De tekst van het besluit is vermeld in artikel 466b. 
 
Artikel 466b. 
Uitspraak over terugkeer ds. S.J.P. Goossens 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1. a. het bezwaar van ds. Joh. Francke te Hoogeveen tegen de uitspraak van de generale synode van 
 Assen 1961, ,,dat haar geen gronden zijn voorgelegd, die haar nopen tot herziening van de 
 uitspraken van de generale synode van Bunschoten-Spakenburg, welke staan in artikel 142 van 
 de acta dier synode" (acta art. 96), omdat zijn tegen het ,,voorts overwegende" in artikel 142, 
 bladzijde 94, van de acta der generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 
 ingebrachte bezwaren niet in behandeling zijn geweest ter generale synode van Assen 1961; 
    b.  het verzoek van dezelfde, tegenover de uitspraak van de generale synode van Bunschoten-
 Spakenburg 1958/1959, ,,dat ds. S. J. P. Goossens, pretenderende in zijn vertrek naar het 
 zendingsveld naar art. 31 K.O. de christelijke vrijheid te gebruiken, niet gehandeld heeft naar 
 uitwijzen van Gods Woord en tot stichting der kerk" (acta art. 142), uit te spreken, ,,dat ds. S. J, 
 P. Goossens in zijn terugkeer naar Soemba op 21 februari 1953 wél gehandeld heeft naar 
 uitwijzen van Gods Woord en tot stichting van de kerk"; 



2.  het bezwaar van br. IJ. Jacobs te Scheveningen c.s. tegen de uitspraak sub 1 genoemd, 
 resulterende in hun verzoek, ,;de veroordelende uitspraak van artikel 142 der generale synode van 
 Bunschoten-Spakenburg weg te nemen, omdat deze uitspraak geen grond vindt in art. 31 K.O."; 
3. het verzoek van de raad van de Gereformeerde Kerk te Schouwerzijl uit te spreken, ,,dat het in 
 ds. S. J. P. Goossens te prijzen is, dat hij - ondanks dreiging met zelfschorsing en andere sancties 
 -zijn roeping van Christuswege heeft opgevolgd, nadat hij de Nederlandse kerken had 
 aangetoond waarom hij het Zwolse verbod niet mocht en niet kon gehoorzamen"; 
 
constaterende, 
 
1.  dat de generale synode van Assen 1961, blijkens de overwegingen 1 en 2 in artikel 96 van haar 
 acta, bij de beoordeling van de houding, die ds. S. J. P. Goossens heeft aangenomen na het 
 verbod van terugkeer, dat hem door zijn kerkeraad op 20 oktober 1952 werd opgelegd, heeft 
 volstaan met te verwijzen naar ,,de grondregel van onze K.O. met betrekking tot de ambten, dat 
 n.l. een dienaar des Woords voor wat zijn ambtelijke arbeid betreft verbonden dient te zijn aan 
 een plaatselijke kerk, welke grondregel ook geldt voor een missionaire dienaar des Woords, 
 gelijk de generale synode van Middelburg 1896 in artikel 116 der acta heeft uitgesproken"; 
2.  dat appellanten daartegen aanvoeren, dat de generale synode van Assen 1961 daarmede 
 voorbijgegaan is aan ,,de zaak van art. 31 K.O. in dezen" en aan het beroep op Handelingen 5:  
 29; 
 
voorts constaterende, 
 
1. dat ds. Joh. Francke tegen artikel 142 van de acta der generale synode van Bunschoten-
 Spakenburg 1958/1959 aanvoert, 
 a. dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg niet heeft gedaan wat ze beloofde te 
  doen (acta art. 120), n.l. de terugkeer van ds. S. J. P. Goossens naar Oost-Soemba   
  overeenkomstig GODS WOORD te zullen beoordelen; 
 b. dat ds. S. J. P. Goossens naar uitwijzen van Gods Woord (Hand. 5:  29) en tot stichting der 
  kerk handelde in genoemde terugkeer, zodat de generale synode van Bunschoten-  
  Spakenburg zich schuldig maakte, niet maar aan terzijdestelling van Gods Woord, maar veel 
  meer aan een verachten van het uitgedrukte Woord Gods; 
2.  dat br. IJ. Jacobs c.s. tegen hetzelfde artikel stellen, ,,dat bijbels is, naar Handelingen 5:  29", dat 
 ds. S. J. P. Goossens terugkeerde naar Soemba en voortging met ,,zijn" arbeid; 
 
van oordeel, 
 
1. a. dat appellanten hebben voorbijgezien, dat volgens de geopenbaarde wil des Heren een dienaar des 
 Woords in de tijd van eventuele bezwaarnis naar art. 31 K.O. in acht heeft te nemen de door de 
 generale synode van Assen 1961 zo genoemde ,,grondregel"; 
    b. dat appellanten hebben voorbijgezien, dat ook de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 
 1958/1959 reeds die „grondregel" ten volle in rekening heeft gebracht bij de beoordeling naar 
 den Woorde Gods van de gedragingen van ds. S. J. P. Goossens na het verbod van terugkeer (zie 
 acta Bunschoten-Spakenburg, art. 142, overwegende 1 en 2 en voorts overwegende la) ; 
    c. dat het, toen op 20 oktober 1952 door zijn kerkeraad hem het verbod van terugkeer werd 
 opgelegd, roeping van ds. S. J. P. Goossens was, terwille van de rechte uitvoering van de 
 zendingsopdracht door de kerk te Zwolle alsnog eraan te werken, de zendingsarbeid op het zen-
 dingsterrein van de kerk te Zwolle zendingsarbeid van de kerk te Zwolle te doen blijven; 
2. dat de bezwaren van ds. Joh. Francke tegen ,,voorts overwegende" ook overigens geen steek 
 houden, aangezien: 
 a. ds. S. J. P. Goossens in zijn brief van 19 februari 1953 aan de kerken niet duidelijk gemaakt 
  heeft, dat zijn terugkeer naar Soemba, teneinde daar de arbeid opnieuw aan te vatten, geen 
  enkel uitstel meer lijden kon; 
 b. het ds. S. J. P. Goossens niet als zonde (ingaan tegen Hand. 5:  29, ,,nalaten van   
  ambtsvervulling") had kunnen worden aangerekend, wanneer hij hier vooralsnog was  



  gebleven op en na 21 februari 1953, gelet op wat toen, in de situatie van destijds, van 's 
  Herenwege van hem gevraagd werd; 
 
spreekt uit, 
 
dat de uitspraken 1, 2 en 3 in artikel 142 van de acta der generale synode van Bunschoten-Spakenburg 
1958/1959 niet in de door appellanten bedoelde zin gewijzigd mogen worden; 
 
en besluit, 
 
van deze uitspraak kennis te geven aan appellanten, de raad der kerk te Zwolle en ds. S. J. P. Goossens 
te 's Gravenhage. 
 
Artikel 467a. 
Nadat ds. A. Jagersma opnieuw gewijzigde conclusies inzake de verhouding tot de Soembanese 
kerken heeft voorgelegd (zie eerder art. 466), volgt bespreking van deze zaak. Aangezien de 
voorstellen in twee hoofddelen zijn te onderscheiden, wordt besloten, elk van deze onderdelen af-
zonderlijk in stemming te doen komen, zulks op verzoek van ds. F. de Vries. 
Professor J. Kamphuis adviseert tot aanvaarding van het eerste onderdeel. Het wordt met 21 tegen 2 
stemmen bij drie onthoudingen als besluit der vergadering aanvaard. 
Het tweede onderdeel ontvangt eveneens gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis; het wordt met 
op een na algemene stemmen, bij 3 onthoudingen, aangenomen. Ds. 1. de Wolff verzoekt aantekening, 
dat hij geacht wil worden te hebben gestemd tegen hetgeen is gesteld onder voorts van oordeel 7, 8 en 
10. 
Het gehele besluit is vermeld in artikel 467b en c. 
 
Artikel 467b. 
Uitspraak over verhouding tot Soembanese kerken. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
  
1. een bezwaarschrift van br. IJ. Jacobs te Scheveningen (mede-ondertekend door 192 broeders en 
 zusters uit verschillende plaatsen en op verschillende data); 
2. een brief van de kerken van Oost-Soemba/Savoe (p/a ds. L. Kondamara) d.d. 31 oktober 1963; 
3. een Rondschrijven van de synode van de vrijgemaakte kerken in Oost-Soemba (p/a ds. K. 
 Tanahomba), gehouden te Mau-Maru op 9 tot 11 oktober 1962, ingediend door ds. S. J. P. 
 Goossens als ,,mond" dier kerken; 
4. een brief van de Gereformeerde Kerk te Schouwerzijl d.d. 22 februari 1964; 
5.  twee rapporten van deputaten voor zendingszaken betreffende Oost-Soemba (acta generale 
 synode Assen 1961, artt. 167 en 179) d.d. 29 januari en 24 maart 1964; 
 
constaterende, 
 
1. dat in al deze missives centraal staat de zaak van de verhouding van de gereformeerde kerken in 
 Nederland tot de (vrijgemaakte) Soembanese kerken in verleden en heden; 
2. dat in verschillende missives verzocht wordt de verhouding van de gereformeerde kerken in 
 Nederland tot de Soembanese kerken in het heden en voor de toekomst concreet te regelen; 
3. dat deputaten voor zendingszaken bovengenoemd in hun rapporten positief adviseren betreffende 
 contactoefening met beide groepen Soembanese kerken; 
 
voorts constaterende, 
 
1.  dat de generale synode van Enschede 1955/1956 van oordeel was (acta art. 478 b, sub van 



 oordeel a 2), ,,dat thans geen beoordeling van de scheuring op Oost-Soemba/Savoe moet worden 
 gegeven, doch dat de vrucht van het genomen besluit in betrekking tot de „zaak-S. J. P. 
 Goossens" moet worden afgewacht"; 
2.  dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 (acta art. 132) overwoog, ,,dat 
 het motief van de generale synode van Enschede 1955/1956, waarom ,,thans geen beoordeling 
 van de scheuring op Oost-Soemba/Savoe moet worden gegeven", wel redelijke zin had, doch dat 
 het thans mede vanwege de zendingsarbeid op Oost-Soemba/ Savoe noodzakelijk is te achten, dat 
 een beoordeling van de scheuring op Oost-Soemba/Savoe wordt gegeven"; 
3.  dat deputaten voor zendingszaken betreffende Oost-Soemba bovengenoemd adviseren, dat na het 
 voorlopig opschorten van de beoordeling der situatie op Soemba, gelijk te Enschede in 1956 
 geschiedde, het thans voor de gereformeerde kerken in Nederland meer dan tijd geworden is tot 
 een definitieve beoordeling te komen; 
 
overwegende, 
 
1.  dat een regeling van de bestaande verhouding met de kerken op Oost-Soemba/Savoe door de kerk 
 te Zwolle niet (meer) te verwachten valt, sinds haar raad heeft besloten ,,zijn zendingswerk op 
 Oost-Soemba/Savoe te beëindigen" (generale synode van Assen 1961, acta art. 167, sub kennis 
 genomen hebbende A) ; 
2.  dat sinds het oordeel van de generale synode van Enschede 1955/1956, vermeld in artikel 478b 
 van haar acta, onder voorts constaterende 2, reeds meer dan acht jaren verlopen zijn en reeds drie 
 generale synoden vergaderden; 
van oordeel, 
 
1. dat een regeling van de concrete verhouding tussen de gereformeerde kerken in Nederland en de 
 Soembanese kerken, zonder dat een beoordeling van de huidige kerkelijke situatie op Soemba 
 gegeven wordt, niet mogelijk is; 
2.  dat een beoordeling van de huidige kerkelijke situatie op Soemba eerst mogelijk is, wanneer een 
 beoordeling gegeven wordt van de oorzaak en de gevolgen van de „scheuring" op Soemba; 
 
besluit, 
 
tot zulk een beoordeling over te gaan, voorzover zulks noodzakelijk is om te komen tot herstel van de 
gemeenschap tussen de gereformeerde kerken in Nederland en de kerken op Soemba. 
 
Artikel 467c. 
Beoordeling van oorzaak en gevolgen van de ,,scheuring”op Soemba. 
 
De generale synode,  
 
constaterende, 
 
wat betreft de oorzaak en de gevolgen van de scheuring op Soemba, 
1.  dat het conflict op Soemba voornamelijk zijn aanleiding had in de moeite inzake de verhouding 
 van kerk en school, waaruit een strijd ontstond tot veiligstelling van wederzijdse bevoegdheid 
 tussen schoolbestuur en kerkelijke vergaderingen; 
2.  dat op 5 en 6 juni 1952 op Soemba een pacificatie tot stand kwam, met medewerking van br. C. 
 C. de Vries namens de kerk te Zwolle, waarbij werd aanvaard, dat de school van de kerk 
 gescheiden zou zijn en waardoor de oorzaak van het conflict werd geacht weggenomen te zijn en 
 besloten kon worden de hele twist te ,,begraven"; 
3. dat de kerken op Soemba met deze pacificatie beoogden, de weg voor de terugkeer van de beide 
 zendingsarbeiders, ds. S. J. P. Goossens en br. H. J. van Egmond, te effenen, zodat tegelijkertijd 
 besloten werd aan de kerk te Zwolle te verzoeken, deze beide broeders spoedig naar Oost-
 Soemba te doen terugkeren; 
4. dat door de kerkeraad van Kananggar en de andere kerken op Soemba van br. L. Kondamara, die 



 aan het tot stand komen van de onder 2 en 3 vermelde besluiten immers had meegewerkt, gezien 
 de tot stand gekomen pacificatie, geëist werd, dat hij zijn bezwaarschrift d.d. 22 april 1952 tegen 
 ds. S. J. P. Goossens, ingediend bij de kerk te Zwolle, zou intrekken, daar de materiële inhoud 
 van zijn bezwaren de verhouding van school en kerk raakte en daar zijn bezwaarschrift was 
 ingediend zonder de Soembanese kerken daarin te kennen; 
5. dat de weigering van br. L. Kondamara aan de onder 4 genoemde eis te voldoen, door zijn 
 kerkeraad als eerste grond werd aangevoerd voor de op 3 oktober 1953 uitgesproken afzetting 
 van genoemde broeder als ouderling van de kerk te Kananggar en voor diens schorsing als guru
 indjil (zie acta Bunschoten-Spakenburg 1958/1959, art. 150, sub constaterende B); 
6.  dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 tot het oordeel kwam, ,,dat de 
 afzetting van br. L. Kondamara als ouderling van de kerk te Kananggar is te veroordelen, omdat 
 zij ten onrechte en in strijd met de K.O. is geschied en dat ook diens schorsing als guruindjil is te 
 veroordelen" (acta art. 150 B, sub van oordeel 2); 
7.  dat echter de generale synode van Assen 1961 uitsprak, ,,dat de generale synode van Bunschoten-
 Spakenburg niet had moeten overgaan tot behandeling en beoordeling van de tuchtmaatregelen 
 tegen br. L. Kondamara" (acta art. 140), welke uitspraak steunt op de overwegingen, dat de 
 schorsing en afzetting van br. L. Kondamara ,,een aangelegenheid is van de kerken op Oost-
 Soemba/ Savoe" en ,,dat deze tuchthandelingen niet in de weg van appèl aan de synode der 
 Nederlandse gereformeerde kerken konden worden voorgelegd en ook niet als zodanig 
 voorgelegd zijn" en dat ,,een behandeling en beoordeling van de tuchthandelingen tegen br. L. 
 Kondamara op een synode van de Nederlandse gereformeerde kerken niet dient plaats te hebben, 
 ook niet als ,.een belangrijk moment in de geschiedenis van de scheuring op Oost-
 Soemba/Savoe" of ,,de directe aanleiding tot de openbaring der scheuring";" 
 
van oordeel, 
 
1. dat de onder constaterende 4 genoemde eis aan br. L. Kondamara tot intrekking van zijn 
 bezwaarschrift d.d. 22 april 1952. .vooral gezien de tot stand gekomen pacificatie, terecht werd 
 gesteld; 
2. dat de onder constaterende 7 genoemde uitspraak van de generale synode van Assen juist te 
 achten is; 
3.  dat wel de vraag, of de kerkeraad van Kananggar terecht de door hem gewraakte handelingen van 
 br, L. Kondamara tuchtwaardig achtte, niet ter beoordeling staat, maar dat, wanneer mede in 
 rekening wordt gebracht de boven onder constaterende 1 -4 geschetste historische ontwikkeling 
 en moeiten en het onder 1 geoordeelde, geenszins gesteld kan worden, dat de kerken op Soemba 
 door de genoemde tuchthandeling niet meer ware kerken van de Here Jezus Christus zouden zijn, 
 waarom de band der gemeenschap met haar zou moeten worden verbroken; 
 
voorts constaterende, 
  
1.  dat br. L. Kondamara na zijn afzetting als ouderling en schorsing als guru-indjil doorgegaan is 
 met zijn arbeid in de ,.kring" te Mau-Maru en dat hij samen met de hulpouderlingen van Mau-
 Maru weigerde, de door de kerkeraad van Kanaggar daarvoor aangewezen guru-indjil te Mau-
 Maru te laten voorgaan en dat hij daardoor meewerkte aan het onttrekken van de „kring" te Mau-
 Maru aan het ambtelijke toezicht van de kerkeraad van Kananggar; 
2. dat hij bewilligd heeft in de instituering d.d. 30 juni 1953 van de kring te Mau-Maru tot 
 zelfstandige gemeente; 
3. dat hij eveneens bewilligd heeft in zijn beroeping en bevestiging d.d. 5 juli 1953 tot predikant van 
 deze gemeente; 
4.  dat hij en degenen die zich achter hem stelden echter te kennen gaven, dat zij geenszins zich 
 wilden afscheiden van de gereformeerde kerken op Oost-Soemba/Savoe, maar zich alleen 
 vrijmaakten van huns inziens zondige besluiten naar art. 31 K.O., waarom zij het contact met die 
 kerken herhaaldelijk weer hebben gezocht; 
5. dat de kerk te Kananggar en de andere kerken p/a ds. K. Tanahomba geen gehoor meer wilden en 
 willen geven aan de kerken p/a ds. L. Kondamara, daar deze zich volgens inzien van 



 eerstgenoemden hebben afgescheiden en alleen weer ontvangen kunnen worden na wederkeer 
 met berouw en bekering en dat zelfs de kerk te Kananggar broeders en zusters te Mau-Maru op 9 
 augustus 1953 door de christelijke ban uit het koninkrijk Gods uitsloot; 
 
voorts van oordeel, 
 
1. dat het na 3 oktober 1953 zelfstandig vergaderen te Mau-Maru en de daaruit voortgevloeide 
 instituëring alleen te rechtvaardigen zouden zijn als het betrof een daad van reformatorisch 
 handelen, onontkoombaar ter vergadering van door kwade leiding verstrooide schapen; 
2. dat van zulk een situatie en noodzaak in de kerken op Soemba niet te spreken valt; 
3. dat daarom br. L. Kondamara in elk geval had moeten beginnen met zijn schorsing en afzetting te 
 dragen om in de kerkelijke weg herziening van zijn vonnis te zoeken; 
4. dat daarom het op gang brengen van een eigen kerkelijk leven naast en tegenover de kerken op 
 Soemba niet te waarderen is als een reformatorische daad van vrijmaking; 
5. dat echter de in de kerken van Oost-Soemba/Savoe geslagen breuk door ds. L. Kondamara c.s. 
 niet als definitief en onherroepelijk wordt gesteld (zie boven, onder voorts constaterende 4) ; 
6. dat mede in rekening moet worden gebracht, dat de kerk te Zwolle br. L. Kondamara en de zijnen 
 in de door hen gekozen weg heeft gesterkt; 
7. dat de kerken p/a ds. K. Tanahomba, gezien het boven onder voorts constaterende 4 gestelde, te 
 hard en onbillijk oordelen, wanneer zij ds. L. Kondamara c.s. beschuldigen, zich aan de kerk des 
 Heren te hebben onttrokken en hen zelfs voor een deel door de christelijke ban buiten het 
 koninkrijk der hemelen gesloten houden; 
8. dat de kerken p/a ds. K. Tanahomba ten onrechte de kerken p/a ds. L. Kondamara de appèlweg 
 afsneden en nog steeds zelfs het aanhoren van haar afhankelijk stellen van haar wederkeer met 
 berouw, en dat zij haar slechts na gebleken bekering weer willen opnemen in de de kerk; 
9. dat de kerken p/a ds. L. Kondamara de kerken p/a ds. K. Tanahomba dienen te erkennen als 
 kerken van onze Here Jezus Christus en, onder erkenning van het onder voorts van oordeel 3 en 4 
 gestelde, aan deze kerken dienen te berichten, dat zij zich wederom met haar willen verenigen; 
10. dat de kerken p/a ds. K. Tanahomba in een geest van zachtmoedigheid, onder erkenning van het 
 onder voorts van oordeel 7 en 8 gestelde, de kerken p/a ds. L. Kondamara dienen te ontvangen; 
 
besluit: 
 
1. aan te benoemen deputaten opdracht te geven: 
 a. bovenstaande oordelen in christelijke ernst en ootmoed voor te leggen aan de consciënties 
  der broeders op Oost-Soemba/Savoe en hen desgewenst in het zoeken van elkaar met goede 
  christelijke raad en daad, onder beding van Gods zegen, te dienen; 
 b. volgens een nader vast te stellen instructie contact op te nemen met de Soembanese kerken, 
  o.a. ter voorbereiding van een regeling van de verhouding tussen de Nederlandse en de  
  Soembanese kerken; 
2. van deze besluiten mededeling te doen aan de adressanten en aan de kerkeraad van Zwolle. 
 
Artikel 468. 
Namens commissie 3 leidt ds. A. I. Krijtenburg, als haar voorzitter, de nieuw door haar ontworpen 
conclusies inzake de psalmberijming in (zie eerder art. 219). Br. D. Roorda leest deze conclusies voor, 
waarna bespreking volgt in twee ronden. Vervolgens worden zij nog aan de commissie in handen 
gesteld, teneinde enkele redactionele wijzigingen aan te brengen (zie verder art. 477). 
 
Artikel 469. 
Namens dezelfde commissie rapporteert ds. A. I. Krijtenburg mondeling, dat bij de stukken 
betreffende de psalmberijming een brief van drs. J. P. Lettinga was, vergezeld van copy van door deze 
broeder met br. D. W. L. Milo gevoerde correspondentie. Aangezien br. J. P. Lettinga volstaat met 
mede te delen, dat hij zich aan de kring van deputaten heeft onttrokken, stelt de commissie voor, diens 
brief met de bijlagen in handen van het moderamen te stellen, opdat dit bij de benoeming van nieuwe 
deputaten met de inhoud van genoemde brief rekening kan houden. De vergadering keurt dit goed 



zonder hoofdelijke stemming. 
 
Artikel 470. 
Daar professor J. Kamphuis zich genoopt ziet, de vergadering te verlaten, neemt de praeses voor dit 
jaar afscheid van deze praeadviseur. Hierna vangt de avondpauze aan. 
 
Artikel 471. 
Om 19 uur heropent de praeses de zitting. Gezongen wordt Psalm 34:  9. Bij het appèl ontbreken ds. 
G. Roukema, br. J. Breukelman, ds. M. J. C. Blok, ds. B. J. F. Schoep, br. H. de Jong, br. D. Roorda en 
br. J. J. Dieleman. Br. I. Boersma is vervangen door br. W. Buist. 
 
Artikel 472. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 22.15 uur. Dan wordt gezongen Psalm 35:  13, waarna ds. 
D. Berghuis voorgaat in dankzegging en de praeses de vergadering sluit. 
 
Zevenentachtigste zitting, vrijdag 18 december 1964.  
 
Artikel 473. 
De synode hervat haar werkzaamheden om 9 uur. Gezang 2:  3 en 7 vormt het aanvangslied, waarna 
de praeses Lukas 1:  46 - 55 leest en Gods naam aanroept. Op het appèl ontbreken ds. G. Roukema, br. 
J. Breukelman, ds. B. J. F. Schoep, br. H. de Jong en br. J. J. Dieleman. Ds. H. Knoop en ds. A. 
Veldman zijn als adviseurs ter vergadering. 
 
Artikel 474. 
De eerste scriba deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen:  
1. een brief d.d. 14 december 1964 van br. C. Venema te Leens, waarin hij schrijft, dat de generale 
 synode in haar behandeling van de bezwaarschriften in betrekking tot de schorsing van ds. A. van 
 der Ziel te Groningen niet heeft gesproken overeenkomstig hetgeen zijns inziens in art. 79 K.O. is 
 bepaald (welke brief vergezeld gaat van een groot aantal afschriften) ; 
2. een brief d.d. 29 november 1964 van zr. J. de Vries - van Sabben te Rijswijk, waarin zij als haar 
 oordeel te kennen geeft, dat de synode slechte besluiten heeft genomen; 
3. een brief d.d. 4 december 1964 van zr. W. Schilder te Zuidlaren, waarin zij de synode in ruime 
 mate Gods wijsheid toewenst; 
4. een exemplaar van ,,De Wachter", 4e jg., nr. 6, d.d. 5 december 1964; 
5. een brief d.d. 9 december 1964 van br. B. J. Kooistra te Ede, waarin deze mededeelt, dat de 
 synode met twee maten heeft gemeten, door bij haar uitspraak inzake de afzettingswaardigheid 
 van ds. J. van der Schaft niet in rekening te brengen, dat de afgevaardigden van de naastgelegen 
 gemeente van Murmerwoude, te weten die te Dokkum, ter classis hebben meegestemd (welke 
 stemmen beslissend bleken te zijn), terwijl zij dergelijk meestemmen in de classikale beoordeling 
 van de vraag, of ds. A. van der Ziel te Groningen schorsingswaardig was, wel heeft veroordeeld; 
6. een brief d.d. 14 december 1964 van br. J. de Boer te Badhoevedorp, waarin deze schrijft, wat de 
 synode naar zijn opinie had behoren uit te spreken over ds. A. van der Ziel, over de kerkeraad 
 van Beverwijk en over de prediking van ds. L. E. Oosterhoff aldaar; 
7. een mededeling d.d. 2 december 1964 van de kerkeraad van Hoogvliet, aangaande de bij hem en 
 de gemeente aldaar bestaande belangstelling voor de synodale arbeid, die in de gebeden wordt 
 gedacht; 
8. een mededeling d.d. 3 december 1964 van de kerkeraad van Rijnsburg, dat hij dankbaar is voor 
 het verder werken der synode ondanks vele protesten daartegen en dat hij en de gemeente haar in 
 de gebeden gedenken; 
9. een brief d.d. 4 december 1964 van de kerkeraad van Axel, waarin dank wordt gebracht voor de 
 toegezonden brief d.d. 21 november 1964 ter opening van zaken en waarin uiting wordt gegeven 
 aan de wens, dat de heengegane broeders spoedig terugkeren; 
10. een brief d.d. 7 december 1964 van de kerkeraad van Overschild, behelzende het dringende 
 verzoek, alsnog, onafhankelijk van de verklaring der 12 broeders. te besluiten. dat de uitspraak 
 inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel, gezien de stemmenverhouding, wordt 



 ingetrokken, en dat een definitief besluit alsnog zal worden genomen; mededeling hiervan aan de 
 twaalf broeders zou naar de mening van deze kerkeraad de vrede en de rust in de kerken ten zeer
 ste bevorderen; 
11. een verzoek d.d. 7 december van de kerkeraad van Goes om toezending van de handelingen der 
 synode inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel te Groningen, met het oog op 
 nodig geachte beoordeling van een en ander door genoemde kerkeraad; 
12. een verzoek d.d. 8 december van de kerkeraad van Ede van gelijke strekking als het onder 11 
 vermelde; 
13. mededeling d.d. 9 december 1964 namens de kerkeraad van Enschede-Noord van zijn uitspraak 
 d.d. 8 december 1964 omtrent het conflict tussen de generale synode en de twaalf broeders; 
14. een brief d.d. 12 december 1964 van de kerkeraad van Vianen, begeleidende een afschrift van 
 zijn missive aan de kerkeraad van Groningen-Zuid omtrent hetgeen de generale synode heeft 
 uitgesproken in betrekking tot de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel; 
15. een verzoek d.d. 14 december 1964 van de kerkeraad van Marum, contact op te nemen met de 
 twaalf broeders, om alsnog te komen tot een open en eerlijk gesprek, zonder van tevoren iets te 
 eisen of ergens aan te willen binden; 
16. een mededeling namens de classis Hardenberg d.d. 3 december 1964, behelzende haar uitspraak, 
 dat zij de huidige generale synode beschouwt als wettige vergadering der kerken; 
17. een besluit van de classis 's Gravenhage d.d. 10 december 1964, waarin zij bij de synode 
 aandringt op opschorting van afhandeling der nog resterende agendapunten totdat de 
 verschillende, op korte termijn vergaderende, particuliere synoden gelegenheid zullen hebben 
 gehad, de verantwoording van haar afgevaardigden inzake hun optreden ter generale synode te 
 beoordelen; zulks tot herstel van de gestoorde broederschap ter synode. 
 
De synode besluit, de toegezonden afschriften van het onder 1 genoemde stuk aan haar leden ter hand 
te stellen; de onder 2 tot 9, 14 en 16 vermelde stukken voor kennisgeving aan te nemen; in antwoord 
op het onder 10 genoemde stuk te schrijven, dat het voorgestelde onmogelijk is, daar de betrokken 
besluiten reeds zijn genomen en aan de betrokkenen bekend gemaakt; in antwoord op de onder 11 en 
12 bedoelde verzoeken te verwijzen naar de publikatie der besluiten door de pers; op de onder nummer 
13, 15 en 17 genoemde stukken te antwoorden overeenkomstig hetgeen is besloten blijkens artikel 388 
der acta. 
Inzake het in artikel 424 onder nummer 7 genoemde stuk heeft het moderamen nog geen advies te 
geven. 
 
Artikel 475a. 
Ambtserkenning ds. S.J.P. Goossens 
 
Namens commissie 1 leest ds. J. M. Goedhart de door haar nu definitief voorgestelde tekst voor een 
besluit inzake de ambtserkenning van ds. S. J. P. Goossens voor (zie eerder art. 466'i Er volgt enige 
bespreking. Br. D. Roorda dient het volgende tweetal amendementen in: 
 
1. in plaats van het door de commissie voorgestelde vierde oordeel te lezen: 
 dat het, zoals de kerkeraad van 's Gravenhage-Zuid/West stelt, in de vrijheid der kerken staat, ds. 
 S. J. P. Goossens te doen voorgaan in de dienst des Woords, aangezien de generale synode van 
 Assen 1961 ten onrechte heeft overwogen, dat voor het herstel van ds. S. J. P. Goossens als 
 predikant in volle rechten de kerk te Zwolle, als de kerk aan welke hij verbonden is voor wat zijn 
 ambtelijke roeping en arbeid betreft, de aangewezen instantie is (acta art. 95, overwegende 2b), 
 daar in feite de kerk te Zwolle geen zendende kerk meer is en zij dus ook geen missionaire 
 predikant meer kan hebben; 
 
2.  in plaats van de door de commissie voorgestelde zevende uitspraak te lezen: 
 dat indien de kerk te Zwolle ds. S. J. P. Goossens, zoals hierboven onder 5 is uitgesproken, niet 
 meer wenst te erkennen en te aanvaarden, de kerken gehouden zijn, hem te erkennen, zoals ook 
 in 1946 is geschied, als predikant buiten vaste bediening, of zoals die figuur heden nog in het 
 midden van de kerken voorkomt, als gedupeerd predikant. 



 
Beide amendementen worden afzonderlijk in stemming gebracht en verworpen met voor elk gelijke 
stemmenverhouding van 20 tegen 4, bij 3 onthoudingen. 
Hierna verklaart br. D. Roorda, dat hij zijn stem niet aan het voorstel der commissie zal onthouden en 
evenmin daartegen zal stemmen, onder behoud van zijn bezwaar tegen de onder 3 en 4 genoemde 
oordelen: hij verzoekt hiervan aantekening in de acta. 
Ds. N. Bruin verzoekt afzonderlijke stemming over het vierde, door de commissie voorgestelde, 
oordeel. Met 17 tegen 6 stemmen, bij 4 onthoudingen, wordt dit onderdeel in het commissoriale 
voorstel gehandhaafd. 
De praeses brengt het gehele voorstel der commissie in stemming. Het wordt met 18 tegen 3 stemmen, 
bij 6 onthoudingen, aanvaard als besluit der synode. De tekst van dit besluit is vermeld in artikel 475b 
der acta. 
Nadat dit besluit is gevallen, spreekt de praeses, nu de synode aan het einde is gekomen van al haar 
beslissingen in verband met deze zaak, de hoop uit, -dat de Here hetgeen ten aanzien van de 
verhouding tot de Soembanese kerken is uitgesproken dienstbaar wil stellen aan zijn kerk-
vergaderende werk op Soemba en Savoe. De Here geve bovendien, dat de moeitevolle en reeds zoveel 
jaren hangende zaak van de kerk te Zwolle met ds. S. J. P. Goossens thans tot een goed einde mag 
worden gebracht. Hij doe goedertieren verzoening over de vele zonden, die Hem in dezen hebben 
vertoornd. 
 
Artikel 475b. 
Uitspraak over ambtserkenning van ds. S.J.P. Goossens 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  het verzoek van de kerkeraad van Gouda, ,,uit te spreken hetgeen nodig is om te komen tot het 
 erkennen van ds. S. J. P. Goossens in zijn ambt"; 
2. het verzoek van de kerkeraad van 's Gravenhage-Zuid/West, uit te spreken, ,,dat het in de vrijheid 
 der kerken staat ds. S. J. P. Goossens te doen voorgaan in de dienst des Woords"; 
 3. het verzoek van de kerkeraad van Schouwerzijl, uit te spreken, ,,dat ds. S. J. P. Goossens, in 1946 
 door alle Nederlandse kerken als haar wettige missionaire dienaar des Woords aanvaard, 
 wederom als zodanig door deze kerken dient ontvangen te worden (... ), ongeacht het feit of de 
 kerkeraad van Zwolle hiertoe overgaat"; 
4. het verzoek van ds. Joh. Francke te Hoogeveen, uit te spreken, ,,dat ds. S. J. P. Goossens (… ) 
 weer door Zwolle (en mitsdien door alle kerken!) in zijn ambt dient erkend te worden"; 
5.  het verzoek van br. IJ. Jacobs te Scheveningen c.s., uit te spreken, ,,of de terugkeer al dan niet 
 een handeling, ja, een zonde dient genoemd te worden, welke de wedererkenning in het ambt 
 verhindert"; 
6.  een gelijksoortig verzoek van br. J. B. Escher te Amsterdam, ingediend als bezwaar tegen de 
 uitspraak van de generale synode van Assen 1961, vermeld in haar acta, artikel 95; 
 
constaterende, 
 
1.  dat alle appellanten diep betreuren, dat de kerkeraad van Zwolle ds. S. J. P. Goossens nog steeds 
 niet wederom in zijn ambt erkent en ontvangt, hoewel reeds vóór jaren is uitgesproken, dat de 
 schorsing van ds. S. J. P. Goossens op 26 februari 1953 en zijn afzetting op 16 maart 1953 ,,niet 
 rechtmatig" waren; 
2. dat de kerkeraad van Zwolle weliswaar enerzijds bij besluit van 20 juli 1959 zijn 
 schorsingsbesluit van 26 februari 1953 en zijn afzettingsbesluit van 16 maart 1953 terugnam, 
 omdat, zoals de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 (acta art. 145) had 
 overwogen, de terugkeer van ds. S. J. P. Goossens naar Soemba op 21 februari 1953 ,,toch niet zo 
 kon worden gekwalificeerd als de kerkeraad heeft gedaan", maar dat genoemde kerkeraad 
 andererzijds tegelijk stelde, dat deze terugneming ,,niet zonder meer" kon ,,betekenen 



 ambtsherstel voor ds. S. J. P. Goossens", omdat ,,door de terugname van het schorsings-, resp. 
 afzettingsbesluit alléén ( ) de door de terugkeer van ds. S. J. P. Goossens naar Soemba verbroken 
 verhouding tussen hem en de kerkeraad nog niet (is) hersteld"; 
3.  dat de kerkeraad van Zwolle in zijn besluit van april 1962, genomen naar aanleiding van de 
 uitspraken van de generale synode van Assen 1961 inzake de verhouding tot zijn vroegere 
 missionaire predikant ds. S. J. P. Goossens en tot de Soembanese kerken, stelde: 
 ,,De kerkeraad van Zwolle heeft nergens verklaard, ,,dat schorsing en afzetting onjuist zijn" 
 (tegen acta art. 95, overwegende sub 5), maar ,,dat de kwalificatie van de handelwijze van ds. S. 
 J. P. Goossens onjuist is geweest en dat hij wegens dit gebrek in zijn schorsings-, resp. 
 afzettingsbesluit, deze besluiten, gelijk ze daar liggen, voor zijn deel terugneemt" (zie 
 kerkeraadsbesluit 20 juli 1959). 
 Evenwel kon en mocht Zwolle met deze terugname van zijn schorsings-, resp. afzettingsbesluit 
 niet zonder meer overgaan tot herstelling van ds. S. J. P. Goossens in zijn ambt, omdat de zonde 
 van zijn vertrek naar het zendingsveld, welk vertrek door de synode van Bunschoten-Spakenburg 
 is gekwalificeerd als een niet handelen ,,naar uitwijzen van Gods Woord en tot stichting der kerk" 
 (acta art. 142, spreekt uit 1) nog bleef liggen" (bladzijde 3, sub VI); 
4. dat de kerkeraad van Zwolle in een samenvatting op bladzijde 4 van het sub 3 bedoelde besluit 
 onder anderen uitspreekt: 
 ,,Zelf heeft ds. S. J. P. Goossens elke band met Zwolle verbroken door zijn eigenmachtig vertrek 
 naar Soemba en door zich te voegen bij de kerk te Kananggar en tot op heden kon van een herstel 
 van de ambtelijke band nog geen sprake zijn"; 
5.  dat ds. S. J. P. Goossens, naar zijn eigen getuigenissen, de kerk te Zwolle niet als de gemeente 
 van de Here Jezus Christus en de kerkeraad niet als raad van Christus' kerk erkent; 
 
van oordeel, 
 
1.  dat het argument van de kerkeraad van Zwolle, naar zijn mening ontleend aan de generale synode 
 van Bunschoten-Spakenburg 1958/ 1959 (acta art. 142, van oordeel 3), dat hij ds. S. J. P. 
 Goossens geen ambtsherstel kan verlenen, omdat deze zich door zijn terugkeer heeft losgemaakt 
 van de kerk te Zwolle, geen kracht bezit, omdat de generale synode van Assen 1961 terecht 
 overwoog (acta art. 95, overwegende sub lb), dat haar voorgangster in de woorden waarop de 
 kerkeraad van Zwolle een beroep doet, niet meer heeft gedaan dan ,,een kwalificatie" te geven 
 ,,van een handeling van ds. S. J. P. Goossens, nl. dat zijn terugkeer naar Soemba een loslaten van 
 de zendende kerk te Zwolle moet worden genoemd"; 
2. dat het argument van de kerkeraad van Zwolle, dat ds. S. J. P. Goossens nog geen ,,ambtsherstel" 
 kon krijgen, ,,omdat de zonde van zijn vertrek naar het zendingsveld.... nog bleef liggen", 
 wederom naar zijn mening ontleend aan de generale synode van Bunschoten-Spakenburg (acta 
 art. 142, spreekt uit 1), geen kracht bezit, omdat deze generale synode inderdaad heeft moeten 
 uitspreken, dat ds. S. J. P. Goossens, door terug te keren naar Soemba op 21 februari 1953, ,,niet 
 gehandeld heeft naar uitwijzen van Gods Woord en tot stichting der kerk", maar zij deze 
 terugkeer niet heeft gekwalificeerd als een schorsingswaardige zonde, integendeel ook uitsprak, 
 dat de schorsing en afzetting van ds. S. J. P. Goossens vanwege de overtreding van het verbod 
 van terugkeer ,,niet rechtmatig" waren (acta art. 145); 
3.  dat ds. S. J. P. Goossens niet, zoals de kerkeraad van Schouwerzijl meent, wederom door alle 
 kerken als haar missionaire dienaar des Woords dient ontvangen te worden, aangezien: 
 a. de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 terecht overwogen heeft (acta 
  art. 142, overwegende sub 3), ,,dat ds. S. J. P. Goossens weliswaar ter synode van   
  Groningen 1946 door alle gereformeerde kerken wederom als dienaar des Woords  
  ontvangen is, doch als missionair dienaar des Woords op 17 juni 1946 aan de kerk te Zwolle 
  verbonden werd"; 
 b. bovendien praktisch alle Nederlandse kerken voor de arbeid der zending op andere terreinen 
  dan Oost-Soemba/Savoe werken; 
4. dat het niet, zoals de kerkeraad van 's Gravenhage-Zuid/West stelt, ,,in de vrijheid der kerken 
 staat, ds. S. J. P. Goossens te doen voorgaan in de dienst des Woords", aangezien de kerk te 
 Zwolle de aangewezen instantie is voor herstel van ds. S. J. P. Goossens in zijn ambtsbediening; 



 
vervolgens overwegende, 
 
1.  dat naar de overtuiging van ds. S. J. P. Goossens met name de houding van de kerkeraad van 
 Zwolle in het conflict op Soemba hem verhindert deze raad als raad van Christus' kerk te 
 erkennen; 
2. dat deze verhindering zou worden weggenomen, wanneer eenparigheid van gevoelen tussen de 
 kerkeraad van Zwolle en ds. S. J. P. Goossens verkregen werd ten aanzien van de kerken op het 
 zendingsveld; 
3.  dat de huidige generale synode het hare heeft willen bijdragen tot heling van de scheur op 
 Soemba en tot het verkrijgen van de sub 2 bedoelde eenparigheid van gevoelen door de in artikel 
 467 van haar acta vermelde besluiten; 
 
voorts van oordeel, 
 
1.  dat de bezwaren van ds. S. J. P. Goossens in dezen tegen de kerkeraad van Zwolle voor hem geen 
 grond kunnen en mogen zijn voor zijn verwerping van deze raad; 
2.  dat evenwel de bedoelde bezwaren van ds. S. J. P. Goossens niet van alle grond ontbloot zijn, 
 gelet op wat de huidige generale synode in artikel 467c van haar acta heeft geoordeeld (voorts 
 van oordeel sub 6) ; 
 
spreekt uit, 
 
1.  dat het vertrek van ds. S. J. P. Goossens naar het zendingsveld op 21 februari 1953 de kerkeraad 
 van Zwolle niet mag verhinderen, hem wederom in zijn ambt te erkennen en te ontvangen; 
2.  dat evenwel het niet-erkennen van de raad der kerk te Zwolle als raad van Christus' kerk door ds. 
 S. J. P. Goossens het de kerkeraad onmogelijk maakt hem zonder meer in zijn ambt te erkennen 
 en te ontvangen; 
3.  dat zowel van de kerkeraad van Zwolle als van ds. S. J. P. Goossens verwacht mag worden, dat 
 zij de oordelen van de huidige generale synode in haar besluiten vermeld in artikel 467 van haar 
 acta, aanvaarden en dienovereenkomstig ten opzichte van de Soembanese kerken handelen; 
4.  dat het van 's Heren wege geboden is, dat de kerkeraad van Zwolle en ds. S. J. P. Goossens 
 elkander weer aanvaarden in de verhouding, waarin zij eertijds door de Here Christus waren 
 geplaatst, en zo gemeenschappelijk gaan werken aan het herstel van de eenheid der kerken op 
 Oost-Soemba/Savoe; 
5.  dat de kerkeraad van Zwolle gehouden is, ds. S. J. P. Goossens te berichten, dat hij hem weer in 
 zijn ambt begeert te erkennen en te ontvangen; 
6.  en dat ds. S. J. P. Goossens gehouden is de kerkeraad van Zwolle te berichten, dat hij hem weer 
 begeert te erkennen en te aanvaarden als raad van de kerk van de Here Jezus Christus; 
 
en besluit: 
 
van deze uitspraak kennis te geven aan appellanten, de raad der kerk te Zwolle en ds. S. J. P. Goossens 
te 's Gravenhage. 
 
Artikel 476.  
Uitspraak over bezwaarschrift van vier broeders uit Kampen 
 
De generale synode, 
 
in besloten zitting vergaderd, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van een bezwaarschrift d.d. 30 maart 1964 van de broeders A. F. C. Dubbeldam, J. van Gelder, W. J. 



Harmanny en E. R. Korenberg te Kampen tegen uitspraken van de particuliere synode van 
Overijssel/Gelderland 1964, in welk bezwaarschrift zij onderscheidene verzoeken tot haar richten om 
bepaalde overwegingen te stellen en uitspraken te doen; 
 
constaterende, 
 
 1.  dat de broeders van oordeel zijn, dat de particuliere synode niet op de wijze, gelijk zij deed, 
 ,,onderwerping aan ambtsdragers" mocht vragen ,,van wettige leden der gereformeerde kerk die 
 zich met een beroep op Schrift, belijdenis en kerkenordening tot deze particuliere synode gewend 
 hebben en daarbij de wettigheid van een kerkeraad in geding hebben gebracht"; 
2. dat de broeders ,,de wettigheid van de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen willen 
 erkennen, als deze vergadering: 
 a. de brief d.d. 25 februari 1963 van br. E. R. Korenberg en alle soortgelijke brieven over  
  prediking, persarbeid en kerkrechtelijk handelen daadwerkelijk in behandeling gaat nemen, 
  door de betreffende broeder een antwoord te geven, waar hij binnen de rechtspositie der 
  Dordtse kerkenordening recht op heeft"; en 
 b. de ,,afhouding van br. E. R. Korenberg van het H. Avondmaal ongedaan" maakt, of „wettig-
  schriftuurlijke gronden daarvoor" aanvoert; 
3.  dat drie van de broeders reeds op 15 maart 1963 de kerkeraad lieten weten, dat zij de manier van 
 huisbezoek bij br. E. R. Korenberg op 7 maart 1963 in strijd achtten ,,met de opdracht van Jezus 
 Christus en zijn apostelen", alsmede dat zij de afhouding van br. E. R. Korenberg van het H. 
 Avondmaal op zondag 10 maart 1963 ,,als niet in Christus' Naam en zijn bevel" achtten te zijn 
 geschied; dat zij daaraan de bede verbonden, dat de kerkeraad, ,,zo haast als maar mogelijk is, 
 deze ambtelijke daad" zou achten te zijn gedaan ,,als niet namens de kerkeraad, niet namens de 
 Goede Herder", waarna zij verklaarden zich „om 's Heren wil niet" te kunnen stellen onder ,,deze 
 uw ambtelijke leiding", zolang zij ,,geen duidelijk schriftelijk antwoord" op hun bede zouden 
 hebben ontvangen; 
4.  dat br. E. R. Korenberg alleen al blijkens zijn medeondertekening van een schrijven aan de 
 classiskerken d.d. 24 mei 1963 met de inhoud van deze verklaring heeft ingestemd; 
5.  dat de broeders van meet af aan bij het volgen van de appèlweg aan hun bezwaren tegen de 
 ambtsdragers verbonden hebben het opschorten van de erkenning van de wettigheid der 
 ambtsdragers, en bovendien ten overstaan van haar uitdrukkelijk stellen, dat, zo ook zij ,,hun het 
 recht betwisten" zou ,,in dit gerezen conflict de wettigheid van de kerkeraad te stellen of op te 
 schorten, zonder dat dit met de Schriften, de belijdenis en de gereformeerde kerkregering 
 gestaafd zou worden, de diepste grond van ons kerkelijk samenleven zou zijn weggevallen"; 
 
voorts constaterende, 
 
1.  dat de kerkeraad in een schrijven d.d. 7 maart 1963 aan br. E. R. Korenberg meedeelde, ,,dat hij u 
 er op wijst, dat u over de prediking niet bij de kerkeraad, maar bij de betrokken predikant (en) 
 behoort te zijn"; 
2.  dat het kerkeraadsverslag dienaangaande 23 maart 1963 bekend maakte, dat gebleken was, ,,dat 
 deze broeder nimmer met de betrokken predikant(en) heeft gesproken over deze predikatie(s)" en 
 de kerkeraad besloot, dat ,,alsnog van hem te vragen"; 
3.  dat de particuliere synode in een schrijven aan de kerkeraad in rekening bracht, dat de bezwaren 
 „o.m. zaken gelden, die openlijk in discussie zijn in onze kerken, zodat de tot nog toe gevolgde 
 usantie - eerst spreken met de predikant - niet perse had gevolgd behoeven te worden"; 
 4.  dat br. E. R. Korenberg in zijn brief d.d. 25 februari 1963 aan de kerkeraad verzocht had, de 
 volgens hem ,,gesignaleerde afwijkingen met de betrokken predikant te bespreken, teneinde zijn 
 standpunt in dezen te vernemen"; 
 
ten deze overwegende, 
 
1. dat de broeders, na bovenvermeld antwoord van de kerkeraad aan br. E. R. Korenberg, niet eerst 
 zich tot de kerkeraad hebben gewend om zich er van te vergewissen, of de kerkeraad in dezen een 



 norm bedoelde te stellen volgens welke bezwaren tegen de prediking niet ter beoordeling aan de 
 kerkeraad staan, of dat hij niets anders beoogde dan dat ook in dit geval een bezwaarde eerst zou 
 spreken met de dienaar des Woords, voordat hij zich richtte tot de kerkeraad; 
2.  dat de broeders evenmin ten overstaan van de kerkeraad het recht van een bezwaarde bepleit 
 hebben, om, ingeval hij zich over publieke leringen van een dienaar des Woords tot de kerkeraad 
 wendt als de vergadering, die geroepen is toe te zien op de onderhouding van de zuiverheid der 
 leer, van de kerkeraad zelf dienaangaande een uitspraak te ontvangen; 
 
vervolgens constaterende, 
 
1.  dat de broeders van oordeel zijn, dat het huisbezoek op 7 maart 1963 bij br. E. R. Korenberg een 
 afgedwongen huisbezoek zou zijn geweest en tijdens dit huisbezoek ten onrechte de behandeling 
 van de publieke zaak der leer zou hebben plaats gemaakt voor de behandeling van een niet-
 publieke zaak met een broeder; 
2.  dat naar het oordeel der broeders zulk handelen van twee ambtsdragers gevolg zou zijn van een 
 opvatting, volgens welke het gezag der ouderlingen niet uitsluitend zou rusten in de heerschappij 
 van Christus' Woord; 
 
ten deze overwegende, 
 
1.  dat de broeders niet op grond van betrouwbare gegevens hebben aangetoond, wat het oogmerk 
 van de kerkeraad met het huisbezoek zou zijn geweest; 
2.  dat de broeders niet getracht hebben zich ervan te vergewissen, of hun mening over het doel van 
 het huisbezoek wel in overeenstemming was met de werkelijkheid; 
3. dat de broeders nog minder een bezwaar bij de kerkeraad hebben ingediend tegen een naar hun 
 mening te signaleren onschriftuurlijke ambtsopvatting; 
 
al verder constaterende, 
 
1.  dat de broeders van oordeel zijn, dat nog voor de viering van het H. Avondmaal aan de wijk-
 ambtsdragers zou zijn gebleken, dat de grond voor afhouding van br. E. R. Korenberg niet kon 
 worden gehandhaafd; 
2. dat de broeders van oordeel zijn, dat ook deze afhouding een bewijs zou zijn van een 
 onschriftuurlijke ambtsopvatting; 
3.  dat de afhoudingsbrief d.d. 9 maart 1963 niet onduidelijk als grond voor de afhouding genoemd 
 heeft, dat br. E. R. Korenberg een schadelijke weg tegenover zijn broeders ouderlingen volgde; 
 
ten deze overwegende, 
 
1.  dat de broeders ten aanzien van deze zaak niet getracht hebben zich ervan te vergewissen, of hun 
 oordeel over de afhouding wel in overeenstemming was met de werkelijkheid; 
2. dat de broeders evenmin een bezwaar met betrekking tot deze afhouding bij de kerkeraad 
 aanhangig hebben gemaakt; 
 
van oordeel, 
 
dat de broeders, aangezien zij niet de ordelijke weg gevolgd hadden door zich met betrekking tot de 
drie hierboven genoemde zaken tot de kerkeraad te wenden of ook een beroep op een meerdere 
vergadering te doen, niet gerechtigd waren, de kerkeraad vooreerst niet meer als wettig te erkennen; 
 
tenslotte constaterende, 
  
1. dat de broeders verklaren, dat zij ,,om 's Heren wil, naar hun consciëntie" niets anders mochten 
 doen dan deze daad stellen; 
2.  dat de broeders verklaren, ,,geen moment" zich te kunnen en mogen ,,onderwerpen in het gehoor 



 geven aan een stem, die door hen niet wordt herkend als de stem van de Goede Herder"; 
3. dat zij menen hun daad gesteld te hebben in hun positie van het ambt der gelovigen, ,,waarop bij 
 het in gebreke blijven van het buitengewone ambt in tijden van deformatie alle bevoegdheid 
 terugvalt"; 
 
hierbij overwegende, 
  
1. dat Christus, de enige Meester, met het oog op de stichting der kerk verordend heeft, dat alle 
 dingen betamelijk en in goede orde zullen geschieden, hetwelk de gewetens bindt; 
2.  dat de broeders te allen tijde gerechtigd waren om, indien zij daarvoor goede gronden hadden, 
 terzake van bepaalde ambtelijke handelingen ten overstaan van de kerkeraad te verklaren, dat 
 deze niet in overeenstemming zijn met hetgeen Christus heeft verordend, waardoor zij hun 
 geweten konden vrijmaken; 
3. dat het onderkennen van de stem van de Goede Herder een zaak van de ganse kudde is, zodat in 
 acht genomen moet worden wat kerkordelijk is vastgelegd met betrekking tot de te volgen weg in 
 geval van bezwaarnis; 
4.  dat wanneer bepaalde ambtelijke handelingen in strijd zijn met de opdracht van Christus dit 
 zonder meer nog geen grond is voor een oordeel, dat de ambtsdragers daardoor zouden zijn 
 geworden tot vreemden, wier stem de schapen niet kennen noch volgen; 
 
van oordeel, 
 
1. dat de broeders in hun spreken over de stem van de Goede Herder ten onrechte niet in rekening 
 gebracht hebben hetgeen kerkordelijk bepaald is met betrekking tot de te volgen weg in geval van 
 bezwaarnis; 
2. dat de broeders in hun spreken over de stem van de Goede Herder ten onrechte niet 
 onderscheiden tussen onwettige ambtelijke handelingen en de wettigheid der ambtsdragers; 
3.  dat de broeders mede daarom onverantwoord spreken over het terugvallen van alle bevoegdheid 
 op het ambt der gelovigen, omdat zij bij het hanteren van zulke bevoegdheid de kudde niet 
 gezocht hebben om haar te doen blijven bij de stem van de Goede Herder; 
4.  dat de broeders ten onrechte verklaren, dat zij niets anders mochten doen, dan de daad stellen van 
 het opschorten van hun erkenning van de wettigheid der ambtsdragers; 
 
spreekt uit, 
 
1. dat de broeders ten onrechte het opschorten van hun erkenning van de wettigheid der 
 ambtsdragers gemaakt hebben tot inzet van hun beroep op de meerdere vergaderingen; 
2. dat de broeders gehouden waren de door hen noodzakelijk geachte strijd te voeren, ter plaatse 
 waar zij van Christuswege gesteld waren en met de wettige middelen, die aldaar en in de 
 samenleving der kerken gegeven zijn; 
 
en besluit, 
 
1. de verzoeken van de broeders af te wijzen; 
2. hiervan kennis te geven aan appellanten, de raad van de Gereformeerde Kerk te Kampen en de 
 eerstkomende particuliere synode van Overijssel/Gelderland; 
3. dit besluit op te nemen in de acta van haar openbare zitting (zie art. 582). 
 
Artikel 477a. 
Ds. A. I. Krijtenburg deelt als voorzitter van commissie 3 mee, dat zij, gehoord de voorgaande 
bespreking (zie eerder art. 468), enkele aanvullingen en wijzigingen in haar voorstel in betrekking tot 
de psalmberijming heeft aangebracht. Na korte bespreking worden deze conclusies in stemming 
gebracht, waarbij twee broeders zich onthouden, omdat zij wegens andere arbeid voor de synode de 
laatste bespreking niet konden bijwonen; overigens aanvaardt de synode eenparig de voorgestelde 
conclusies. De tekst van het besluit is opgenomen onder artikel 477b der acta. 



 
Artikel 477b. 
Besluit over psalmbereiming 
 
De generale synode 
 
heeft kennis genomen van: 
 
1. het rapport van de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961, inzake een 
 nieuwe psalmberijming (acta artt. 121 en 174); 
2. een brief van br. P. A. Hekstra te Rotterdam; 
3. een drietal brieven van de Gereformeerde Werkgroep Psalmberijming (voorlopig adres: J. Klein 
 Fzn., Tetterodestraat 132, Haarlem); 
 
zij constateert, 
 
1. dat naast de oude statenberijming van 1773 momenteel voorhanden zijn de hierna volgende 
 berijmingen of gedeelten daarvan: 
 a. het Psalter-1949 door ds. H. Hasper, eigendom van de Stichting Geestelijke liederen; 
 b. 150 Psalmen, Proeve van een nieuwe berijming; aangeboden door de Interkerkelijke  
  Stichting voor de Psalmberijming; 
 c. een berijming van de psalmen, door wijlen ds. L. W. Muns;  
 d.  een berijming van de  psalmen, door drs. Joh. Luijkenaar Francken te Rotterdam  
  (verschijnende in kleine afleveringen); 
 e.  de berijming van zesenzestig psalmen, vervaardigd door broeders en een zuster, die leden 
  zijn van een van de gereformeerde kerken; 
2. dat een selectie uit deze berijmingen niet mogelijk is; 
3.  dat deputaten van de generale synode van Assen 1961, met erkenning van het goede, dat in 
 andere berijmingen te vinden en te waarderen is, als algemene conclusie stellen: ,,Het Psalter-
 1949 is - mits na enige ingrijpende wijzigingen - wellicht het beste bruikbaar te maken"; 
 
zij overweegt, 
 
1. dat de behoefte aan een nieuwe psalmberijming in de laatste decennia gebleken is; 
2.  dat aan een goede psalmberijming hoge eisen dienen te worden gesteld, zoals: 
 a. zij moet schriftgetrouw zijn; hierbij dient steeds voor ogen te staan dat de psalmen  
  verbondsliederen zijn; 
 b. zij moet tekstgetrouw zijn; zij moet de tekst der onberijmde psalmen op de voet volgen; 
 c. zij moet in hedendaags Nederlands worden gedicht; 
 d. zij dient goed en vlot zingbaar te zijn; 
3. dat het gewenst is, 
 a. dat het onderzoek naar de bruikbaarheid van het Psalter-1949 ten einde wordt gebracht; 
 b. dat het onderzoek naar de bruikbaarheid van berijmingen uit eigen kerken wordt voortgezet, 
  in welk onderzoek mede te betrekken zouden zijn andere berijmingen of gedeelten van  
  berijmingen (met name die van drs. Joh. Luijkenaar Francken te Rotterdam en die van  
  wijlen ds. L. W. Muns) met het oog op een mogelijke selectie uit het voorhanden en nog ter 
  beschikking komende materiaal; 
 c. dat onderzocht wordt, of de Proeve van een nieuwe psalmberijming, aangeboden door de 
  Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming, voor de eredienst in de gereformeerde 
  kerken bruikbaar is, of door deelname in de revisiearbeid aan deze Proeve bruikbaar te  
  maken is; 
en zij besluit: 
 
1. deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961, dank te zeggen voor de door hen 
 in dezen verrichte arbeid; 



2. een deputaatschap voor de psalmberijming te benoemen, bestaande uit 12 leden; 
3.  aan dit deputaatschap op te dragen, het in overweging 3 bedoelde onderzoek te volbrengen, met 
 inachtneming van de in overweging 2 genoemde regelen; 
4. aan het deputaatschap aan te bevelen, zijn arbeid te doen verrichten in een tweetal, uit zijn 
 midden te benoemen commissies, waarbij: 
 a. aan de éne commissie worde opgedragen, de toetsing van het Psalter 1949 af te ronde en 
 b. aan de andere commissie worde opgedragen, de berijming van de Interkerkelijke Stichting 
  voor de Psalmberijming te toetsen, zodra deze in haar herziene vorm beschikbaar is,  
  alsmede ook andere proeven van berijming (b.v. die van drs. Joh. Luijkenaar Francken, 
  wijlen ds. L. W. Muns en van broeders en zusters uit eigen kring) te verzamelen en te  
  beoordelen; 
5.  aan het deputaatschap mede op te dragen, uit zijn midden enkele broeders aan te wijzen, die zo 
 mogelijk als ,,waarnemers" deelnemen aan de arbeid van de revisie in de Interkerkelijke Stichting 
 voor de Psalmberijming; 
6. aan het deputaatschap tenslotte op te dragen, een samenvattend rapport van het resultaat van de 
 arbeid der beide commissies, vergezeld van een advies met betrekking tot de richting waarin de 
 kerken terzake van het verkrijgen van een nieuwe psalmberijming zouden dienen te gaan, aan 
 deze aan te bieden een half jaar voor de aanvang van de eerstvolgende generale synode. 
 
Artikel 478. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
 
Artikel 479. 
De artikelen 234 tot en met 377 der acta worden vastgesteld, waarna om 13.30 uur de middagpauze 
wordt gehouden. 
 
Artikel 480. 
Om 14.15 wordt de arbeid voortgezet, nadat Psalm 105: 5 is gezongen. Behalve de in de morgenzitting 
afwezigen, ontbreken thans ook ds. H. Bouma en br. K. Hammenga op het appèl, beiden met 
kennisgeving aan de praeses. Ds. H. Knoop is tegenwoordig. 
 
Artikel 481. 
De synode vergadert in besloten zitting, in welke, volgens daarna door de praeses in openbare 
vergadering gedane mededeling, zijn benoemd tot deputaten ter behartiging van de financiële en 
materiële belangen van de Theologische Hogeschool te Kampen de broeders: J. A. Maris, Mole-
naarsgraaf (e); A. Haitsma, Velp; H. Oosterhuis, Noordwolde (Gr.); J. D. Oosterom, Groningen; T. 
Sikma, Nunspeet; en tot hun secundi de broeders: J. F. Arends, Enschede; P. Groen, Rotterdam; J. 
Hendriks, Rotterdam. 
Voorts zijn benoemd tot deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen de broeders: ds. J. M. 
Kroes, Dalfsen (s) ; J. Flink, 's Gravenhage; M. Fokkema, Vught; ds. J. van der Haar, Leiden; J. 
Hensen, 's Gravenhage; H. Huizenga, Assen; K. Pesman, Utrecht; terwijl aan dit deputaatschap nog 
een broeder is toe te voegen (zie verder art. 572). 
 
Artikel 482. 
Namens commissie 4 leest ds. D. Berghuis nieuwe conclusies inzake de doop van geadopteerde 
kinderen (zie eerder art. 270). In de discussie, die naar aanleiding hiervan zich ontspint,  kondigt ds. J. 
R. Wiskerke een amendement aan. De commissie wenst zich nader te beraden (zie verder art. 538). 
 
Artikel 483. 
Te ongeveer 16 uur gaat de praeses over tot sluiting van deze laatste zitting der tweeëntwintigste 
werkweek van de synode. Hij wenst ds. A. I. Krijtenburg namens de vergadering 's Heren zegen toe op 
diens verjaardag. Voorts deelt hij mee, dat de zittingen dienen te worden opgeschort tot 12 januari 
1965, opdat de commissoriale voorbereiding van de nog af te handelen punten van het agendum kan 
worden afgerond. Hij constateert, dat het agendum thans bijna geheel is afgewerkt. De Here is daarbij 



tot hulp geweest, ook in de moeilijke omstandigheden, onder welke de synode heeft vergaderd, zoals 
na het overlijden van ds. J. A. Vink en ook later. De praeses groet de broeders in deze laatste zitting 
der synode in 1964. Hij verzoekt te zingen Psalm 146: 4 en 8 en nadat de waarnemende assessor is 
voorgegaan in gebed en dankzegging, sluit hij de vergadering. 
 
Achtentachtigste zitting, dinsdag 12 januari 1965.  
 
Artikel 484. 
Om 10.45 uur opent de praeses deze eerste zitting van de drieëntwintigste werkweek der synode. Hij 
laat zingen Psalm 101:  1 en 3, leest 1 Corinthiërs 4: 1 - 5 en roept Gods naam aan in gebed. Bij het 
appèl blijkt, dat ds. D. Berghuis is vervangen door ds. T. de Haan en ds. J. J. Arnold door ds. G. 
Hagens. Afwezig zijn ds. B. J. F. Schoep en de broeders H. de Jong en J. J. Dieleman. Geen der 
broeders uit het ressort Overijssel/Gelderland is ter vergadering. De hoogleraren H. J. Schilder en J. 
Kamphuis zijn tegenwoordig, evenals de predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. De praeses 
deelt mee, dat hij telefonisch bericht ontving van de waarnemende assessor, ds. I. de Wolff, dat deze 
wegens ziekte niet ter vergadering kan komen. 
Voorts leest de praeses de aanvullende credentiebrief van de particuliere synode van Utrecht, die 
meldt, dat ds. G. Hagens en ouderling W. Vos als tertii zijn afgevaardigd naar de generale synode. Op 
verzoek van de praeses betuigen de predikanten ds. T. de Haan en ds. G. Hagens hun instemming met 
de formulieren van enigheid van de gereformeerde kerken. 
 
Artikel 485. 
Commissie van Overijssel/Gelderland verzoekt onderhoud met moderamen 
In besloten zitting deelt de praeses mee, dat op donderdagavond 7 januari j.l. ds. C. G. Bos te Zwolle, 
assessor van de particuliere synode van Overijssel/Gelderland 1964/1965, per telefoon aan de eerste 
scriba berichtte, welk besluit zij had genomen, met name, dat zij een commissie had benoemd, met de 
opdracht tot samenspreking met het moderamen van de generale synode. De eerste scriba heeft dit 
bericht aan de praeses gemeld. Nadat deze het aan al de leden van het moderamen had doorgegeven, 
werd besloten, het vormen van een oordeel op te schorten, totdat elk van hen de tekst van dit besluit 
schriftelijk in bezit zou hebben. De eerste scriba, die afschrift van dit besluit, met een geleidebriefje, 
op vrijdag ontving, heeft aanstonds gezorgd voor toezending aan de andere leden van het moderamen. 
Op zaterdag gehouden telefonisch overleg leidde er toe, dat aan ds. H. Vogel te Enschede, de 
voorzitter van de benoemde commissie, telefonisch werd geantwoord: ,,het moderamen acht het niet 
juist, in dezen te handelen zonder volmacht van de generale synode". Van dit antwoord is schriftelijke 
bevestiging toegezegd. 
De eerste scriba deelt vervolgens mee, dat ds. C. G. Bos hem gisteravond tijdens zijn afwezigheid 
telefonisch de volgende mededeling liet 
doorgeven: ,,Hoewel de particuliere synode de primi afgevaardigden verzocht, zich weer ter generale 
synode te begeven, zullen zij morgen (dinsdag)) om 10 uur nog niet op de synodezitting aanwezig zijn, 
om te voorkomen dat hun aanwezigheid ter synode verwikkelingen zou meebrengen. Maar zij houden 
zich ter beschikking in het restaurant aan het Marconiplein; ook de commissie van de particuliere 
synode houdt zich gereed om aanstonds de bespreking met het moderamen te beginnen; zij is ook 
aanwezig in voornoemd restaurant". 
De tweede scriba deelt mee, dat dr. R. H. Bremmer hem zojuist telefonisch heeft meegedeeld, onder 
welk telefoonnummer de broeders zijn te bereiken. 
Vervolgens deelt de praeses mee, dat een commissie vanwege de particuliere synode van Noord-
Holland, bestaande uit de broeders ds. B. J. F. Schoep, ds. C. P. Plooy en J. Mulder (Haarlem) hem 
vlak voor de aanvang van deze zitting heeft meegedeeld, dat genoemde particuliere synode een besluit 
heeft genomen, gehoord de verantwoording van de afgevaardigden naar de generale synode, welk 
besluit zij bij monde van een commissie ter kennis van de generale synode beliefde te brengen en voor 
haar te doen toelichten. Op het verzoek van bedoelde commissie, zich van haar opdracht te mogen 
kwijten, heeft de praeses meegedeeld, dat hij dit aan de synode wenste voor te leggen. 
 
Artikel 486. 
De praeses stelt nu allereerst aan de orde het verzoek van de commissie der particuliere synode van 



Overijssel/Gelderland aan het moderamen. Hij geeft een korte toelichting bij het standpunt van het 
moderamen in dezen, dat zich zonder volmacht van de synode onbevoegd acht voor het voeren van 
besprekingen als gevraagd werden. 
Allereerst komt de vraag aan de orde, of deze zaak in het openbaar dient te worden besproken, dan 
wel, omdat het betreft overleg tussen de vergadering en haar moderamen, in besloten zitting moet 
worden behandeld. Na korte discussie vraagt de praeses naar het gevoelen van de broeders; professor 
H. J. Schilder adviseert tot behandeling in comité generaal en professor J. Kamphuis tot openbare 
behandeling; slechts vier broeders stemmen tegen behandeling in comité generaal, zodat hiertoe wordt 
besloten. 
 
Artikel 487. 
In besloten zitting leest de praeses de aan het moderamen gezonden stukken, te weten een brief 
namens de commissie, bedoeld in artikel 486 der acta, met een afschrift van het besluit der particuliere 
synode voornoemd. Hij stelt twee vragen aan de orde. nl.: a. wil de synode haar oordeel uitspreken 
over het ten deze gevolgde beleid van het moderamen; en b.: wil de synode haar moderamen alsnog 
volmacht geven tot het voeren van de gevraagde bespreking of niet. 
Na uitvoerige bespreking van beide vragen wordt allereerst het beleid van het moderamen, na gunstig 
praeadvies van de beide hoogleraren, met algemene stemmen goedgekeurd, waarbij evenwel de leden 
van het moderamen zich van stemming onthouden. 
 
Artikel 488. 
Nadat om 12.45 uur de middagpauze is begonnen, hervat de vergadering haar arbeid om 14 uur. 
Gezongen wordt Psalm 106:  3. Thans is een afgevaardigde van Overijssel/Gelderland aanwezig, te 
weten br. H. Aarden, die zijn instemming betuigt met de belijdenis der kerken; overigens is de 
vergadering in gelijke bezetting bijeen. De zitting vindt weer plaats in comité generaal. 
 
Artikel 489. 
Voorstellen over verzoek der commissie 
De discussie over de vraag, of het moderamen zal worden gemachtigd tot het voeren van besprekingen 
met de commissie van de particuliere synode van Overijssel/Gelderland wordt voortgezet. Br. K. 
Hammenga stelt voor, aan dit verzoek niet te voldoen, omdat het niet aan het moderamen, maar aan de 
generale synode gericht had behoren te zijn, opdat deze haar moderamen eventueel zou kunnen 
opdragen aan het verzoek te voldoen en omdat het besluit van genoemde particuliere synode reeds bij 
voorbaat het optreden van een moderamenlid (nl. de praeses) veroordeelt, waardoor het onmogelijk 
wordt, dat deze broeder aan te voeren besprekingen deelneemt. Dit voorstel vindt geen ondersteuning 
uit de vergadering. 
Ds. G. Hagens, hierin gesteund door de predikanten ds. M. J. C. Blok en ds. F. de Vries, dient het 
volgende voorstel in: 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van het besluit der particuliere synode van Overijssel/Gelderland, een 
commissie te benoemen om over de in de uitspraken der genoemde particuliere synode vermelde 
zaken besprekingen te voeren met het moderamen van de generale synode, terwijl de commissie 
tevens opdracht ontvangt het geheel van de besluiten der particuliere synode toe te lichten en zo 
mogelijk de weg voor de primi afgevaardigden tot het broederlijk overleg der generale synode te 
effenen; 
 
van oordee1,  
 
dat het onjuist moet worden geacht, dat deze commissie besprekingen voert met het moderamen der 
generale synode; 
en het voorts ook ongewenst is, het moderamen der generale synode te mandateren zulke besprekingen 
te voeren; 
 



spreekt uit, bereid te zijn, deze commissie in haar midden te ontvangen, opdat deze, indien zij daartoe 
bevoegd is, voor haar de besluiten der particuliere synode zal toelichten. 
 
Ds. N. Bruin dient hiertegenover het volgende voorstel in:  
 
De generale synode, 
kennis genomen hebbende van de mededeling van haar moderamen ten aanzien van een verzoek van 
een commissie, benoemd door de particuliere synode van Overijssel/Gelderland 1964/1965, om een 
bespreking met het moderamen, dat het moderamen het niet juist achtte in dezen te handelen zonder 
volmacht van de generale synode; 
 
overwegende, 
 
1. dat de primi afgevaardigden van de particuliere synode van Overijssel/Gelderland verklaard 
 hebben, dat voor hen, ,,tenzij het gevallen besluit wordt teruggenomen", ,,verdere samenwerking 
 in dit synodeverband" niet mogelijk was, ,,omdat de rechtskrenking in dit besluit en de  schending 
 van de broederschap in de totstandkoming daarvan huns inziens een aantasting  betekent van 
 de kerkelijke normen, die onder ons geldigheid behoren te hebben"; 
2.  dat de hindernis, die de broeders daardoor zelf opgeworpen hebben, om waar nodig tot 
 broederlijk overleg te komen, door de broeders zelf kan worden weggenomen; 
3.  dat het niet juist is de betrekking tussen de generale synode en de primi afgevaardigden van 
 Overijssel/Gelderland te laten doorkruisen door het moderamen van de generale synode, naar 
 aanleiding van het besluit der particuliere synode, besprekingen te laten voeren met een deputatie 
 van die particuliere synode; 
 
besluit: 
 
1. het beleid van het moderamen in dezen goed te keuren; 
2. het moderamen geen volmacht te verlenen om te voldoen aan het verzoek van de commissie van 
 de particuliere synode van Overijssel/ Gelderland; 
3. het moderamen op te dragen dit besluit aan genoemde commissie mee te delen en aan haar een 
 schriftelijke bevestiging ervan ter hand te stellen. 
 
Na bespreking van deze voorstellen brengt de praeses ze in stemming; hierbij blijft de enige 
aanwezige afgevaardigde van Overijssel/Gelderland buiten stemming. Ds. Joh. Strating onthoudt zich 
van stemming. Het voorstel van ds. N. Bruin wordt, na gunstig praeadvies van de beide hoogleraren, 
met 19 tegen 5 stemmen aanvaard. 
Op verzoek van ds. G. Hagens wordt vervolgens nog over het door hem ingediende voorstel gestemd. 
Na afwijzend praeadvies van beide hoogleraren, wordt het met 18 tegen 5 stemmen, bij 2 
onthoudingen, verworpen. 
Het gevallen besluit zal voor de aanvang van de avondzitting door het moderamen worden meegedeeld 
aan de commissie. Hierna volgt om 17.45 uur schorsing. 
 
Artikel 490. 
Nadat om 19.20 uur de zitting is hervat, wordt Psalm 85:  2 gezongen. De vergadering is in gelijke 
bezetting bijeen. De praeses deelt nu in openbare zitting de blijkens artikel 489 genomen beslissing 
mee. Voorts rapporteert hij, dat het moderamen aan de bij dat besluit gegeven opdracht heeft voldaan. 
De vergadering besluit het in de besloten zitting van deze dag verhandelde in de acta der openbare 
zittingen op te nemen. 
 
Artikel 491. 
Verzoek van deputatie van Noord-Holland 
De praeses stelt nu in wederom besloten zitting aan de orde het verzoek van de commissie der 
particuliere synode van Noord-Holland (zie eerder art. 485). Allereerst wordt gesproken over de vraag, 
of deze discussie in besloten zitting behoort te geschieden. Na korte bespreking wordt met op één na 



algemene stemmen hiertoe besloten. 
Vervolgens komt aan de orde, of aan de commissie moet worden toegestaan, het besluit der 
particuliere synode in deze vergadering voor te lezen en toe te lichten. Na uitvoerige bespreking wordt 
zonder hoofdelijke stemming met gemeen goedvinden besloten, de commissie toe te staan het besluit 
van haar particuliere synode voor te lezen. Naderhand kan de synode dan beoordelen, of zij 
mondelinge toelichting nodig acht. 
 
Artikel 492. 
Nadat de praeses in openbare zitting het blijkens artikel 491 gevallen besluit heeft meegedeeld. geeft 
hij aan ds. B. J. F. Schoep, woordvoerder van de naar de generale synode gedeputeerde commissie, 
gelegenheid, het besluit der particuliere synode van Noord-Holland voor te lezen. Deze voldoet 
vervolgens aan dit deel van zijn opdracht en overhandigt de tekst van het gelezene aan de praeses. 
Hierna gaat de vergadering opnieuw over in besloten zitting voor beraadslaging over de vraag, of 
verdere behandeling in comité generaal moet plaats vinden, of niet (zie verder art. 509). 
 
Artikel 493. 
Om 21.45 uur onderbreekt de praeses deze amper begonnen bespreking en deelt hij mee, dat de vier 
primi afgevaardigden van Overijssel/Gelderland toelating tot de synode verzoeken. De vergadering 
vindt goed, dat aan dit verzoek wordt voldaan, waarna de praeses deze broeders binnen nodigt. 
 
Artikel 494. 
De praeses deelt nu allereerst mee, dat hij aan de commissie der particuliere synode van Noord-
Holland heeft te kennen gegeven, dat vandaag niet verder kan worden gehandeld over haar verzoek. 
Vervolgens vraagt hij, of de broeders uit Overijssel/Gelderland iets wensen te zeggen. Br. A. Vos 
verklaart namens deze broeders zeer kort, wat hen bewoog, zich opnieuw tot de synode te begeven, nl. 
het besluit der particuliere synode van Overijssel/Gelderland. en verzoekt, dat de vergadering voor dit 
moment daarmee genoegen zal nemen. opdat in de volgende zitting verder broederlijk overleg kan 
worden gepleegd. 
Nadat de praeses br. A. Vos voor zijn voorlopige woord heeft gedankt, geeft hij nog gelegenheid aan 
de andere, nu binnengekomen broeders, een enkel woord te spreken. Dr. R. H. Bremmer verklaart, dat 
hij zich wil aansluiten bij br. A. Vos; dr. B. Jongeling merkt voorts op, dat br. A. Vos heeft gesproken 
overeenkomstig hetgeen is besloten door de particuliere synode van Overijssel/Gelderland. 
 
Artikel 495, 
Omdat de vergadertijd is verstreken, wordt de vergadering, nadat is gezongen Psalm 138:  4 en na 
gebed door ds. J. M. Goedhart, gesloten. 
 
Negenentachtigste zitting, woensdag 13 januari 1965.  
 
Artikel 496. 
Bij de opening der zitting om 9.15 uur laat de praeses zingen Psalm 119: 3. Hij leest vervolgens Psalm 
119: 105 - 112 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. B. J. F. Schoep, br. H. de Jong en br. 
J. J. Dieleman. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis, alsmede de predikanten ds. H. Knoop en 
ds. A. Veldman zijn ter vergadering. 
 
Artikel 497. 
In besloten zitting wordt gehandeld over de vraag, of de bespreking met de primi afgevaardigden van 
Overijssel/Gelderland, die nu te wachten staat, in openbare of besloten zitting zal plaats vinden. Er 
wordt besloten tot openbare behandeling. De zitting in comité wordt opgeheven. 
 
Artikel 498. 
Daar opnieuw de plaats van de assessor is opengevallen besluit de synode allereerst over te gaan tot 
verkiezing van een waarnemende assessor. Bij stemming wordt ds. A. 1. Krijtenburg hiertoe 
aangewezen. Deze neemt als zodanig zitting. 
 



Artikel 499. 
De praeses geeft thans gelegenheid aan de primi afgevaardigden van Overijssel/Gelderland het hunne 
te zeggen. Deze broeders voldoen hieraan. Hierna wijst de praeses, na overleg met het moderamen, er 
op, dat er twee punten zijn te onderscheiden. In de eerste plaats is er datgene, wat destijds 
noodzakelijk geacht broederlijk overleg binnen de synode verhinderde; daarnaast zijn er de 
onderscheidene punten, waarover, voorzover noodzakelijk, overleg had dienen te geschieden en/of 
alsnog dient plaats te vinden. 
Het moderamen is van oordeel, dat het eerste punt allereerst moet worden afgehandeld, opdat de weg 
tot bespreking van het tweede vrijkomt. Na discussie stemt de vergadering hiermee in. waarna om 
12.30 uur de middagpauze aanbreekt. 
 
Artikel 500. 
Om 14 uur hervat de synode haar werk. Gezongen wordt Psalm 35:  9. Bij het appèl is ds. D. Berghuis 
weer aanwezig. Br. A. Barelds deelt mede, dat hij sedert 3 januari 1965 is afgetreden als ouderling. De 
praeses constateert. dat er geen bezwaar bestaat, deze broeder als lid der vergadering te blijven 
aanvaarden. Hij feliciteert hem vervolgens met het feit, dat hij bij zijn aftreden als ouderling veertig 
dienstjaren in het bizondere ambt had volbracht. 
 
Artikel 501. 
De praeses stelt nu aan de orde de vraag, of de verhindering voor broederlijk overleg is weggenomen 
door hetgeen de primi afgevaardigden van Overijssel/Gelderland hebben meegedeeld. Er volgt een 
brede discussie tot 17.45 uur. Na aanvang van de openbare avondzitting om 19.30 uur wordt gezongen 
Psalm 25:  2. Ds. J. R. Wiskerke is vervangen door ds. W. Vreugdenhil; voorts is de synode in gelijke 
samenstelling bijeen. Dan stelt de praeses, namens het moderamen, voor als volgt: 
 
De generale synode, 
 
gehoord de mededeling van de broeders dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, A. Vos en H. Wiersma, 
dat zij het zesde punt uit de mede door hen in haar zitting van 10 november 1964 afgelegde verklaring 
voor hun deel terugnemen, respectievelijk reeds teruggenomen achten te zijn, 
 
constateert, dat er thans geen hindernis bestaat voor eventueel noodzakelijk geacht overleg. 
 
Dr. B. Jongeling verklaart, dat hij hiertegen geen bezwaar oppert, mits duidelijk blijft vaststaan, dat hij 
voor zich het genoemde punt 6 terugneemt, voorzover dit als een ultimatum is verstaan; hij wenst 
gelegenheid te behouden voor overleg inzake de ook in dat zesde punt genoemde geschonden 
broederlijke verhoudingen. 
Tegen aanvaarding van het door het moderamen voorgestelde wordt geen bezwaar ingebracht. 
De praeses geeft hierna uiting aan zijn blijdschap, dat deze barrière is weggenomen, al constateert hij 
tevens, dat nog niet alle bezwaren zijn opgelost. Met het oog daarop spreekt hij de bede uit, dat de 
Here ook daarvoor uitkomst zal verschaffen. 
 
Artikel 502. 
Omdat deze dag veel van de broeders heeft gevergd, wordt besloten de zitting nu aanstonds te 
besluiten, opdat morgen verder kan worden gehandeld. Gezongen wordt Gezang 9:  2 en 7, waarna ds. 
H. Bouma de Here dankt voor hetgeen Hij bizonder in deze zitting aan de synode en de kerken heeft 
willen geven. Om 20 uur sluit de praeses de zitting. 
 
Negentigste zitting, donderdag 14 januari 1965.  
 
Artikel 503. 
Om 9 uur hervat de synode haar werkzaamheden met het zingen van Psalm 103:  2, Schriftlezing naar 
1 Petrus 1:  13 - 25 en gebed bij monde van de praeses. Op het appèl ontbreken de broeders ds. B. J. F. 
Schoep, H. de Jong en J. J. Dieleman. De professoren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn 
tegenwoordig, evenals de plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. 



 
Artikel 504. 
Overleg met de broeders van Overijssel/Gelderland 
Namens het moderamen stelt de praeses voor, dat thans allereerst de broeders uit 
Overijssel/Gelderland en vervolgens de anderen, elk voor zich gelegenheid ontvangen, die punten te 
noemen, waarover zij overleg noodzakelijk achten. In uitvoerige bespreking vindt dit plaats. Daarna 
krijgt het moderamen gelegenheid, een en ander enigermate te ordenen, opdat een overzichtelijke 
bespreking kan volgen. 
Nadat dit beraad van het moderamen heeft plaats gevonden, worden de verschillende genoemde 
punten besproken tot 12.30 uur. Na hervatting van de vergadering om 14.15 uur, in welke ds. J. J. 
Arnold weer tegenwoordig is en voorts geen wijziging kwam, wordt na het zingen van Psalm 66:  2 de 
bespreking voortgezet. 
Aan het einde hiervan deelt de praeses mee, wat hij ter afsluiting van het gevoerde overleg overweegt 
te constateren. Dan wordt de zitting geschorst voor de avondpauze. 
 
Artikel 505. 
De vergadering wordt om 19.15 uur voortgezet, nadat is gezongen Psalm 89:  6. Behalve de broeders, 
die in de middagzitting ontbraken zijn nu ook afwezig dr. B. Jongeling, ds. F. de Vries en br. D. 
Roorda. De praeses deelt mee, dat de gezondheidstoestand van dr. B. Jongeling hem verhinderde thans 
verder deel te nemen aan de vergadering. 
 
Artikel 506. 
De praeses deelt mede in welke definitieve bewoordingen hij zich voorneemt een constatering te doen. 
De eerste scriba deelt mee, dat dr. B. Jongeling heeft te kennen gegeven, dat hij momenteel geen 
verantwoordelijkheid op zich kan nemen met betrekking tot enige constatering. Dr. R. H. Bremmer 
behoudt zich het recht voor, alsnog opname van een verklaring zijnerzijds in de acta te verzoeken, 
zulks eventueel in samenwerking met dr. B. Jongeling (zie verder art. 540). 
 
Artikel 507.  
De praeses constateert thans als volgt: 
dat door de broeders dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, A. Vos en H. Wiersma, alsook door andere 
broeders, uiting is gegeven aan hetgeen zij noodzakelijk achtten om in de gegeven situatie te berde te 
brengen; 
 dat tijdens broederlijk gevoerde bespreking gebleken is, dat zowel bij de met name genoemde 
broeders als ook bij andere broeders, bezwaren gebleven zijn met betrekking tot elkanders handelingen 
vanaf 5 november 1964; 
dat deze bezwaren echter niet zijn aangevoerd als reden om niet met elkander in synodeverband te 
arbeiden; 
zodat kan worden overgegaan tot verdere afhandeling van het agendum. 
 
Artikel 508. 
Aan het einde van de bespreking van de onderhavige zaak op deze dag geeft de praeses uiting aan de 
dankbaarheid, die bij de vergadering leeft, doordat het recht verstaan van elkander is bevorderd, al 
blijft het te betreuren, dat over en weer bezwaren zijn blijven bestaan, die evenwel geen verhindering 
zijn voor gezamenlijke voortgang met de synodale arbeid. 
 
Artikel 509. 
In besloten zitting stelt de praeses opnieuw aan de orde de zaak, waarvan de behandeling blijkens 
artikel 493 is onderbroken. De synode spreekt na enige discussie uit, dat zij het niet noodzakelijk acht, 
dat het besluit der particuliere synode van Noord-Holland, bedoeld in artikel 491, mondeling wordt 
toegelicht door de commissie van die synode, die zulks heeft verzocht. Voorts besluit de synode tot 
openbare behandeling van het door genoemde commissie overgelegde stuk. 
 
Artikel 510. 
Voorstel van ds. N. Bruin. 



De praeses herleest het besluit der particuliere synode van Noord-Holland. Het komt in bespreking. 
Ds. N. Bruin stelt voor als volgt: 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van het besluit der particuliere synode van Noord-Holland 1964/1965, 
 
constaterende, 
 
1.  dat deze particuliere synode heeft geoordeeld over handelingen van de generale synode, terwijl 
 zij aan de generale synode dergelijke bevoegdheid ontzegt; 
2.  dat zij niet heeft geoordeeld over de handelingen van haar afgevaardigden ter generale synode 
 met name wat betreft de vraag, of deze terecht gesproken hebben van consciëntienood, die hen 
 naar eigen gevoelen verhinderde verder te gaan met de behandeling van de zaak-ds. A. van der 
 Ziel; 
3. dat zij als mindere vergadering een uitspraak heeft gedaan ten aanzien van een door de generale 
 synode te volgen weg, welke uitspraak een exclusief en bindend karakter heeft; 
 
besluit, 
 
geen gehoor te geven aan enige uitvoering van het bovengenoemde besluit. 
 
Ds. H. Bouma stelt voor als volgt: 
 
De generale synode heeft het besluit van de particuliere synode van Noord-Holland 1964/1965 
ontvangen; 
zij constateert, dat hierin niets van haar wordt verzocht; 
zij oordeelt, dat het niet oorbaar is, het resultaat van haar arbeid inzake een aan haar voorgelegde 
appèlzaak terzijde te stellen, te minder aangezien dit inmiddels reeds aan de betrokkenen is 
overgegeven; 
en zij besluit derhalve te volstaan met kennisneming van het besluit der particuliere synode 
voornoemd. 
 
Na bespreking van beide voorstellen, neemt ds. N. Bruin het zijne terug, om zo groot mogelijke 
eenparigheid bij de besluitneming te bevorderen. 
Het voorstel van ds. H. Bouma wordt vervolgens aanvaard; beide hoogleraren adviseren hiertoe; de 
afgevaardigden van Noord-Holland blijven buiten stemming, die van Overijssel/Gelderland onthouden 
zich van stemming. Overigens geven allen hun stem aan het voorstel. Het besluit der synode zal aan de 
commissie der particuliere synode worden meegedeeld. 
 
Artikel 511. 
De synode vergadert in comité generaal.  
 
Artikel 512. 
De commissie van de classis Hoogeveen, die zich reeds eerder tot de synode richtte naar aanleiding 
van het besluit inzake het appèl van br. A. Duits te Emmercompascuum (zie eerder art. 400), heeft 
opnieuw een missive gezonden. Dit uitvoerige stuk is inmiddels vermenigvuldigd en aan de leden der 
synode uitgereikt. Op voorstel van het moderamen worden de broeders ds. M. J. C. Blok, ds. A. I. 
Krijtenburg en K. Mulder benoemd in een commissie ad hoc, om de synode dienaangaande van advies 
te dienen (zie verder art. 534). 
Nadat is gezongen Psalm 65:  1, gaat ds. J. Keuning voor in dankgebed; de praeses sluit de zitting. 
 
Eenennegentigste zitting, vrijdag 15 januari 1965,  
 
Artikel 513. 
Te 9 uur opent de praeses de zitting en verzoekt hij te zingen Psalm 9:  2, waarna hij leest Zefanja 3:  9 



- 20 en voorgaat in gebed. Op het appèl ontbreken de broeders dr. R. H. Bremmer, dr. B. Jongeling, ds. 
B. J. F. Schoep, H. de Jong, W. K. Goodijk, ds. A. I. Krijtenburg en J. J. Dieleman. De hoogleraren H. 
J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig. 
 
Artikel 514. 
Ingekomen stukken over synodebesluiten 
De eerste scriba doet mededeling van de hierna vermelde ingekomen stukken: 
1.  een verzoek d.d. 15 december 1964 vanwege de kerkeraad van Zalk en Veecaten, dat de synode 
 weer zal samenkomen in haar samenstelling van 6 november 1964 en terug keren tot het moment, 
 vlak na de toen gevallen beslissing, teneinde, onder terugname van alle gewisselde verklaringen 
 enz., door broederlijk overleg tot overeenstemming te komen en, indien zulks onverhoopt 
 onmogelijk zou zijn, hiervan mededeling te doen aan de lastgeefsters en de zittingen op te 
 schorten tot nadat laatstgenoemden haar oordeel zullen hebben uitgesproken; 
2. een brief d.d. 15 december 1964 van de kerkeraad van Monster met een bede om sterkte en 
 wijsheid van de Here voor de synode; 
3. een mededeling d.d. 16 december 1964 namens de kerkeraad van Hasselt, dat hij het besluit der 
 classis Zwolle d.d. 19 november 1964 niet kan ratificeren, maar zich stelt achter de uitspraak der 
 classis Hardenberg d.d. 3 december 1964; 
4. een brief d.d. 16 december 1964 van de kerkeraad van Oostelijk-Flevoland, waarin deze 
 verzoekt, dat de synode zal terugkeren tot het moment, waarop de zondige gescheidenheid in haar 
 midden ontstond en dan verdere afhandeling van het toen aan de orde zijnde agendapunt zal 
 opschorten, teneinde de lastgeefsters er aan kunnen arbeiden, deze zonde der gescheidenheid uit 
 het midden der kerken weg te nemen; 
5. een afschrift van het voorstel van de kerkeraad van Wageningen aan de particuliere synode van 
 Overijssel/Gelderland 1964/1965; 
6. een mededeling d.d. 24 december 1964 van de kerkeraad van Wormer, dat hij de van de synode 
 in betrekking tot het in haar ontstane conflict uitgegane stukken niet heeft ontvangen en dat hij 
 oordeelt, dat de synode niet meer spreekt en handelt namens zijn gemeente; 
7. mededeling d.d. 2 januari 1965 van de kerkeraad van Hoogeveen van de tekst van zijn ratificatie-
 besluit van de synodale brief d.d. 21 november 1964; 
8. een brief d.d. 4 januari 1965 van het bestuur van de gereformeerde jeugdvereniging ,,Getrouw 
 aan de Schrift" te Haarlem, met het dringende verzoek, dat de synode in alle handelingen mede 
 rekening zal houden met de jeugd der kerk, die door de gebeurtenissen op en rond de synode in 
 grote verwarring en onzekerheid is geraakt; 
9. mededeling d.d. 9 januari 1965 van de kerkeraad van Mariënberg van zijn uitspraak, waarin hij 
 afwijst elke verantwoordelijkheid voor het besluit der particuliere synode van 
 Overijssel/Gelderland d.d. 7 januari 1965 in betrekking tot het conflict ter synode; 
10. een mededeling d.d. 9 januari 1965 van mejuffrouw M. Kemp, leidster van het bureau der 
 generale synode, dat zij tot haar spijt wegens ziekte haar arbeid ten dienste der synode niet kan 
 voortzetten; 
11. bericht d.d. 11 januari 1965 van professor dr. L. Doekes, dat hij verhinderd is ter synode te zijn in 
 deze week. 
 
Naar aanleiding van het onder 6 genoemde stuk constateert de synode, dat inmiddels de hierin 
bedoelde stukken zijn verzonden; zij besluit op het onder 8 genoemde stuk een vriendelijk antwoord te 
(doen) verzenden. 
De praeses spreekt woorden van waardering aan het adres van mejuffrouw M. Kemp; haar zal voorts 
een blijk van belangstelling worden ter hand gesteld. De overige ingekomen stukken, bovengenoemd, 
worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
Artikel 515. 
De synode vergadert in besloten zitting tot kort voor de middagpauze. 
 
Artikel 516. 
De eerste scriba doet mededeling van ontvangst van een brief d.d. 14 januari 1965 met een 



krantenknipsel, ingezonden door ds. W. G. Raven te Almelo; dit stuk wordt terzijde gelegd. 
Voorts leest hij het volgende telegrafische bericht van dr. B. Jongeling voor: ,,Door 
gezondheidsomstandigheden verhinderd aanwezig te zijn. Kan vooral niet aanwezig zijn omdat het 
overleg zoals door de particuliere synode Overijssel/Gelderland noodzakelijk geacht niet heeft plaats 
gehad. Daarom mijn direct gevoelde bezwaar de constateringen te aanvaarden. Brief volgt." 
De vergadering besluit dit telegram aan te houden, totdat de erin aangekondigde brief zal zijn 
ontvangen (zie verder art. 528). 
 
Artikel 517. 
Na de middagpauze van 12.45 tot 13.30 uur hervat de synode haar werk in besloten zitting, nadat 
Psalm 75:  4 is gezongen. Zij is in gelijke samenstelling bijeen. 
 
Artikel 518. 
Op voorstel van de eerste scriba besluit de vergadering als bijlage bij de acta op te nemen, behalve de 
stukken waartoe reeds per afzonderlijke beslissing is besloten, de rapporten van de deputaten, 
benoemd door de generale synode van Assen 1961, evenwel met uitzondering van het rapport van 
deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken, omdat dit, zonder kennisneming van het 
gehele dossier, niet te verstaan is. Tevens wordt goedgevonden, dat de rol van werkzaamheden zal 
worden ingericht naar een door de eerste scriba opgesteld schema, dat aan de vergadering is 
voorgelegd. Tenslotte zal de uitgave van de acta worden aangevuld met een register. 
 
Artikel 519. 
Br. C. de Feyter deelt mee, dat hij met ingang van 1965 is afgetreden als ouderling. De praeses 
constateert, dat er geen bezwaar tegen bestaat, deze broeder als lid der vergadering te blijven 
ontvangen. De praeses deelt vervolgens mee, welke werkzaamheden voor de volgende week zijn voor-
genomen. In dit verband hecht de vergadering er haar goedkeuring aan, dat de broeders ds. J. J. 
Arnold, ds. M. J. C. Blok en A. Vos als commissie ad hoc praeadvies zullen uitbrengen over eventuele 
deelname in het C.I.O. (zie eerder art. 260; zie voorts art. 530). Tenslotte spreekt hij nog met een enkel 
woord de dank der synode uit jegens de Here, die haar ook deze week heeft willen leiden en haar bij 
alle moeite en zorg, ook vreugde heeft bereid. Hij bevestige en vermeerdere deze vreugde. 
Nadat de vergadering Psalm 97:  7 heeft gezongen gaat de eerste scriba voor in aanroeping van Gods 
naam in dank en gebed. Dan sluit de praeses deze laatste zitting van de drieëntwintigste synodeweek. 
 
Tweeënnegentigste zitting, dinsdag 19 januari 1965.  
 
Artikel 520. 
Te 10.15 uur verzoekt de praeses bij de opening van de eerste zitting in de vierentwintigste 
vergaderingsweek te zingen Psalm 119: 25, vervolgens leest hij Psalm 119: 41 - 56 en gaat hij voor in 
gebed; daarin vraagt hij de zegen van God voor het werk van deze week en draagt hij H. K. H. Prinses 
Margriet op haar 22ste verjaardag aan Hem op. Br. K. Hammenga is vervangen door br. H. Moedt, dr. 
B. Jongeling door ds. G. Roukema en ds. J. R. Wiskerke door ds. W. Vreugdenhil. De broeders ds. B. 
J. F. Schoep, H. de Jong en J. J. Dieleman zijn afwezig. Van professor dr. L. Doekes is mondeling 
bericht van verhindering ontvangen. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn aanwezig, 
evenals de pastores loci ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. 
 
Artikel 521. 
Ds. G. Roukema wenst een verklaring af te leggen. Hij wil niet aan de vergadering deelnemen, indien 
zij stelt, dat het gerezen conflict onverzoend zou blijven liggen. De praeses wijst er op, dat hoewel 
over en weer verschil in standpunt is blijven bestaan, er geen verhindering is overgebleven na 
gehouden overleg over al die punten, die de broeders aan de orde wensten gesteld te zien om tot 
verdere afhandeling van het agendum voort te varen. Ds. G. Roukema verlaat alsnu de vergadering. 
 
Artikel 522. 
Br. H. Moedt betuigt, door op te staan van zijn plaats, zijn instemming met de belijdenis der kerken. 
 



Artikel 523. 
De waarnemende assessor wenst de praeses namens de vergadering geluk met diens gisteren gevierde 
verjaardag en wenst hem Gods zegen toe voor zijn persoon en werk, ook ter synode. 
 
Artikel 524. 
De synode vergadert in besloten zitting tot de middagpauze. Als zij om 14 uur haar werkzaamheden 
hervat, na het zingen van Psalm 147:  3, blijkt, dat ds. G. Roukema en de adviseur ds. A. Veldman 
ontbreken; voor het overige kwam geen mutatie in de samenstelling van de vergadering. De besloten 
zitting wordt voortgezet tot de avondpauze, waarna om 18.30 uur de heropening plaats vindt. Nadat 
Psalm 33:  9 is gezongen, en bij het appèl is gebleken, dat geen wijziging in de bezetting kwam, wordt 
de besloten zitting voortgezet. 
 
Artikel 525. 
In openbare zitting deelt de eerste scriba mee, dat destijds vanwege het ministerie van buitenlandse 
zaken een verzoek is ontvangen om informatie betreffende de wijze van financiering van het 
kerkelijke leven, zulks in verband met een vraag dienaangaande van de regering van Oostenrijk. Dit 
stuk was ter fine van advies in handen gesteld van commissie 4 (zie eerder art. 150, sub 10). Inmiddels 
heeft deze commissie geconstateerd, dat dit stuk eenvoudig was af te handelen met de mededeling, dat 
het kerkelijke leven wordt gefinancierd door vrije bijdragen van kerkleden. Dienovereenkomstig is 
bereids aan het betrokken departement geantwoord. De vergadering geeft hier alsnog haar 
goedkeuring aan. 
 
 
Artikel 526. 
Nadat Psalm 77: 8 is gezongen, roept dr. R. H. Bremmer de Here aan in dankzegging en gebed, 
waarna de praeses de zitting sluit. 
 
Drieënnegentigste zitting, woensdag 20 januari 1965.  
 
Artikel 527. 
Om ruim 9 uur opent de praeses de zitting. De vergadering zingt op zijn verzoek Psalm 118:  11, 
waarna hij haar 1 Petrus 2:  1 - 10 voorleest en voorgaat in gebed. Op het appèl ontbreken de broeders 
ds. G. Roukema, ds. B. J. F. Schoep, H. de Jong en J. J. Dieleman. Professor H. J. Schilder, professor 
J. Kamphuis, ds. H. Knoop en ds. A. Veldman zijn tegenwoordig. 
 
Artikel 528. 
Brief van dr. B. Jongeling 
De eerste scriba doet voorlezing van een brief d.d. 18 januari 1965 van dr. B. Jongeling aan de synode, 
welke brief in een eerder ontvangen telegram (zie eerder art. 516) was aangekondigd. Dr. B. Jongeling 
schrijft o.a.: ,.Mijn primaire taak was alsnog het overleg te voeren, dat ook volgens de particuliere 
synode van Overijssel/Gelderland 1964/1965 na de bekende stemming had moeten plaats hebben" 
(gedoeld is op de stemming, vermeld in artikel 315a) ; en hij vervolgt: ,,Tot dit overleg is het niet 
gekomen. Er is wel gesproken over allerlei punten, o.a. ook over een eventueel te voeren overleg, als 
begeerd werd door genoemde particuliere synode, maar dat overleg zelf heeft niet plaats gehad". De 
vóór de avondpauze door de praeses overwogen constateringen (zie eerder art. 504) waren naar zijn 
gevoelen onaanvaardbaar, ,,omdat daarin vastgelegd zou worden de onmogelijkheid (voor adressant) 
om (zijn) primaire taak te vervullen": hij zou bovendien ,,bij aanvaarding van de constateringen in een 
persoonlijke conflictsituatie komen te verkeren". Zo was het hem onmogelijk verder te gaan. Had zijn 
gezondheidstoestand dit toegelaten, dan had hij een en ander mondeling in de vergadering wensen te 
zeggen. 
Deze brief komt in bespreking, evenals een door het moderamen ontworpen voorstel voor een te 
verzenden antwoord. Dit antwoord wordt door de synode goedgekeurd. Daarin spreekt de vergadering 
uit, dat het haar leed doet, dat dr. B. Jongeling om de door hem vermelde redenen thans niet aan haar 
vergaderingen deelneemt, en dat het haar oprechte wens en bede is, dat de Here hem voorspoedig 
herstel zal geven. 



 
Artikel 529. 
De synode vergadert in comité generaal.  
 
Artikel 530. 
Opdat de werkzaamheden der commissies kunnen worden bespoedigd, wordt ds. M. J. C. Blok 
vervangen door ds. W. Vreugdenhil in de commissie van praeadvies inzake deelname aan het C.I.O. 
(zie eerder art. 519). Hierna schorst de praeses de zitting bij de middagpauze voor commissoriale 
arbeid. 
 
Artikel 531. 
Om 19 uur hervat de vergadering haar arbeid met het gemeenschappelijk zingen van Psalm 89:  3. Bij 
het appèl blijkt, dat, behalve de in ar-tikel 527 genoemde broeders nu ook de afgevaardigden van 
Zuid-Holland ontbreken, omdat zij zijn geroepen de particuliere synode van hun ressort bij te wonen. 
 
Artikel 532. 
De artikelen 378 tot 483 van de acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 533a. 
Ds. W. Vreugdenhil rapporteert namens de commissie ad hoc inzake eventuele deelname in het C.I.O. 
(zie eerder art. 136). Na bespreking van deze aangelegenheid, wordt de conclusie der commissie 
aanvaard. Professor H. J. Schilder onthoudt zich van praeadvies, terwijl professor J. Kamphuis 
adviseert tegen aanvaarding. Met 18 tegen 1 stemmen, bij vier onthoudingen, wordt het besluit 
genomen, dat in artikel 533b is vermeld. 
 
Artikel 533b. 
Deelname in C.I.O. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van een brief van deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen d.d. 24 augustus 1964, 
waarin zij te kennen geven, dat het hun gebleken is, dat het niet mogelijk is, in het C.I.O.-M. (Contact 
in Overheidszaken Militair) te worden opgenomen, zonder eveneens in het C.I.O. (Contact in 
Overheidszaken) te zijn vertegenwoordigd, aangezien het C.I.O.-M. daarvan een subcommissie vormt; 
 
gelet op haar besluit van 5 juni 1964 (zie acta art. 136), aan door de generale synode van Assen 
benoemde deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen op te dragen, om namens de kerken 
in het C.I.O.-M. zitting te nemen; 
 
overwegende, 
 
dat vertegenwoordiging in het C.I.O., evenmin als in het C.I.O.-M., enige binding aan het standpunt 
der andere vertegenwoordigde kerken en kerkelijke groeperingen met zich meebrengt; 
 
besluit, 
 
teneinde te komen tot effectuëring van het reeds genomen besluit van 5 juni 1964 vermeld in artikel 
136 van de acta, de gereformeerde kerken in Nederland te doen vertegenwoordigen in het C.I.O. 
(Contact in Overheidszaken) en daartoe een van de deputaten voor correspondentie met de Hoge 
Overheid aan te wijzen, met de opdracht van zijn arbeid aan de eerstvolgende generale synode rapport 
uit te brengen. 
 
Artikel 534. 



De praeses stelt aan de orde de brief van de commissie der classis Hoogeveen (zie eerder art. 512). 
Ds. M. J. C. Blok adviseert namens de commissie ad hoc een antwoord te verzenden, dat zich zal 
beperken tot het geven van nadere informaties, welke bedoelen de tekst van het besluit der synode te 
verduidelijken en nader te verklaren, zonder evenwel in te gaan op vragen en opmerkingen, die dat 
besluit of de wijze der totstandkoming ervan kritiseren. Een concept voor zulk een antwoord wordt 
hierbij overgelegd. De bespreking van deze zaak duurt tot 22.15 uur. De besluitneming wordt 
aangehouden tot de volgende zitting (zie verder art. 537). 
 
Artikel 535. 
De vergadering zingt Psalm 111:  6, waarna ds. J. J. Arnold de naam des Heren aanroept in gebed. De 
praeses sluit de zitting. 
 
Vierennegentigste zitting, donderdag 21 januari 1965.  
 
Artikel 536. 
Te ruim 9 uur heropent de praeses de synode. Nadat Psalm 16:  1 is gezongen en Psalm 16 is gelezen, 
gaat de praeses voor in gebed. Op het appèl ontbreken de broeders ds. G. Roukema, ds. B. J. F. 
Schoep, H. de Jong, W. K. Goodijk en J. J. Dieleman. Behalve professor J. Kamphuis zijn ook de 
predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman aanwezig. 
 
Artikel 537. 
De praeses stelt aan de orde de afhandeling van de brief van de commissie der classis Hoogeveen (zie 
eerder art. 534). Drs. D. Deddens stelt voor, in aansluiting aan tevoren gevoerde correspondentie, uit te 
spreken, dat de laatste brief in feite een bezwaarschrift is en dat het niet juist is, het vastgestelde 
agendum der synode hiermee uit te breiden en te besluiten, niet op de inhoud van deze brief te in gaan. 
Nadat ds. M. J. C. Blok heeft meegedeeld, dat de commissie ad hoc zich in dit voorstel kan vinden, 
brengt de praeses het in stemming. Professor J. Kamphuis onthoudt zich van praeadvies, omdat hij 
afwezig was tijdens de totstandkoming van het gewraakte besluit. Met 21 tegen 1 stem-men, bij 5 
onthoudingen, wordt besloten, conform het voorstel van drs. D. Deddens te antwoorden. 
 
Artikel 538a. 
Namens commissie 4 rapporteert dr. R. H. Bremmer nogmaals over de voorstellen in betrekking tot de 
doop van geadopteerde kinderen (zie eerder art. 482). De voorgestelde nieuwe conclusies worden kort 
door de rapporteur toegelicht, waarna ze worden besproken. Nadat enkele wijzigingen in de conclusies 
zijn aangebracht door de rapporteur, worden zij, na gunstig praeadvies van professor J. Kamphuis, met 
algemene stemmen aanvaard. De tekst van het besluit is vermeld in artikel 538b. 
 
Artikel 538b. 
Besluit over doop van geadopteerde kinderen 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van een brief van de op 5 maart 1964 gehouden particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg, waarin deze mededeling doet van een door haar gedane uitspraak inzake de doop van wettig 
geadopteerde kinderen, nl. dat op grond van de Heilige Schrift, met name Genesis 17: 10; Exodus 12:  
43 - 49; Handelingen 2:  39; 1 Corinthiërs 7:  14 en van de belijdenis der kerk, ten aanzien van het 
ambt der overheden, art. 36 N.G.B., vgl. Romeinen 13:  1 - 7, de door gelovigen wettig geadopteerde 
kinderen als leden der gemeente behoren gedoopt te wezen; waarin deze particuliere synode verder de 
generale synode verzoekt te verklaren, dat de uitspraak van de nationale synode van Dordrecht 
1618/1619 (acta van 3 december 1618) inzake de doop van heidenkinderen geen hindernis biedt tegen 
de doop van wettig geadopteerde kinderen; 
 
constaterende, 



 
dat de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 (acta art. 97) overwoog, ,,dat het 
noodzakelijk is, gezien de noodzaak ener uniforme doopspraktijk," dat de materie van de doop van 
wettig geadopteerde kinderen ,,eerst in de kerken grondig wordt besproken, temeer daar argumenten 
die nadere overweging behoeven, zowel voor als tegen inwilliging van het gedane verzoek bijgebracht 
kunnen worden"; 
 
overwegende, 
 
1.  dat de door de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 1958/ 1959 voor een uitspraak 
 noodzakelijk geachte grondige bespreking van deze materie thans nog slechts in de kerken van 
 één particuliersynodaal ressort is geschied; 
2. dat in de bespreking van een door commissie 4 op deze synode uitgebracht rapport nog geen 
 eenstemmigheid terzake van deze materie in de kerken aan het licht trad; 
3. dat voor een uniforme doopspraktijk tenminste een groeiende overeenstemming in deze materie 
 nodig is; 
 
van oordeel, 
 
dat blijkens het hierboven overwogene het niet wenselijk is, thans reeds een generale uitspraak te 
doen, maar wel voortgaande bezinning noodzakelijk is te achten met het oog op de door de wet van 
1956 urgent geworden vraag, of de door gelovige ouders wettig geadopteerde kinderen behoren 
gedoopt te wezen; 
 
 
besluit: 
 
1. aan het verzoek van de particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg thans niet te 
 voldoen; 
2. een drietal deputaten te benoemen met de opdracht, het verzoek van genoemd ressort in studie te 
 nemen en de kerken ten minste een jaar voor de komende synode met een rapport over de aan de 
 orde gestelde kwestie te dienen, welk rapport aan de eerstkomende generale synode moet worden 
 toegezonden; 
3. dit deputaatschap het te dezer synode uitgebrachte rapport van commissie 4 met de concept-
 conclusies ter hand te stellen; 
 
en besluit voorts: 
 
van deze uitspraken kennis te geven aan de eerstkomende particuliere synode van Zeeland, Noord-
Brabant en Limburg en aan te benoemen deputaten. 
 
Artikel 539. 
Namens commissie 1 rapporteert ds. J. Keuning inzake een instructie voor krachtens het besluit, 
vermeld in artikel 467c, te benoemen deputaten voor contact met de Soembanese kerken. Na 
bespreking in twee ronden, verkrijgt de rapporteur op zijn verzoek gelegenheid voor verder 
commissoriaal beraad (zie verder art. 550). 
 
Artikel 540. 
Mede namens de broeders A. Vos en H. Wiersma verzoekt dr. R. H. Bremmer opname in de acta van 
een door hen opgestelde verklaring (zie eerder art. 506). Dit verzoek lokt korte discussie uit, waarna 
het wordt aangehouden, opdat de ondertekenaars gelegenheid krijgen, enige wijziging te overwegen 
(zie verder art. 543). 
 
Artikel 541. 
De synode vergadert in besloten zitting tot de middagpauze. 



 
Artikel 542. 
Nadat de zitting om 13.45 uur met het zingen van Psalm  25: 1 is hervat, blijkt, dat de vergadering in 
gelijke bezetting bijeen is; br. W. K. Goodijk komt later; thans is ook professor H. J. Schilder 
tegenwoordig. 
 
Artikel 543. 
Verklaring van afgevaardigden Overijssel/Gelderland 
De vergadering willigt het verzoek in van de broeders dr. R. H. Bremmer, A. Vos en H. Wiersma, de 
hiernavolgende verklaring in de acta van de openbare zittingen op te nemen: 
Nu ondergetekenden, afgevaardigden van de particuliere synode van Overijssel/Gelderland, in het op 
donderdag 14 januari 1965 ter generale synode gevoerde overleg niet mochten bereiken, dat een als 
door de particuliere synode van Overijssel/Gelderland van 7 januari 1965 bedoelde 
gemeenschappelijke verklaring werd opgesteld, betreffende de stand van zaken na het overleg, stellen 
zij er prijs op dat de volgende verklaring in de acta wordt opgenomen: 
1. dat zij onverminderd handhaven hun bezwaren tegen het besluit in-zake de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel, genomen op vrijdag 6 november 1964, zoals deze 
 bezwaren eerder tot uitdrukking zijn gebracht in de mede door hen ondertekende verklaring van 
 10 november 1964 onder punt 2 en 3; 
2.  dat het hun verdriet, dat het op donderdag 14 januari 1965 gevoerde overleg niet geleid heeft tot 
 overeenstemming over hetgeen na de stemming 14 - 13 op 6 november 1964 huns inziens had 
 dienen te geschieden; 
 en 
3. dat zij ernstig bezwaard zijn over het door de generale synode genomen besluit, inzake de 
 schorsingsweg in de zaak Groningen-Zuid als naar hun oordeel in strijd met de artikelen 79 en 80 
 K.O. 
Zij dienen deze verklaring in mede ter ontlasting van hunne consciëntiën, wijzen elke 
verantwoordelijkheid voor genoemde besluiten van de hand en behouden zich het recht voor deze 
buiten synodeverband te bestrijden en overigens al datgene te doen, wat zij in dezen nodig en ge-
oorloofd oordelen. Tenslotte zijn zij van oordeel, dat zij hiermede, voor zover mogelijk, hebben 
voldaan aan hetgeen de particuliere synode van 7 januari 1965 hun opdroeg. waarover zij zich 
eventueel tegenover haar zullen verantwoorden.  
              w.g. R. H. Bremmer 
              w.g. A. Vos 
              w.g. H. Wiersma. 
Rotterdam, 21 januar 1965 
 
Artikel 544. 
De synode vergadert in besloten zitting tot 17.30 uur; dan schorst de praeses de zitting voor de 
avondpauze. Om 18.45 uur worden de werkzaamheden na gemeenschappelijk gezang van Psalm 68:  5 
hervat; de vergadering is op gelijke wijze samengesteld als gedurende de middag; professor H. J. 
Schilder woont de zitting, die opnieuw een besloten karakter draagt, bij. 
 
Artikel 545. 
Om 21.45 uur gaat de praeses over tot sluiting van de laatste plenaire zitting in de vierentwintigste 
werkweek der synode. Hij doet dit evenwel niet, dan nadat hij professor H. J. Schilder de gelukwens 
van de vergadering met diens verjaardag op morgen heeft aangeboden. De vergadering zingt Psalm 
116: 10 en 11, waarna de waarnemende assessor de Here dankt voor al zijn zegeningen in deze week. 
De vergadering gaat nu uiteen voor verdere werkzaamheden der commissies, waarbij de praeses er op 
wijst, dat het noodzakelijk is, dat alle voorbereidende arbeid op de eerstkomende dinsdag gereed zal 
zijn. 
 
Vijfennegentigste zitting, dinsdag 26 januari 1965.  
 
Artikel 546. 



Bij ontstentenis van de praeses opent de waarnemende assessor, ds. A. I. Krijtenburg, om 10.30 uur de 
eerste zitting in de vijfentwintigste synodeweek. Hij verzoekt de vergadering te zingen Psalm 135: 1 
en 2, leest Psalm 135 en gaat voor in gebed. Bij gehouden appèl wordt gemeld, dat drs. D. Deddens in 
de morgenzitting afwezig zal zijn, en blijkt, dat ds. A. Jagersma wegens ziekte is vervangen door ds. 
R. te Velde, en dat voorts afwezig zijn dr. B. Jongeling, br. H. Wiersma, ds. B. J. F. Schoep, br. H. de 
Jong en br. J. J. Dieleman. De hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis zijn als praeadviseurs, de 
pastores loci ds. H. Knoop en ds. A. Veldman als adviseurs ter vergadering. Ds. R. te Velde, voor het 
eerst ter synode aanwezig, betuigt zijn instemming met de drie formulieren van enigheid. 
 
Artikel 547. 
De fungerende praeses deelt mee, dat is ingekomen een brief namens de particuliere synode van 
Noord-Holland 1964/1965, met vermelding van haar besluit d.d. 23 januari 1965 in betrekking tot de 
generale synode. Op zijn voorstel vindt de vergadering goed, dat een kleine commissie ad hoc een 
advies opstelt omtrent de vraag, wat met dit stuk dient te worden gedaan. In deze commissie worden 
benoemd de broeders ds. N. Bruin, K. Mulder en ds. F. de Vries (zie verder art. 556). 
 
Artikel 548a. 
Namens commissie 1 rapporteert ds. J. M. Goedhart over een ter tafel gelegde uitspraak en een 
verzoek van de kerkeraad van 's Gravenhage-Loosduinen in betrekking tot de regeling van de positie 
van ds. S. J. P. Goossens. Na korte bespreking, die heeft geleid tot enige wijziging in de tekst der 
conclusies, wordt het voorstel, na gunstig praeadvies van beide hoogleraren, eenparig aanvaard, 
waarbij br. R. Douma buiten stemming blijft. De tekst van het besluit is vermeld in artikel 548b. 
 
Artikel 548b. 
Uitspraak over regeling positie ds. S.J.P. Goossens 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  de uitspraak van de kerkeraad van 's Gravenhage - Loosduinen, dat deze zich bereid verklaart, 
 ,,zo zich daar geen andere kerk toe aanbiedt, te pogen de positie van ds. S. J. P. Goossens en de 
 band met de zusterkerken in en buiten Nederland voor zover nodig te herstellen, c.q. te regelen, 
 naar de norm der Schriften en overeenkomstig de afspraak in de kerkenordening"; 
 en zijn verzoek aan haar, „er aan mee te werken, voorzover zij daartoe bevoegd en in staat is, dat: 
 a. de kerk te 's Gravenhage-Loosduinen, of de bedoelde zusterkerk, in dezen kan optreden in 
  de  plaats van de kerk te Zwolle; 
 b. deze kerk zo mogelijk de beschikking krijge over de middelen om aan ds. S. J. P. Goossens 
  het hem sedert 1953 ingehouden loon uit te keren; 
 c. zij in staat worde gesteld het traktement en eventueel emeritaatsgeld aan ds. S. J. P.  
  Goossens uit te keren; 
 d. zij kan optreden als contactkerk ten opzichte van de zusterkerken op Oost-Soemba; 
  zij op de zusterkerken in den lande een beroep kan doen om eventueel steun te bieden aan 
  de zusterkerken op Oost-Soemba"; 
2. de betuiging van adhaesie aan het onder 1 genoemde verzoek van de kerken te Aalten, Maassluis 
 en Winsum-Obergum; 
 
overwegende, 
 
dat zij reeds uitspraken heeft gedaan met betrekking tot de positie van ds. S. J. P. Goossens (acta 
artikel 475b)  en met betrekking tot de band aan de zusterkerken op Oost-Soemba/Savoe (acta art. 
467); 
 
van oordeel, 
 
dat zij, gelet op haar uitspraken vermeld in de artikelen 475b en 467 van haar acta, niet op het verzoek 



van de kerk te 's Gravenhage-Loosduinen dient in te gaan; 
 
besluit: 
 
1 aan het verzoek van de kerk te 's Gravenhage-Loosduinen niet te voldoen; en 
2. hiervan kennis te geven aan: 
 a. de kerkeraad van 's Gravenhage-Loosduinen; 
 b. de kerkeraden van Aalten, Maassluis en Winsum-Obergum. 
 
Artikel 549. 
Ds. J. M. Goedhart rapporteert vervolgens namens dezelfde commissie inzake verzoeken tot verlening 
van financiële steun aan de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. voor haar zendingsarbeid ook 
in West-Borneo. De afhandeling van deze zaak wordt, na korte bespreking, aangehouden, totdat 
besluiten zullen zijn genomen inzake de benoeming van deputaten voor contact met de Soembanese 
kerken en hun instructie (zie verder art. 553). 
 
Artikel 550. 
Namens dezelfde commissie rapporteert ds. J. Keuning opnieuw (zie eerder art. 539) inzake de 
verzoeken tot benoeming en instructie van deputaten voor contact met de Soembanese kerken. Vooraf 
meldt hij, dat deputaten ad hoc, benoemd door de generale synode van Assen 1961, f 772,92 onkosten 
hebben gemaakt; dat hun een voorschot van f 250,- was verstrekt, zodat zij een schuld hebben gemaakt 
van f 522,92. 
Over de conclusies wordt gediscussiëerd tot de middagpauze. 
 
 
Artikel 551. 
Om 13.45 uur heropent de waarnemende assessor de zitting. Hij verzoekt de vergadering te zingen 
Psalm 67:  2. De vergadering is in gelijke samenstelling bijeen. 
 
Artikel 552a. 
Deputaten voor contact met Soembanese kerken 
Na korte discussie aanvaardt de synode de conclusies van commissie 1 inzake de benoeming en 
instructie van deputaten voor contact met de Soembanese kerken, na gunstig praeadvies van de beide 
hoogleraren, met 19 tegen 2 stemmen, bij 1 onthouding; br. R. Douma blijft buiten stemming. De tekst 
van het besluit is vermeld in artikel 552b. 
 
Artikel 552b. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  een rapport d.d. 29 januari 1964 van de door de generale synode van Assen 1961 (acta art. 179) 
 benoemde deputaten betreffende de zendingsarbeid op Oost-Soemba; 
2. een rapport d.d. 24 maart 1964 van dezelfde deputaten; 
3. een brief van de particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van 5 maart 1964; 
4. een brief van de kerk te Eindhoven d.d. 12 maart 1964; 
5. een brief van de kerken van Oost-Soemba/Savoe d.d. 31 oktober 1963; 
 
A.  constaterende, 
 
dat de deputaten van de generale synode van Assen 1961 adviseren tot het instellen van een 
onderzoek. in hoeverre aan de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. financiële hulp zou kunnen 
worden verleend en in hoeverre genoemde kerken deze hulp wensen te aanvaarden; 
 



overwegende, 
 
1. dat de generale synode van Assen 1961 uitsprak, ,,dat de kerken in het gemeen thans dienen over 
 te gaan tot het rechtstreeks zich bereid verklaren tot het verlenen van geldelijke steun voor het 
 eigen kerkelijke leven van de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a., in synode vergaderd 
 te Mau-Maru op 8/9 juni 1960" (acta art. 167, blz. 90); 
2.  dat de generale synode van Assen 1961 voorts besloot, deputaten te benoemen met o.a. deze 
 opdracht: ,,in overleg met genoemde kerken haar, na onderzoek van de eventuele steunaanvragen, 
 financiële hulp te verlenen en daaromtrent rapport uit te brengen aan de eerstkomende generale 
 synode; 
3. dat de onder 2 genoemde deputaten deze opdracht nog niet konden vervullen; 
 
B.  constaterende, 
 
1.  dat de brief, waarvan onder punt 5 kennis genomen is - blijkens een mededeling van de kerk te 
 Zwolle aan meergenoemde deputaten - dient ter vervanging van het door de kerk te Zwolle aan 
 de generale synode van Assen 1961 gezonden schrijven, behelzende het verzoek ,,een contact-
 instantie in het leven te roepen, opdat o.a. via die instantie verwezenlijkt worde een 
 steunverlening aan de kerken op Oost-Soemba/Savoe, welke steunverlening nodig is voor de 
 instandhouding van eigen kerkelijk leven en voor de opleiding en verdere zendingsarbeid" (vgl. 
 acta generale synode van Assen 1961, art. 167, pag. 91); 
2.  dat de brief van de kerken van Oost-Soemba/Savoe, hoewel geen uitgedrukt verzoek om 
 financiële steun bevattende, wel de aandacht vestigt op de noodzaak, de opleiding en de arbeid 
 van meerdere goeroes-indjil mogelijk te maken; 
 
overwegende, 
 
1. dat de generale synode van Assen 1961 ten aanzien van het tot haar gerichte verzoek van de kerk 
 te Zwolle oordeelde, 
 „1.  dat het verzoek van de kerk te Zwolle ingrijpende zaken aan de orde stelt o.a. met het oog 
  op aangelegenheden, die de beeindiging van zendingsarbeid en de verhouding tot   
  buitenlandse zusterkerken, door de arbeid der zending geplant, betreffen; 
 2. dat dit verzoek tevens een beoordeling vraagt van de situatie van het kerkelijke leven op 
  Oost-Soemba/Savoe; 
 3. dat de afhandeling van dit verzoek grondige voorbereiding vraagt in overleg met de kerk te 
  Zwolle"; 
2.  dat genoemde generale synode vervolgens besloot, ,,de brief van de kerkeraad van Zwolle d.d. 6 
 april 1961, met bijlagen, in handen te stellen van deputaten, met de opdracht, na overleg met de 
 kerk te Zwolle, rapport en advies uit te brengen aan de eerstkomende generale synode over deze 
 brief met de daarin aan de orde gestelde en daarmee verbonden zaken "; 
3. dat de door genoemde synode benoemde deputaten het door die sy- 
 node voor afhandeling van het Zwolse verzoek noodzakelijk geoordeelde advies niet hebben 
 kunnen geven; 
4.  dat déze synode blijkens artikel 467 b en c van haar acta zelf een beoordeling van de situatie van 
 het kerkelijke leven op Oost-Soemba/ Savoe heeft gegeven; 
 
van oordeel, 
 
dat door de brief van de kerken van Oost-Soemba/Savoe, voor zover daarin een verzoek om financiële 
steun vervat is, dezelfde ingrijpende zaken aan de orde gesteld worden als de generale synode van 
Assen 1961 noemde in haar eerste oordeel en dat de afhandeling van deze brief, wat dit punt betreft, 
dezelfde grondige voorbereiding vereist als genoemde synode blijkens haar derde oordeel 
noodzakelijk achtte; 
 
C. constaterende, 



 
1. dat de door de generale synode van Assen 1961 benoemde deputaten adviseren tot het opnemen 
 van rechtstreeks contact zowel met de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soema c.a. als met de 
 Kerken van Oost-Soemba/Savoe; 
2. dat in de brieven, waarvan onder de punten 3 en 4 is kennis genomen, wordt aangedrongen hetzij 
 op continuering van het door de generale synode van Assen 1961 ingestelde deputaatschap hetzij 
 op het treffen van zodanige maatregelen die een rechtstreeks contact tussen de Nederlandse en de 
 Soembanese kerken mogelijk maken; 
 
overwegende, 
 
1. dat deze synode blijkens artikel 467c van haar acta reeds besloot, deputaten te benoemen met o.a. 
 de opdracht, contact op te nemen met de Soembanese kerken; 
2. dat de instructie voor deze deputaten nog nader dient te worden vastgesteld; 
 
besluit: 
 
1.  a.  de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961, hartelijk dank te zeggen 
  voor de  door hen verrichte arbeid en hen te dechargeren van het door hen gevoerde  
  financiële beleid; 
     b.  aan de gewezen penningmeester van deze deputaten, br. H. C. Smit te Utrecht, een bedrag 
  van f 522 92, zijnde het nadelige eindsaldo op de afrekening van deputaten, te doen  
  uitkeren; 
II. de terzake te benoemen deputaten te instruëren als volgt: 
 a. deputaten zullen de opdracht, vermeld in artikel 467c der acta, onder besluit la, uitvoeren 
  en daartoe allereerst de in die opdracht bedoelde oordelen en de daaraan ten grondslag  
  liggende constateringen in vertaling bekend maken aan de Vrijgemaakte Kerken van Oost-
  Soemba c.a. en aan de Kerken van Oost-Soemba/Savoe; 
 b. deputaten zullen, wanneer de uitvoering van de opdracht vermeld in artikel 467c der acta, 
  onder besluit la, heeft vrucht gedragen, overeenkomstig het besluit dezer synode, vermeld in 
  artikel 467c onder lb, met de Soembanese kerken in overleg treden aangaande een te 
  ontwerpen regeling van de verhouding tussen de Soembanese en de Nederlandse kerken en 
  zo mogelijk een ontwerp voor zulk een regeling in gemeenschappelijk overleg vaststellen; 
 c.  deputaten zullen terstond nadat zij begonnen zijn met de uitvoering van de hierboven onder 
  a genoemde opdracht: 
  1. nagaan, in hoeverre aan de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. financiële 
   steun zou moeten worden verleend; 
  2. een steunaanvraag tot het door deputaten noodzakelijk geachte bedrag aan de kerken 
   voorleggen en het benodigde aantal collecten van de kerken vragen; 
  3. de door de kerken voor dit doel beschikbaar gestelde gelden ontvangen en afdragen aan 
   de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a.; 
 d.  deputaten zullen, na overleg met de kerk te Zwolle en de Kerken van Oost-Soemba/Savoe, 
  een advies opstellen over het verzoek om financiële steun van laatstgenoemde kerken en de 
  daarmee samen-hangende door de generale synode van Assen 1961 aangeduide   
  aangelegenheden; 
 e.  indien - op grond van mededelingen die hen bij de uitvoering van de onder a en b genoemde 
  opdrachten bereiken van de zijde van de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. en van 
  de Kerken van Oost-Soemba/Savoe - deputaten dit noodzakelijk en vruchtbaar achten, zijn 
  zij gemachtigd het contact en overleg met genoemde kerken mondeling te doen plaats  
  hebben hetzij door het zenden van een deputatie van ten hoogste drie broeders naar Oost-
  Soemba, hetzij door de overkomst van ten hoogste twee afgevaardigden van elk der  
  genoemde kerkengroepen naar Nederland; 
 f.  indien deputaten van de onder e genoemde machtiging gebruik maken, zijn zij tevens  
  gemachtigd ter dekking van de daaraan verbonden kosten de nodige gelden van de kerken te 
  vragen naar verhouding van het zielental en zonodig het vereiste bedrag te lenen; 



 g.  deputaten zullen van hun arbeid onder overlegging van hun adviezen rapport uitbrengen aan 
  de eerstkomende generale synode en dit rapport uiterlijk een half jaar voor die synode aan 
  de kerken toezenden; 
 
III aan deputaten een voorschot te verstrekken ten bedrage van f 500,-; 
 
IV van een en ander kennis te geven aan: 
 1. de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a.; 
 2. de Kerken van Oost-Soemba/Savoe; 
 3. de eerstkomende particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg; 
 4. de kerk te Eindhoven; 
 5. de kerk te Zwolle. 
 
Artikel 553a. 
Financiële steun voor Soembanese kerken 
Ds. J. M. Goedhart brengt enige wijziging aan in de conclusies over de verzoeken tot verlening van 
financiële steun voor het zendingswerk van  Vrijgemaakte Kerk de  Kerken van Oost-Soemba c.a. Na 
gunstig praeadvies van de beide hoogleraren, worden deze conclusies eenparig door de synode 
aanvaard; br. R. Douma blijft buiten stemming. Het besluit der synode is vermeld in artikel 553b. 
 
Artikel 553b. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende van: 
 
1.  een gelijkluidend verzoek van elk der kerken te Loppersum, Onderdendam, Sappemeer en 
 Veendam tot een besluit te komen, waarbij een regeling getroffen wordt voor steunverlening aan 
 en zo mogelijk voor medewerking met de Soembanese kerken per adres ds. K. Tanahomba met 
 betrekking tot de zendingsarbeid van deze kerken, ook op West-Borneo; 
2. een soortgelijk verzoek van ds. J. P. Moerkoert te Alkmaar, die tevens een uitspraak verzoekt met 
 betrekking tot de ,,correspondentie tussen de kerken in Nederland en haar zelfstandige 
 zusterkerken op Oost-Soemba e.o."; 
 
van oordeel, 
 
dat zij zich in de steunverlening aan de Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. heeft te beperken 
tot hetgeen zij blijkens artikel 552b van haar acta besloot; 
 
besluit, 
 
hiervan, alsmede van het in artikel 552b vermelde besluit, kennis te geven aan de kerkeraden van 
Loppersum, Onderdendam, Sappemeer en Veendam en aan ds. J. P. Moerkoert. 
 
Artikel 554. 
De artikelen 484 tot 526 der acta worden vastgesteld. 
 
Artikel 555. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 556. 
Nadat drs. D. Deddens om 15.30 uur ter vergadering is gekomen, neemt hij het praesidium weer op 
zich. Hij stelt aan de orde het advies in betrekking tot het in artikel 547 genoemde besluit der 
particuliere synode van Noord-Holland, opgesteld door de daartoe aangewezen commissie. Ds. N. 
Bruin leest een door haar ontworpen conceptbesluit. Dit komt daarna in bespreking (zie verder art. 



559). Om 17.30 uur schorst de praeses de zitting. 
 
Artikel 557. 
Om 19 uur hervat de synode haar werkzaamheden met het zingen van Psalm 66:  3. Bij het appèl 
blijkt, dat ds. A. Veldman niet ter vergadering is; overigens is de synode in gelijke samenstelling 
bijeen. 
 
Artikel 558. 
De eerste scriba deelt mee, dat de volgende stukken zijn ingekomen: 
1. een mededeling d.d. 25 januari 1965 van de kerkeraad van Broek op Langedijk, dat hij geen 
 enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor de uitspraak der particuliere synode van Noord-
 Holland d.d. 23 januari 1965, bedoeld in artikel 547 der acta, en dat hij overeenkomstig de 
 artikelen 31 en 50 K.O. de afvaardiging en credentie handhaaft, zoals geregeld en vastgesteld 
 door de particuliere synode van Noord-Holland d.d. 26 februari 1964; 
2. een mededeling d.d. 25 januari 1965 van de kerkeraad van Beverwijk, dat hij zich niet aan de sub 
 1 bedoelde besluiten der particuliere synode van Noord-Holland kan conformeren, aangezien hij 
 deze besluiten in strijd acht met de artikelen 30 en 85 K.O., en dat hij zich ter generale synode 
 vertegenwoordigd wenst te achten; 
3. een brief d.d. 25 januari 1965 van br. H. Wiersma te Nijmegen, waarin hij meldt, dat hij achteraf 
 tot de overtuiging is gekomen, dat hij de blijkens artikel 542 der acta mede door hem afgelegde 
 verklaring, wat betreft het eerste deel van de laatste alinea (,,Tenslotte zijn zij van oordeel, dat zij 
 hiermede, voor zover mogelijk, hebben voldaan aan hetgeen de particuliere synode van 
 Overijssel/Gelderland van 7 januari 1965 hun opdroeg") in strijd met de waarheid en eigen 
 overtuiging heeft afgelegd; het is nl. zijn oordeel, dat hij voor wat het kernpunt betreft, in geen 
 enkel opzicht heeft voldaan aan hetgeen genoemde particuliere synode hem opdroeg. Zich 
 bewust, dat hij in dezen niet recht heeft gehandeld tegenover de Here en de vergadering, wil hij, 
 ook tegenover de synode, zijn oprechte leedwezen hierover betuigen. In verband hiermede 
 bericht hij, dat het hem onmogelijk is aan de verdere afwerking van het agendum mee te werken. 
 De synode besluit de eerste twee stukken als kennisgeving aan te nemen. Terzake van de derde 
 brief besluit zij, aan br. H. Wiersma te doen schrijven, dat zij met leedwezen van zijn nu 
 ingenomen standpunt heeft kennisgenomen en dat zij zijn overwegingen voor zijn rekening moet 
 laten. 
 
Artikel 559. 
Voorstel ds. H. Bouma inzake brief Noord-Holland 
De discussie over het toegezonden besluit der particuliere synode van Noord-Holland en van het 
dienaangaande ontworpen advies (zie eerder art. 556) wordt voortgezet. Ds. H. Bouma dient tegenover 
het commissoriale voorstel een ander voorstel in, dat als volgt luidt: 
De generale synode heeft in haar zitting van dinsdag 26 januari 1965 kennis genomen van de 
oordeelvellingen, uitspraken en besluiten der particuliere synode van Noord-Holland d.d. 23 januari 
1965. Zij constateert, dat hierin niets van haar wordt verzocht. Zij oordeelt, dat het niet aan haar staat, 
uitspraak te doen over de over haar en haar handelingen gevelde oordelen van de particuliere synode 
voornoemd. 
 
Zij besluit: 
1.  de mededeling der particuliere synode betreffende de afvaardiging van de kerken in Noord-
 Holland ter generale synode als kennisgeving aan te nemen; 
2. over te gaan tot voortzetting van haar werkzaamheden overeenkomstig het mandaat der kerken 
 van de meeste vergadering; 
3.  van dit besluit kennis te geven aan de afgevaardigden van de kerken in Noord-Holland en aan de 
 eerstkomende particuliere synode van die kerken. 
 
De praeses stelt voor, ter bevordering van de besluitneming, eerst in principe te besluiten, in welke 
richting de vergadering zich zal uitspreken over de onderhavige aangelegenheid. 
Omdat het voorstel van de commissie ad hoc het verste strekt, brengt de praeses dit in een voorlopige 



stemming. Het verwerft gunstig praeadvies van de beide hoogleraren. De afgevaardigden van 
Overijssel/Gelderland onthouden zich van stemming. De afgevaardigden van Noord-Holland blijven 
buiten stemming. Negentien broeders brengen hun stem uit voor het commissoriale voorstel, terwijl 4 
zich daar tegen verklaren. Hiermee is het voorstel van ds. H. Bouma verworpen geacht. De commissie, 
ad hoc zal nu haar voorstel nog nader bezien in verband met wat terzake van één bepaald punt in de 
bespreking is te berde gebracht (zie verder art. 581). 
 
Artikel 560. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 561. 
Nadat de praeses het program van werkzaamheden voor de eerstkomende dagen heeft genoemd, zingt 
de synode Psalm 106:  24, gaat ds. M. J. C. Blok haar voor in dankgebed en sluit de praeses de zitting. 
 
Zesennegentigste zitting, woensdag 27 januari 1965. 
 
Artikel 562. 
Om 9 uur hervat de synode haar arbeid. Op verzoek van de praeses wordt gezongen Psalm 16:  3; hij 
leest daarna Openbaring 21:  1 - 8 en gaat voor in gebed. Op het appèl ontbreken ds. G. Roukema, br. 
H. Wiersma, ds. B. J. F. Schoep, br. H. de Jong en br. J. J. Dieleman. De hoogleraren H. J. Schilder en 
J. Kamphuis zijn tegenwoordig. De predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman komen later ter 
vergadering. 
 
Artikel 563. 
De artikelen 527 tot 545 der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 564a. 
Namens het moderamen legt drs. D. Deddens een door hem ontworpen instructie voor de 
archiefbewarende en de archief-controlerende kerk aan de vergadering voor (zie eerder art. 61). Na 
enige bespreking worden de beide instructies door de vergadering met gemeen goedvinden vastgesteld 
zonder hoofdelijke stemming; br. I. Boersma wil geacht worden, zich hierbij van stemming te hebben 
onthouden. De tekst van beide instructies is vermeld in de artikelen 564b en 564c. 
 
Artikel 564b.  
Instructie voor de archief bewarende kerk. 
 
1.  De archiefbewarende kerk is belast met de zorg voor het archief der generale synoden der kerken 
 (inclusief de door deze benoemde deputaatschappen). 
2. De archiefbewarende kerk waakt voor de instandhouding en aanvulling van het archief. Zij ziet 
 toe, dat in het archief worden gedeponeerd alle acta van de generale synoden der kerken, alsmede 
 alle rapporten en andere stukken van haar commissies; 
 alle stukken, toegezonden aan deze synoden en afschriften van de stukken van haar uitgegaan; 
 voorts alle acta en schrifturen van deputaten door de synoden benoemd. 
 Zij doet de nodige stappen om de stukken van generale deputaten, die reeds in vorige jaren in het 
 archief gedeponeerd hadden moeten worden, alsnog in het archief te verkrijgen. 
3. De archiefbewarende kerk zorgt voor een verantwoorde ordening en beschrijving van alle 
 stukken,  welke tot het archief behoren en daaraan nog zullen worden toegevoegd. 
4.  De archiefbewarende kerk is bevoegd, alle stukken, die in publieke zittingen van deze synoden 
 hebben gediend, ter inzage te verstrekken en eventueel uit te lenen aan leden van een der kerken, 
 tegen getekend bewijs van ontvangst. Inzage van stukken, welke behoren tot de vertrouwelijke 
 dossiers, zal slechts worden toegestaan aan ambtsdragers in een der kerken, zulks telkens bij 
 afzonderlijk besluit van de kerkeraad van de archiefbewarende kerk. 
5.  De archiefbewarende kerk brengt aan iedere generale synode rapport uit van haar arbeid en van 
 de staat van het archief. Dit rapport om-vat met name een opgave van de toestand van de 
 lokaliteit, waarin het archief is ondergebracht, de aanwinsten van en lacunes in het archief, de 



 voortgang van de ordening en beschrijving, alsmede het gebruik dat van het archief is gemaakt. 
 
Artikel 564c.  
Instructie voor de archief - controlerende kerk. 
 
De archiefcontrolerende kerk is belast met de controle van de staat van het archief van de generale 
synoden der kerken (inclusief de door deze benoemde deputaatschappen) ; 
zij schenkt daarbij met name aandacht aan de vraag, of voldaan wordt aan hetgeen aan de 
archiefbewarende kerk is opgedragen in de punten 2 en 3 van de haar verstrekte instructie (van welke 
instructie de archiefcontrolerende kerk afschrift ontvangt). 
De archiefcontrolerende kerk brengt aan de eerstvolgende generale synode rapport uit van haar arbeid. 
 
Artikel 565. 
De synode vergadert in besloten zitting. 
 
Artikel 566. 
Om 14 uur heropent de praeses de zitting; gezongen wordt Psalm 113: 1. De vergadering is in 
ongewijzigde bezetting bijeen. 
 
Artikel 567. 
De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen stukken: 
1. een verzoek van de kerkeraad van Groningen-Zuid, de ten gebruike afgestane afschriften van 
 bescheiden zoveel mogelijk terug te zenden; dit verzoek wordt de broeders op het hart gebonden; 
2. onder dagtekening van 15 januari 1965 doet professor dr. D. Kuijper  Fzn. te Amsterdam aan de 
 synode toekomen een door hem ter particuliere synode van Noord-Holland 1964/1965 ingediend 
 voorstel met begeleidende brief, een en ander in betrekking tot het conflict, dat in november ter 
 generale synode ontstond; de synode besluit deze broeder te doen antwoorden, dat zijn stuk niet 
 in behandeling kan komen, aangezien de particuliere synode voornoemd, ook in haar laatste 
 zitting, het niet dienstig heeft gevonden, bedoeld voorstel aan de generale synode te doen en de 
 synode het niet juist heeft geacht, in te gaan op dit ter mindere vergadering ingediende, doch niet 
 ten uitvoer gelegde voorstel; 
3.  mededeling van het besluit der particuliere synode van Zuid-Holland d.d. 25 januari 1965 inzake 
 een bij haar ingediend verzoek van de broeders G. van der Leeden en ds. J. J. Verleur; 
 de synode volstaat met kennisneming van dit stuk. 
 
 
Artikel 568. 
De praeses leest aan de vergadering voor een door het moderamen vastgesteld ontwerp voor een brief, 
te richten aan de eerstkomende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (zie eerder 
art. 202). Enkele uit de vergadering gewenste wijzigingen in de redactie worden aangebracht. De 
definitieve vaststelling van de tekst wordt aangehouden totdat overleg in het moderamen heeft plaats 
gehad. 
 
Artikel 569. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 570. 
Om 18.30 uur begint de avondzitting, nadat Psalm 81:  2 en 12 is gezongen. Thans is ook ds. J. 
Keuning afwezig; voor het overige is er geen mutatie in de bezetting. 
 
Artikel 571. 
De vergadering vindt plaats in besloten zitting. 
 
Artikel 572. 
Lijst van benoemde deputaten 



De praeses maakt bekend, dat de synode in besloten zitting onderscheidene deputaten heeft benoemd. 
Tezamen met in eerdere zittingen benoemden, heeft de synode de hier onder vermelde broeders en 
zusters en classis als zodanig belast met uitvoering van synodebesluiten: 
 
1. Deputaten voor radio-uitzending van kerkdiensten (art. 64):  
 ds. D. Vreugdenhil, Zwolle (s); ds. O. W. Bouwsma, Kampen; ds. H. D. van Herksen, Hilversum; 
 ds. P. Lok, Berkel; A. Veltman, Kampen; C. C. de Vries, Driebergen; 
 secundi: G. Bijlenga, Breukelen; ds. G. Hagens, Naarden. 
 
2. Deputaat voor de Stichting Radio Wereldomroep Nederland (art. 29):  
 ds. D. Vreugdenhil, Zwolle;  
 secundus: ds. H. D. van Herksen, Hilversum. 
 
3. Deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen (art. 230; vgl. art. 481): 
 (br. J. Hensen, die niet voor herbenoeming in aanmerking wenste te komen, is vervangen door ds. 
 H. Smit, Den Helder):  
 ds. J. M. Kroes, Dalfsen (s) ; J. Flink, 's Gravenhage; M. Fokkema, Vught; ds. J. van der Haar. 
 Leiden; H. Huizenga, Assen; K. Pesman, Utrecht; ds. H. Smit, Den Helder; P. Smit, Utrecht. 
 
4. Deputaten voor advies inzake de aanvaardbaarheid van het legerpredikantschap in lang verband 
 (art. 403): 
 ds. J. J. Arnold, Amersfoort (s) ; I. Boersma, Groningen; ds. H. D. van Herksen, Hilversum; 
 secundus: ds. J. Kok, Amersfoort. 
 
5. Deputaten voor advies inzake de bediening van de doop aan wettig geadopteerde jonge kinderen 
 (art. 538): 
 dr. R. H. Bremmer, Enschede (s) ; ds. J. R. Wiskerke, Middelburg; ds. I. de Wolff, Enschede. 
 
6. Deputaten tot revisie van het ,,Ontwerp voor een vast te stellen tekst van de Heidelbergse 
 Catechismus in hedendaags Nederlands" (art. 167): 
 professor dr. L. Doekes, Kampen (s) ; drs. J. Faber, Schiebroek; L. T. Schravendeel, Overschie; 
 dr. C. Trimp, Voorburg; ds. W. Vreugdenhil, 's Hertogenbosch. 
 
7. Deputaten voor onderzoek inzake een nieuwe psalmberijming (art. 477): 
 ds. J. J. Verleur, Lisse (s) ; ds. K. Deddens, Amersfoort; ds. G. A. Hoekstra, Utrecht; dr. B. 
 Jongeling, Apeldoorn; ds. R. Koolstra, Rotterdam; drs. J. P. Lettinga, Kampen; M. Lok, Zwolle; 
 mevrouw B. Meijer - Schuiling, Groningen; D. N. J. van der Paauw, 's Gravenhage; professor H. 
 J. Schilder, Kampen; drs. E. Teunis, Monster; D. Jansz. Zwart, Rotterdam; 
 secundi: ds. M. J. C. Blok, Utrecht; ds. H. de Jong, Wageningen; ds. A. I. Krijtenburg, Zaamslag; 
 E. B. van Loenen, Rotterdam; J. Mul-der, Eindhoven; mevrouw C. C. Schilder - van 
 Houwelingen Rijkhoek, Enschede. 
 
8. Deputaten voor advies inzake de bundel ;,Enige Gezangen" (art. 60; vgl. art. 87): 
 professor dr. A. W. Begemann, Amsterdam (s) ; ds. M. J. C. Blok, Utrecht; drs. A. Bos, Haarlem; 
 ds. G. Hagens, Naarden; professor J. Kamphuis, Kampen; M. Lok, Zwolle; J. Zwart, Amersfoort; 
 secundi: L. J. Bergwerff, Assen; ds. J. Groen, Groningen; C. van der Linden, Barendrecht. 
 
9. Deputaten voor de opstelling van een kort avondmaalsformulier en voor overzetting van de 
 andere, speciaal de het meest gebruikte liturgische formulieren in hedendaags Nederlands (artt. 
 71, 167);  
 professor dr. L. Doekes, Kampen (s); dr. R. H. Bremmer, Enschede; ds. Joh. Francke, 
 Hoogeveen; professor J. Kamphuis, Kampen; dr. H. M. Mulder, Kampen; drs. A. Plaatsman, 
 Groningen; ds. C. P. Plooy, Heemstede; L. T. Schravendeel, Overschie; professor C. Veenhof, 
 Kampen; dr. J. Wesseling, Groningen; ds. J. R. Wiskerke, Middelburg; secundi: ds. J. van 
 Bruggen, Daarlerveen; drs. D. Deddens, Leeuwarden; ds. G. Hagens, Naarden; ds. J. Keuning, 



 Haulerwijk; ds. J. P. van der Stoel, Amsterdam. 
 
10. Voor het uitschrijven van een bededag naar art. 66 K.O.:  
 de classis 's Gravenhage. 
 
11. Deputaten-curatoren voor de Theologische Hogeschool te Kampen (artt. 274, 278, 408): 
 voor Groningen: 
  primus: ds. D. van Dijk,  secundus: ds. P. K. Keizer;  
 voor Friesland: 
  primus: ds. J. Hettinga,  secundus: ds. T. H. Meedendorp;  
 voor Drenthe: 
  primus: ds. J. van Bruggen, secundus: ds. J. ten Hove;  
 voor Overijssel/Gelderland: 
  primus: ds. I. de Wolff,  secundus: ds. D. Vreugdenhil;  
 voor Utrecht: 
  primus: ds. H. Veltman,  secundus (zie art. 278);  
 voor Noord-Holland: 
  primus: ds. J. Meester,  secundus: ds. C. P. Plooy;  
 voor Zuid-Holland: 
  primus: ds. F. de Vries,  secundus: ds. W. de Graaff;  
 voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg: 
  primus: ds. A. I. Krijtenburg, secundus: ds. W. Vreugdenhil. 
 
12. Deputaten-financieel voor de Theologische Hogeschool (artt. 106, 481):  
 notaris J. A. Maris, Molenaarsgraaf (s) ; A. Haitsma, Velp; H. Oosterhuis, Noordwolde, Gr.; J. D. 
 Oosterom, Groningen; T. Sikma, Nunspeet; 
 secundi: J. F. Arends, Enschede; P. Groen, Rotterdam; J. Hendriks, Rotterdam. 
 
13 Deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid (art. 225; vgl. art. 533): 
 Mr. P. A. C. Schilder, Assen (s) ; ds. N. Bruin, Rotterdam; notaris C. van Drimmelen, 
 Barendrecht; Mr. L. Roeleveld, Scheveningen; professor C. Veenhof, Kampen; J. H. Veenkamp, 
 Amersfoort; ds. F. de Vries, 's Gravenhage; Mr. H. de Wilde, Scheveningen; professor Mr. H. D. 
 van Wijk, Amstelveen. 
 
14. Deputaat voor deelname in het C.I.O. (art. 533):  
 ds. N. Bruin, Rotterdam;  
 secundus: ds. F. de Vries, 's Gravenhage. 
 
15. Deputaten voor contact met de Soembanese kerken (art. 552):  
 dr. C. Trimp, Voorburg (s); ds. N. Bruin, Rotterdam, ds. W. de Graaff, Giessendam; G. de Jonge, 
 Voorburg; J. D. Oosterom, Groningen; secundi: C. D. Goudappel, Delft; ds. G. Hagens, Naarden; 
 ds. G. Zomer, Groningen. 
 
16. Deputaten voor correspondentie met buitenlandse kerken (artt. 222, 370, 401, 402): 
 S. van Renssen, Utrecht (s); ds. S. S. Cnossen, Groningen; F. J. Kerkhof, Rijswijk, Z.-H.; ds. J. 
 Meester, Amsterdam; ds. Jac. van Nieuwkoop, Scheveningen; ds. F. F. Pels, Huizum; ds. J. 
 Rijneveld, Capelle a/d IJssel; 
 secundi: drs. D. Deddens, Leeuwarden; ds. J. Kok, Amersfoort; G. Visser, Santpoort. 
 
17. Deputaten voor samenspreking met de Christelijke Gereformeerde Kerken (artt. 202, 226, 574): 
 ds. J. van Bruggen, Assen (s) ; ds. C. G. Bos, Zwolle; ds. N. Bruin, Rotterdam; professor dr. L. 
 Doekes, Kampen; ds. G. Janssen, Amsterdam; professor J. Kamphuis. Kampen; ds. P. K. Keizer, 
 Groningen; professor H. J. Schilder, Kampen; professor C. Veenhof, Kampen; ds. F. de Vries, 's 
 Gravenhage. 
 



18. Archief bewarende kerk (art. 61, vgl. art. 564);  
 Groningen-Zuid. 
 
19. Kerk voor controle op het archief (art. 61; vgl. art. 564):  
 Haren. 
 
Artikel 573. 
De praeses maakt voorts bekend, dat de synode de kerk te Amersfoort-West, overeenkomstig een 
namens deze ingediend voorstel, heeft aangewezen, de volgende synode samen te roepen en te doen 
bijeenkomen op dinsdag 4 april 1967. 
 
Artikel 574. 
Ds. N. Bruin rapporteert, dat in het ontwerp voor de brief voor de eerstkomende synode van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken nog enkele redactionele wijzigingen zijn aangebracht. Hierna 
wordt het met algemene stemmen aanvaard. De tekst van de te verzenden brief zal als bijlage bij de 
acta worden opgenomen. 
 
Artikel 575. 
Daar voor deze zitting niets meer aan de orde is, wordt zij om 21.30 uur gesloten, na 
gemeenschappelijk zingen van Psalm 84:  6 en na dankgebed bij monde van ds. Joh. Strating. 
 
Zevenennegentigste zitting, donderdag 28 januari 1965.  
 
Artikel 576. 
Om 10 uur opent de praeses de zitting op deze laatste dag der synode. Hij verzoekt de vergadering te 
zingen Psalm 45:  7. Hierna leest hij Openbaring 22:  6 - 21 en roept hij de naam des Heren aan in 
gebed. Bij het appèl ontbreken de broeders ds. J. Keuning, dr. B. Jongeling, H. Wiersma, ds. B. J. F. 
Schoep en J. J. Dieleman; ouderling H. de Jong komt later ter vergadering. De hoogleraren H. J. 
Schilder en J. Kamphuis zijn tegenwoordig, evenals ds. H. Knoop. 
 
Artikel 577. 
De eerste scriba vermeldt, dat de navolgende stukken nog zijn ingekomen: 
1. bericht van verhindering d.d. 27 januari 1965 van professor dr. L. Doekes; 
 de vergadering besluit, deze hoogleraar schriftelijk haar dank te betuigen voor door hem in de 
 loop der zittingen aan haar uitgebrachte praeadviezen; 
2. mededeling d.d. 24 januari 1965 van de kerkeraad van Anna Paulowna, dat hij de besluiten van 
 de particuliere synode van Noord-Holland d.d. 23 januari 1965 niet voor vast en bondig houdt en 
 zich op de generale synode vertegenwoordigd acht door de afgevaardigden, aangewezen door de 
 particuliere synode van dat ressort van 1964; de vergadering volstaat met van dit stuk kennis te 
 nemen; 
3. dankbetuiging d.d. 28 januari 1965 namens de redactie van het Gereformeerd Gezinsblad voor 
 de gastvrijheid en medewerking, door redacteuren van genoemd blad ter synode ondervonden; 
 dit stuk wordt eveneens als kennisgeving aangenomen. 
 
Artikel 578. 
Onder dagtekening van 10 maart 1964 heeft de kerkeraad van Hoogeveen in een schriftelijk voorstel 
erop aangedrongen, de grote en moeilijke appèlzaken, die aan de synode zijn voorgelegd, ,,niet alleen 
met grote voorzichtigheid maar ook met grote nauwkeurigheid op kerkelijke wijze te behandelen, en 
dan daarbij waar maar mogelijk niet zonder meer over de personen en kerken in geding te handelen, 
maar met die personen en kerken, opdat niet meer zonder meer uitspraken gedaan mogen worden, 
doch, onder de zegen des Heren, oplossingen van geschillen worden bewerkt". 
De synode heeft reeds in haar eerste zittingenreeks kennis genomen van deze missive en goede 
aandacht geschonken aan de in haar vervatte gedachte. Thans op dit stuk terugkomende, constateert de 
synode, dat zij heeft gepoogd, zoveel doenlijk te handelen overeenkomstig de strekking ervan. 
 



Artikel 579. 
De particuliere synode van Zuid-Holland d.d. 4 maart 1964 stelt voor, dat deputaten der generale 
synode, die hun rapporten aan de kerken zullen toezenden, dit doen tenminste zes maanden voor de 
aanvang van de volgende generale synode; en dit dan in voldoende exemplaren, bijvoorbeeld één 
exemplaar per 100 gemeenteleden, waarbij de kerkeraden in de gelegenheid zullen worden gesteld, 
meer exemplaren te bestellen binnen een maand na verschijning, tegen betaling van de kosten. 
Omdat voor de uiterlijke termijn van toezending reeds afzonderlijke bepalingen zijn gemaakt bij de 
onderscheidene deputaatschappen, stelt het moderamen voor, geen algmene bepaling te maken op dit 
punt. Voorts stelt het voor, met het oog op de kosten, 1 exemplaar van de rapporten per 150 zielen te 
doen toezenden. De vergadering besluit overeenkomstig de voorstellen van haar moderamen. 
 
Artikel 580. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 581a. 
Antwoord aan Noord-Holland 
Namens de commissie ad hoc rapporteert ds. N. Bruin opnieuw omtrent een besluit, te nemen in 
betrekking tot het aan de synode meegedeelde besluit der particuliere synode van Noord-Holland, 
bedoeld in artikel 559 der acta. Na bespreking wordt het eerste onderdeel in stemming gebracht. De 
beide hoogleraren adviseren, het voorgestelde oordeel over te nemen. Met 1 stem tegen, bij 3 
onthoudingen, terwijl de broeders uit Noord-Holland buiten stemming blijven, wordt conform 
besloten. Wat betreft het tweede gedeelte, adviseren de beide hoogleraren eveneens, het te aan-
vaarden. Weer blijven de afgevaardigden van Noord-Holland buiten stemming. Met 1 stem tegen en 2 
onthoudingen, wordt het voorstel aanvaard. De tekst van het besluit is opgenomen in artikel 581b. 
 
Artikel 581b. 
 
De generale synode, 
 
kennis genomen hebbende 
 
van de verklaring der particuliere synode van Noord-Holland d.d. 23 januari 1965, dat zij heeft 
geconstateerd, dat haar commissie ,,niet in de gelegenheid is gesteld om de generale synode te 
bewegen, de in de oordelen en besluiten van de particuliere synode aangewezen weg in de zaak ds. A. 
van der Ziel te gaan"; 
 
overwegende, 
  
1. dat bovengenoemde constatering tot de gevolgtrekking leidt, dat de commissie aan de generale 
 synode verzocht heeft bedoelde gelegenheid te ontvangen; 
2.  dat de commissie wel verzocht heeft het besluit te mogen toelichten, hetwelk, naar aan de 
 generale synode gebleken is, niet tot haar opdracht behoorde, doch ook na de uitvoering van het 
 eerste deel van haar opdracht, te weten de oordelen en besluiten der particuliere synode 
 persoonlijk aan de generale synode mede te delen, niet aan de synode gevraagd heeft, haar te 
 mogen bewegen de door de particuliere synode aangewezen weg te gaan; 
 
van oordeel, 
 
dat de constatering van de particuliere synode van Noord-Holland, dat haar commissie niet in de 
gelegenheid is gesteld om de generale synode te bewegen, de door de particuliere synode aangewezen 
weg te gaan, niet in overeenstemming is met de feitelijke gang van zaken; 
 
voorts kennis genomen hebbende 
 
van het besluit der particuliere synode van Noord-Holland d.d. 23 januari 1965, haar afgevaardigden 



naar de generale synode op te dragen aan de arbeid van de generale synode in het geheel niet deel te 
nemen, zolang deze ,,niet terugkeert van het door de particuliere synode aangewezen kwaad van de 
heerschappijvoering, en zolang deze terugkeer aan de primi afgevaardigden van Noord-Holland niet 
kenbaar is gemaakt"; 
 
constaterende, 
 
 1.  dat de particuliere synode voornoemd in dit besluit handhaaft de in een op 11 januari 1965 
 genomen en aan haar meegedeeld besluit vervatte beschuldiging van heerschappijvoering over de 
 kerken; 
2. dat deze beschuldiging blijkens het eerstgenomen besluit rust op het oordeel, 
 dat de generale synode ,,in de erkenning van de nood bij de twaalf broeders" het besluit inzake de 
 schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel ,,tenminste niet-definitief had behoren te 
 verklaren"; 
3. dat de generale synode ,,had behoren te verklaren, dat terzake van de gezamenlijke verdere 
 afhandeling van de zaak ds. A. van der Ziel de synode in een volslagen impasse was geraakt"; 
 dat de generale synode ,,de broederschap der samenlevende kerken, zoals die in haar vergadering 
 door middel van afgevaardigden tot uiting komt, gering heeft geacht", doordat zij heeft 
 ,,nagelaten aan de kerken de ruimte te geven om zich met een ernstige conflictsituatie op haar 
 meeste vergadering bezig te houden en tot een christelijke oplossing te brengen"; 
3.  dat de particuliere synode blijkbaar als „christelijke oplossing" van het conflict de weg heeft 
 aangewezen, dat de generale synode ,,met terzijdestelling van de afhandeling van de zaak ds. A. 
 van der Ziel" opnieuw deze zaak zal afhandelen in de samenstelling op het moment der 
 gewraakte besluitneming"; 
4.  dat de particuliere synode op de uitspraak der generale synode, ,,dat het niet oorbaar is, het 
 resultaat van haar arbeid inzake een aan haar voorgelegde appèlzaak terzijde te stellen, te minder 
 aangezien dit inmiddels reeds aan de betrokkenen is overgegeven", heeft geantwoord, dat ,,de in 
 de appèlzaak ds. A. van der Ziel betrokkenen slechts gediend kunnen zijn met besluiten, die 
 voortkomen uit een behandeling van de zaak, die op de rechte wijze geschied is" en daarmee het 
 onder 3 genoemde wijzen van een weg heeft gehandhaafd; 
5.  dat de particuliere synode aan haar beschuldiging van heerschappijvoering als consequentie 
 verbonden heeft, dat de afgevaardigden van de kerken in Noord-Holland aan geen enkele 
 werkzaamheid der generale synode mogen deelnemen; 
 
overwegende, 
 
1. dat de particuliere synode het spreken van drie der afgevaardigden van de kerken in Noord-
 Holland over een nood, ,,waardoor zij naar eigen geweten niet verder konden in de behandeling 
 van de zaak ds. A. van der Ziel", gemaakt heeft tot uitgangspunt van haar oordeelvellingen over 
 het beleid der generale synode, zonder enige uitspraak te doen over de vraag, of de 
 afgevaardigden, gezien het mandaat der kerken, terecht van nood gesproken hebben waardoor zij 
 niet verder aan de werkzaamheden der synode konden deelnemen; 
2. dat de particuliere synode daardoor heeft nagelaten te beoordelen, of terecht, tengevolge van het 
 optreden der afgevaardigden, gesproken kan worden van ,,een volslagen impasse", die de 
 generale synode had moeten nopen, ,,het oordeel der kerken over de ingenomen positie der twaalf 
 broeders als haar afgevaardigden" in te wachten; 
3. dat de particuliere synode, oordelende over ,,de ingenomen positie" van drie van de 
 afgevaardigden van Noord-Holland, aan haar beschuldiging van heerschappijvoering over de 
 kerken verbonden heeft een uitspraak betreffende een door de generale synode te volgen weg, 
 aan welke uitspraak de particuliere synode, blijkens haar opdracht aan alle afgevaardigden van de 
 kerken in Noord-Holland, een bindende en dwingende kracht heeft gegeven; 
4. dat de particuliere synode bij het wijzen van deze weg niet is uitgegaan van kerkrechtelijk 
 verantwoorde overwegingen, maar van een door haar gestelde noodzaak, dat ,,de zaak ds. A. van 
 der Ziel" door de generale synode zal worden ,,afgehandeld in de samenstelling op het moment 
 der gewraakte besluitneming"; 



5. dat de particuliere synode zich als mindere vergadering heeft trachten in te laten met de 
 handelingen van een nog zittende generale synode zonder aan te wijzen, hoe dit in 
 overeenstemming zou kunnen zijn met het bepaalde in de artikelen 31, 33, 36 en 50 der 
 kerkenordening; 
6. dat de particuliere synode het mandaat van de afgevaardigden van Noord-Holland niet heeft 
 teruggenomen, maar wel besloten heeft het handelen naar dat mandaat, zoveel het aan haar lag, te 
 verhinderen, zonder evenwel dit kerkrechtelijk te verantwoorden; 
 
van oordeel, 
 
1. dat de particuliere synode, ten onrechte uitgaande van het spreken van gewetensnood, gekomen is 
 tot haar beschuldiging, dat de generale synode heerschappij voert over de kerken; 
2. dat de particuliere synode, door zonder kerkrechtelijke fundering de generale synode een weg aan 
 te wijzen met dwingende kracht, gelijk zij gedaan heeft, heersend is opgetreden in de 
 samenleving der zusterkerken; 
 
besluit: 
 
1. de beschuldiging der particuliere synode van heerschappijvoering over de kerken van zich te 
 werpen; 
2. de mededeling der particuliere synode betreffende de afvaardiging van de kerken van Noord-
 Holland als kennisgeving aan te nemen; 
3.  van dit besluit kennis te geven aan de afgevaardigden van de kerken in Noord-Holland en aan de 
 eerstkomende particuliere synode van die kerken. 
 
Artikel 582. 
De praeses maakt bekend, dat de synode in comité generaal heeft goedgekeurd, enkele van haar in 
besloten zittingen genomen besluiten in openbare zitting bekend te maken. Het betreft de besluiten, 
vermeld in de artikelen 181 en 476 van de openbare acta. 
 
Artikel 583. 
De praeses maakt voorts bekend, dat de generale synode zich in besloten zittingen op 19, 20, 21, 26 en 
27 januari 1965 heeft beraden op een tweetal bij haar ingediende verzoeken tot revisie van de 
uitspraken van de generale synode van Assen 1961 met betrekking tot de gemeente des Heren te 
Katwijk (vgl. acta generale synode van Assen 1961, art. 161) en op een bezwaarschrift tegen 
uitspraken van de particuliere synode van Zuid-Holland 1962 over besluiten en handelingen van 
vergaderingen in het classikale ressort Gouda - Leiden - Woerden na de generale synode van Assen. 
Zij heeft haar oordeel gegeven over hetgeen aan haar werd voorgelegd en is tot enkele uitspraken 
gekomen, met name betreffende de schuld van ambtsdragers aan de scheur in de gemeente te Katwijk, 
welke uitspraken in enkele opzichten wijziging betekenen van hetgeen de synode van Assen in dezen 
heeft uitgesproken. De generale synode heeft besloten aan de eerstkomende classis Gouda - Leiden - 
Woerden te verzoeken, te werken aan het herstel van de eenheid in de kerk te Katwijk, in de weg van 
aanvaarding van, eventueel conformering aan haar uitspraken door beide partijen. 
 
Artikel 584. 
De roepende kerk voor de eerstvolgende generale synode wordt, op voorstel van het moderamen en in 
overeenstemming met een overeenkomstig besluit van de generale synode van Assen 1961 (acta art. 
180), gemachtigd, in overleg met de quaestor van de huidige generale synode, tot tijdige inzameling 
van gelden bij de kerken vóór het samenkomen van de generale synode van Amersfoort-West (vgl. 
acta generale synode van Assen, art. 112). 
 
Artikel 585. 
De synode machtigt de leden van haar moderamen tot afhandeling, voor zover nodig, van al die zaken, 
waarvoor zij geen afzonderlijk deputaatschap heeft ingesteld. 
 



Artikel 586. 
De artikelen 546 tot 575 der acta worden vastgesteld.  
 
Artikel 587. 
De vergadering machtigt de leden van het moderamen tot vaststelling van de tekst der acta van de 
zittingen van deze dag. 
 
Artikel 588. 
De synode vergadert in besloten zitting.  
 
Artikel 589. 
Op voorstel van ds. F. de Vries besluit de vergadering alsnog onder de bijlagen bij haar acta op te 
nemen het rapport van de hand van ds. J. J. Verleur, dat heeft gediend bij de behandeling van de 
appèlzaak - Beverwijk. 
 
Artikel 590. 
De vergadering machtigt het moderamen, het rapport van deputaten voor correspondentie met 
buitenlandse kerken (zie tevoren art. 518) alsnog onder de bijlagen bij de acta op te nemen, op 
onderdelen aangevuld met enkele gegevens uit de erbij gevoegde bijlagen. 
 
Artikel 591. 
Overeenkomstig art. 43 K.O. vraagt de praeses rond, of hij censuur moet houden over iemand, die iets 
strafwaardigs in de vergadering heeft gedaan, of de vermaning van de mindere samenkomsten heeft 
versmaad. Geen der broeders doet een voorstel hiertoe. 
 
Artikel 592. 
Om ongeveer 13 uur schorst de praeses de zitting tot 19.30 uur wanneer de sluitingszitting zal 
aanvangen. 
 
Artikel 593. 
Om 19.30 uur heropent de praeses de zitting in aanwezigheid van vele leden der kerken uit het land. 
De vergadering zingt Psalm 103:  4. Bij het appèl ontbreken ds. J. Keuning, dr. B. Jongeling, br. H. 
Wiersma, ds. B. J. F. Schoep en br. J. J. Dieleman. Ds. J. R. Wiskerke is weer ter vergadering 
aanwezig. Eveneens zijn tegenwoordig de hoogleraren H. J. Schilder en J. Kamphuis, alsmede de 
plaatselijke predikanten ds. H. Knoop en ds. A. Veldman. 
In het bizonder verwelkomt de praeses mevrouw N. Vink - van Oosterom, die met een van haar 
dochters ter synode kwam. 
 
Artikel 594. 
Sluitingstoespraak 
 
De praeses draagt de leiding der vergadering over aan de waarnemende assessor en neemt plaats op de 
kansel, waar hij het volgende sluitingswoord spreekt: 
 
Hooggeachte broeders, 
 
Zo zijn wij nu aan het einde van onze werkzaamheden en zittingen gekomen,  en staan wij gereed de 
generale synode van Rotterdam-Delfshaven te sluiten en van elkaar afscheid te nemen, 
Toen deze negenentwintigste generale synode, die sinds 1892 werd gehouden, verleden jaar geopend 
werd, heeft ds. A. Veldman Psalm 130 gelezen. Aan het slot van de eerste zittingsperiode las de 
praeses, ds. J. A. Vink, ons Psalm 131 voor. De heropening na het zomerreces vond plaats met Psalm 
132. Laten wij vanavond bij deze sluiting nu luisteren naar Gods Woord in de 133ste Psalm. 
  
      ,,Een bedevaartslied. Van David.  
      Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,  



      als broeders ook tezamen wonen. 
      Het is als de kostelijke olie op het hoofd,  
      nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron,  
      die nedergolft op de zoom van zijn klederen. 
      Het is als dauw van de Hermon, 
      die nederdaalt op de bergen van Sion.  
      Want daar gebiedt de HERE de zegen,  
      leven tot in eeuwigheid." 
 
Na het gebed de profundis, uit de diepten (Psalm 130), na de psalm van de ootmoedige overgave, de 
verbondsmatige autarkie (Psalm 131), na het loflied op God die Sion verkoos en Zich ter woning 
begeerde (Psalm 132), nu de psalm van de broederschap, de broederlijke gemeenschap, het bede-
vaartslied over de gemeenschap der heiligen. 
Heeft de praeses synodi, ds. J. A. Vink, bij zijn keuze van de 131ste Psalm op 5 juni van verleden jaar 
misschien mee in rekening gebracht, dat de synode met de voorgaande psalm geopend was? Wij weten 
het niet, maar achten het verre van onmogelijk. Wel staat het vast, dat bij de heropening met Psalm 
132 niet alleen aan het verleden, maar ook aan de toekomst is gedacht; aan eventuele sluiting van de 
synode met de daarop volgende psalm. Dat was vele weken vóór november. Hoe wonderlijk. Want 
wanneer er één psalm is, die ons op dit ogenblik veel heeft te zeggen, dan is het deze. 
Ik hoef u er niet op te wijzen, dat de strekking en inhoud van deze psalm dikwijls warden omgebogen, 
en dat de berijming door Voet daartoe wel enigermate heeft bijgedragen. Men maakt er een lied van 
liefde van; van broederlijke liefde, waaraan men de gedachte verbindt van het vriendelijk met elkaar 
omgaan, niet polemiseren met elkaar, niet scherp zijn tegen elkaar. 
Maar wat wordt hier eigenlijk bezongen? Dat is toch de glorie van het samenwonen. Het samenwonen 
van de Israëlieten in Kanaän, rondom Jeruzalem. Nieuwtestamentisch: de glorie van de gemeenschap 
der heiligen in de plaatselijke kerk, maar voorts ook breder: de glorie van de gemeenschap van de 
kerken met elkaar, de onderlinge gemeenschap ook van haar leden. Voor de fundering en verdediging 
van het schriftuurlijke, gereformeerde kerkverband zien wij in de 16e en 17e eeuw dan ook meer dan 
eens Psalm 133 geciteerd. 
Ziet, hoe goed en liefelijk is het, als broeders, als ook de gereformeerde kerken in Nederland zelf, 
tezamen wonen. Als deze kerken haar eenheid in Christus, haar eenheid in het bewaren en belijden van 
zijn Woord, zichtbaar maken in haar samenwonen, in haar onderhouding en bewaring van het ver-
band der kerken overeenkomstig de akkoorden die daartoe werden gemaakt. Hoe goed en hoe liefelijk 
is het, als dat samenwonen der kerken zich ook manifesteert in het samenkómen in een generale 
synode. 
Dat God het de kerken vergund heeft, andermaal een generale synode te houden, en haar 
afgevaardigden hier in Rotterdam-Delfshaven bijeen te doen zijn ter afhandeling van de taak, door de 
kerken zelf opgedragen, moge dan ook als genade worden gezien. Genade die verplicht. 
Hem zij daarvoor ook deze avond ootmoedig dank betuigd. 
 
Dank aan God, de Vader der lichten, sluit dank jegens mensen niet uit. 
In de eerste zitting van deze synode heeft de praeses de kerk van Rotterdam-Delfshaven gedankt voor 
al haar voorbereidende werkzaamheden. Graag betuig ik in deze laatste zitting de diepe erkentelijkheid 
der synode, dat deze kerk zo lange tijd haar kerkgebouw heeft afgestaan ten dienste van de kerken in 
het gemeen. 
Afzonderlijk dank ik namens u allen de logiescommissie, die veel werk, en onze gastvrouwen en -
heren, die nog veel meer werk aan ons hebben gehad. Veel is van hen gevraagd, maar te veel bleek het 
nooit. Wij hebben daarin de liefde tot Christus en de samenwonende, ons afvaardigende kerken mogen 
zien schitteren, en gaan rijker heen dan wij gekomen zijn met de heugenis aan talrijke blijken van 
hartelijkheid en met nieuwe banden van hechte gemeenschap. 
En dan de wijze waarop wij hier in dit kerkgebouw zijn verzorgd. Dat kón niet beter. Broeder en 
zuster Kramer, weest u, mét hen, die u assisteerden, met name de dames Harmsen en De Bruin, 
overtuigd van onze hartelijke dankbaarheid. De synode is niet permanent, gelukkig maar voor u, maar 
de herinnering aan uw verzorging van ons, en de steeds door u betoonde bereidwilligheid tot 
medewerking en tot het voldoen aan vele wensen, ja tot het voorkomen van wensen, zal wèl blijvend 



zijn, bij alle leden. 
Met grote erkentelijkheid memoreer ik ook het werk van het bureau der synode onder de vertrouwde 
leiding van mejuffrouw M. Kemp, die tot haar en ons aller spijt wegens ziekte de laatste weken moest 
ontbreken, maar met ere vervangen werd door mejuffrouw D. Augustijn. Beide dames, en ook de 
dames A. A. van Haseler.. T. A. Roelfsema - Strijbos en N. van Wolferen, die eveneens uit liefde tot 
de Here en de kerken veel arbeid voor de synode hebben verricht, zij onze diepe dankbaarheid betuigd. 
Moge mejuffrouw M. Kemp, die ook deze slotzitting niet kan meemaken, door Gods goedheid geheel 
herstellen. 
Een gast, die altijd zeer welkom bleek, was de heer J. Barnouw, die, het reisgeld restituërende, met 
grote accuratesse een ieder het zijne gaf, en daartoe wekelijks het nodige werk moest verrichten. Ook 
hem zijn wij veel dank verschuldigd. 
Nu ik de financiën noem: nadat de synode haar taak heeft volbracht, blijft haar quaestor een taak 
behouden. De heer J. J. L. Sneep zijn wij zeer erkentelijk voor zijn bereidwilligheid, het quaestoraat 
op zich te nemen, alsook voor de wijze waarop hij zijn functie reeds heeft vervuld. 
Aan de perstafel was meestal alleen het ,,Gereformeerd Gezinsblad" vertegenwoordigd, dat van alle 
(publieke) zittingen uitvoerige en gedétailleerde verslagen bood en waarvan dagelijks een exemplaar 
ter beschikking van ieder synodelid werd gesteld. Een woord van rechte dank mag hier niet ontbreken. 
 
Kom ik nu tot de synode zelf, dan denk ik in de eerste plaats aan ds. J. A. Vink, die ons allen 
onvergetelijk is. De plaats, die hij in onze vergadering bekleedde, correspondeerde met de plaats, die 
hij hier innam in onze harten. Voor de wijze, waarop hij de rijke gaven, waarmede God hem gesierd 
had, in dienst stelde van zijn praesidiaat, en de synode in haar eerste zittingsperiode leidde met grote 
voorzichtigheid, wijsheid en blijmoedigheid, danken wij ook deze avond de Here onze God, die hem 
ons gaf, en hem te Zijner tijd aan ons ontnam. 
Het moderamen heeft niet alleen door het overlijden van ds. J. A. Vink, maar ook tengevolge van 
andere gebeurtenissen wijziging ondergaan. Voor het eerst in de geschiedenis van onze gereformeerde 
kerken werd de ene assessorplaats ter synode door niet Minder dan vier leden van de vergadering 
bekleed. Ik weet mij de tolk der synode, wanneer ik de moderamenleden, minus de huidige praeses, 
voor hun aandeel in de goede voortgang van de synodearbeid hartelijk dank. Bizonder veel werk is 
van de beide scribae gevraagd, en nog verdere arbeid wacht hun. De kwaliteiten van beide broeders 
waarborgen de voortreffelijke kwaliteiten ook van het resterende werk, en het zal ons een vreugde 
zijn, straks het blijvende monument van de scribale arbeid, de gedrukte acta, te mogen ontvangen. 
De rapporteurs in onze vergaderingen dank ik niet, want ik hèb dat telkens reeds gedaan, maar wel zeg 
ik nog afzonderlijk de voorzitters der commissies van harte dank voor hun betekenisvolle bijdragen tot 
de goede afhandeling van het agendum. 
De hoogleraren, die de uitnodiging welke tot alle hoogleraren is uitgegaan, hebben gehonoreerd door 
hun presentie ter synode, zoveel als hun mogelijk was, en voor hun adviezen, zijn wij ten zeerste 
verplicht voor de wijze waarop zij de synode met hun raad hebben gediend. Voor het feit, dat ds. H. 
Knoop en ds, A. Veldman, die als predikanten van de roepende kerk tot het adviseurschap waren 
genodigd, in menige zitting aanwezig waren en bij een enkele gelegenheid ook het woord voerden, 
zijn wij hun zeer erkentelijk. 
Persoonlijk moge ik de vergadering mijn diepe dankbaarheid betuigen voor alle steun en 
vriendelijkheid, mij bewezen. Toen ik na het overlijden van ds. J. A. Vink tot het praesidaat werd 
geroepen. meende ik niet te mogen herhalen de woorden, destijds door hem gesproken bij de 
aanvaarding van de leiding, maar zij leefden wei in mijn hart. Aan deze woorden heb ik ook later 
moeten denken, in voor ons allen moeilijke dagen. Dat Hij, die roept, ook getrouw is, en dat Hij in 
onze zwakheid zijn kracht volbrengt, hebben wij samen mogen ervaren. Bij alle droefheid. die ons hart 
kende en kent, loven en prijzen wij zijn Naam. Kostbaar zijn mij de persoonlijke herinneringen aan 
mijn voorganger. ds. J. A. Vink, aan wiens beleid ik mij zoveel mogelijk heb zoeken aan te sluiten. De 
assessoren ds. I. de Wolff en ds. A. 1. Krijtenburg ben ik zeer dankbaar voor alle medewerking, die zij 
immer zeer bereidwillig mij hebben verleend. De nauwe samenwerking, al deze maanden lang, met de 
scribae, ds. H. Bouma en ds. N. Bruin, zal voor- mij onvergetelijk blijven. Ook hen dank ik voor alle 
steun. 
 
Wanneer wij in dit ogenblik terugzien op de weg, die wij sedert de opening op 7 april van verleden 



jaar zijn gegaan; dan zult u met mij zeggen: kort en gemakkelijk was hij niet; maar dan zult u met mij 
ook denken aan de psalm. die wij samen hebben gezongen en die nog naklinkt in ons hart. 
De weg van deze synode was niet kort. Van de synoden, na de vrijmaking gehouden had alleen die van 
Enschede 1955/1956 een langere zittingsduur. Zij duurde immers van 12 juli van het ene tot 15 
november van het volgende jaar. Maar telde de synode van Enschede 24 vergaderweken, die van 
Rotterdam-Delfshaven eindigt in haar 25ste zittingsweek. 
Lang, te lang? In het afgetrokkene: zeer zeker. Maar de duur ener synode wordt primair door het 
agendum bepaald. door de kerken haar voorgelegd. En zoals de synode van Enschede zich voor een 
overladen agendum gesteld zag, zo zag ook deze synode zich voor een zeer zware opgave geplaatst. 
Een agendum, dat confronteerde neet menige moeite in het leven der kerken: appèl op appèl. 
revlsieverzoek na revisieverzoek. 
Toch zal de synode van Rotterdam-Delfshaven niet in de eerste plaats bekend blijven om de zwaarte 
van haar agendum of de lente van haar duur. Het zijn de gebeurtenissen ter synode zelf, de 
gebeurtenissen na het vallen van het eerste besluit in de zaak-Groningen-Zuid (ds. A. van der Ziel), die 
haar een bizondere bekendheid hebben verschaft, en ook wel zullen doen behouden. Over die 
gebeurtenissen heeft de synode aan de kerken opening van zaken gegeven, een en andermaal, en ik zal 
mij in dit slotwoord ervan weerhouden, op de materie zelf nader in te gaan. Laat mij alleen uw aller 
tolk mogen zijn, en uitspreken dat het ons diep leed doet, dat van de afgevaardigden, die op 10 
november de bekende verklaring indienden, er slechts twee in deze slotzitting der synode aanwezig 
zijn. Wij hadden zo gaarne allen, die hier behoorden te zijn, vanavond in ons midden gezien. En hun 
presentie hier ter synode had ook verwacht mogen worden, ingevolge het mandaat, door de naar deze 
generale synode afvaardigende vergaderingen hun verleend, en naar de normen, die onder ons gelding 
behoren te hebben. 
Onze weg is vooral deze laatste maanden een weg door de diepte geweest. De diepte van dagelijks 
verdriet. Verdriet om de Naam en de zaak des Heren. Verdriet om de broeders, met wie wij zo 
geruime tijd alleszins broederlijk hebben samengewerkt, en naar wie het broederhart bleef uitgaan. 
Verdriet vanwege de verwarring, die veroorzaakt werd, mede door veel onjuiste voorlichting en 
vertekening van de feiten. Hoe is het „de profundis" van Psalm 130 werkelijkheid voor ons geworden. 
Ja, hoe was dit ,,de profundis" werkelijkheid ook daarom, dat onze concrete beslissingen in bepaalde, 
moeilijke appèlzaken - aarzelden wij daarbij ook niet, wanneer wij verstonden dat Gods Woord ze 
aldus vereiste - ons zelf verdriet hebben gekost. Daarbij waren wij ons diep bewust van het gebrekkige 
van al onze arbeid; van ons tekort, iedere synodedag opnieuw. Maar wij hebben na iedere synodedag 
ook gedankt, gelijk wij daartoe geroepen worden ook deze avond. Gedankt voor de verzoening van al 
ons tekort in Christus' bloed. 
Gedankt voor de onmetelijke genade van God, die ook door gebrekkige middelen zijn Naam weet te 
verheerlijken! Gedankt omdat wij in onze conscientiën de zekerheid hadden, dat God ons genade gaf 
in onze arbeid te zoeken de ere van zijn Naam en van zijn Woord, in de opbouw van zijn Kerk. Dat 
wij het door de kerken opgedragen werk hier mochten verrichten, dat wij trouw mochten blijven aan 
het mandaat, door de vergaderingen die deputeerden ons verleend - het is Gods genade. Wij prijzen 
vanavond zijn genadige barmhartigheid alléén, dat Hij ons sterkte om aan de opdracht der kerken te 
voldoen en met de opgedragen arbeid gereed te komen. 
Zo leggen wij deze arbeid met al zijn uitkomsten dan neer voor Gods aangezicht, om Hem te bidden 
zijn zegen erover te schenken. En zo geven wij dan thans aan het einde, de uitkomsten van ons 
ingespannen werken ook over aan de mensen; aan de kerken, die ons hebben afgevaardigd. 
Gelovende, dat met het goede daarin de Here werken zal. Dat alle arbeid, hoe gering ook, als zij in 
gehoorzaamheid aan zijn Woord is volbracht, niet ijdel is in de Here. 
Dit te mogen geloven, dit ook telkens te mogen ervaren, vertroost altijd weer ons hart. 
Ik heb daaraan moeten denken ook in een eerdere fase van de arbeid der synode. En ik moge dit thans 
ook nog vermelden, mede omdat het hier een afspraak betreft met ds. J. A. Vink. 
Aan het einde van de eerste zittingsperiode, toen de behandeling van de zaak-ds. J. van der Schaft haar 
afsluiting ging bereiken, vertelde ik ds. J. A. Vink, dat ik een kort woord op schrift had gesteld, maar 
dat ik vreesde dat zich geen goede gelegenheid meer zou voordoen voor mededeling daarvan aan de 
vergadering. Toen da. J. A. Vink de inhoud vernam zei hij: „dat vind ik mooi; als het nu niet meer kan, 
zeg het dan aan het einde van de synode.' Ik moge dat nu dan ook doen. 
Wat ik op schrift had gesteld betrof dit: meermalen reeds, en ook bij de behandeling van de toen aan 



de orde zijnde zaak, was met bizondere waardering u gesproken over wat professor P. Deddens, mijn 
vader, in verband met de generale synode van Enschede had geschreven over de  behandeling van 
appèls, met name over het eventueel als appèlinstantie aanspreken. en broederlijk opwekken en 
vermanen van partijen. Nadat dit geschreven geschreven (in het Handboek 1957 van onze kerken), 
ontstond daartegen een heftige polemiek. In diezelfde tijd overleed mijn vader. Het  verrassende en 
verblijdende vond ik nu, dat van alle zijden ter synode juist  dát werd bepleit. wat enkele jaren tevoren 
zo heftig bestreden was. De polemiek,. vooral  de wijze van sommiger:polemiseren, heeft ook mijzelf 
destijds leed  gedaan daarom meende ik in een kort woord uiting te mogen geven aan gevoelens van  
dankbaarheid blijdschap, dat achteraf. na mijns vader dood, zijn opvattingen algemene instemming 
bleken te hebben gevonden in deze generale synode. 
Toen ds. J. A. Vink op die laatste synodedag , die hij zelf praesideerde, hiervan hoorde, zei hij: ,,zeg 
het vooral': ik vind het mooi,  dat een zoon zijn vader eert." En nu ik dit zo aan het einde heb verteld. 
zou na grotere, sterkere polemiek Hij nog niet reden tot grotere blijdschap kunnen bewerken, Hij, onze 
Vader, die in de hemelen is, in zijn genadige  barmhartigheid? 
O, mocht Hij Zich ontfermen. mocht Hij Zich ontfermen over zijn door Hem vrijgemaakte 
gereformeerde kerken. De zenden vergeven, en van zonden verlossen, om Christus wil. 
Opdat het te zien moge zijn, in het leven van de plaatselijke kerken, èn in het verband van de kerken 
onderling, waar Psalm 133 van zingt: 
 
      ,,Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het.  
      als broeders ook tezamen wonen. 
      Het is als de kostelijke olie op het hoofd 
       nedervloeiende op de baard, de baard van Aáron.  
      die nedergolft op de zoom van zijn klederen.  
      Het is als dauw van de Hermon.  
      die nederdaalt op de bergen van Sion.  
      Want daar gebiedt de HERE de zegen,  
      leven tot in eeuwigheid." 
 
Ik heb gezegd. 
 
Artikel 595. 
De waarnemende assessor dankt de praeses voor het uitgesproken slotwoord, draagt het praesidium 
aan hem over en krijgt nu gelegenheid, namens de vergadering de praeses te danken voor diens 
leiding. 
 
Ds. A. I. Krijtenburg, de waarnemende assessor, spreekt als volgt: 
 
Praeses, geachte vergadering. 
Toen de generale synode van Assen, op 11 april 1961 geopend, haar laatste zitting hield op 21 
september 1961, meldde de toenmalige assessor, dat er reeds onderscheidene stemmen waren 
opgegaan, die van oordeel waren, dat deze synode àl te lang had geduurd. Naar een verklaring 
daarvoor tastende, meende gemelde assessor, dat deze niet te zoeken ware bij de praeses dier synode, 
die hij kenschetste als een vlot en vlug werker. Hij meende evenwel de oorzaak voor de lange duur der 
synode te kunnen aanwijzen in het levensrythme van de stad, waar zij vergaderde; een rythme, dat 
naar zijn gevoelen nog steeds sterke verbinding vertoonde met de kalme sfeer en het rustige tempo van 
de Middeleeuwen; welk levensrythme om zo te zeggen de broeders afgevaardigden in het bloed 
gekropen was. Had, aldus nog steeds de zoëven genoemde assessor, had de synode vergaderd in Rot-
terdam-Delfshaven (de roepende kerk voor de eerstvolgende generale synode), zij zou ongetwijfeld in 
driftig werktempo haar praeses nog zijn voorbijgestreefd! 
Met dit assessorale woord uit 1961 zitten wij nu wellicht vandaag nogal in de verlegenheid. Want de 
generale synode hééft thans vergaderd in Rotterdam-Delfshaven:  de stad van het driftige en rusteloze 
werktempo; de stad, waar de arbeid in de havencomplexen dag en nacht voortgaat; de stad met haar 
opgevoerde levensrythme. Het schijnt evenwel, dat deze synode wat dat betreft een vreemdelinge, wel 
niet in Jeruzalem, maar dan toch in Delfshaven gebleven is. Zal zij immers voor de historie twee 



jaartallen dragen in haar naam. Op 7 april 1964 geopend, valt haar slotzitting op 28 januari 1965. Het 
tempo van de arbeid van deze synode èn dat van de stad, waarin zij vergaderde, schijnt omgekeerd 
evenredig aan elkander! En ook 'thans klonken weer van rechts en links de stemmen op, die zeggen, 
dat deze synode weer véél te lang heeft gezeten. 
Ik meen echter met vrijmoedigheid te mogen verklaren, dat dit niet heeft gelegen aan het praesidium 
van deze vergadering. Het is toch maar aan onze eerste praeses, onze diep betreurde ds. J. A. Vink, 
mogen gelukken in een zeer korte tijd van de uit alle oorden des lands hier samengekomen af-
gevaardigden, die elkander eerst nog wat met onwennige ogen bekeken, een werkteam te smeden, 
waarin wij - soms tot onze verbazing - snel op elkander ingeschoten raakten en vlot met elkander 
konden werken, zowel in de zittingen der synode, als in haar commissies. En ook onze huidige praeses 
was een man van 'tempo: onophoudelijk reed hij 'de commissies na om haar aan te sporen sneller nog 
te werken, daarbij soms termijnen stellende aan het-moeten-gereedkomen van rapporten, die het 
uiterste uit de werkkracht der betrokkenen haalde. Somtijds dirigeerde hij met vriendelijke aandrang 
rapporteurs huiswaarts, om in de stilte van hun studeervertrekken hun rapporten zo snel mogelijk voor 
behandeling gereed te maken. Meer dan eens werden de rusttijden or) de toch al lange vergaderdagen 
nog met enkele kwartieren ingekort en werd het sluitingsuur des avonds aanmerkelijk overschreden, 
om met bepaalde zaken toch maar klaar te komen. Bijna spreekwoordelijk werd zijn gezegde: 
synodetiid is tijd van de kerken en die tijd is kostbaar. Het rythme van de stad Rotterdam heeft zeker 
wel geklopt in de praesidiale hamer! 
Ik geloof ook niet, dat het aan deze vergadering gelegen heeft: zij heeft zich over het algemeen 
gewillig naar dit praesidiale rythme gevoegd. Er is niet alleen gedurende lange werkdagen, maar ook 
meermalen gedurende vele nachtelijke uren ingespannen voortgewerkt aan de afhandeling van het sy-
nodale agendum. Hoogstens zou kunnen worden gezegd, dat soms het driftige levensrythme van deze 
synodestad zich kwam openbaren in de welbespraaktheid der synodeleden. Tenminste: soms kon de 
praeses beter vragen: ,,wie wenst over de aanhangige zaak niet het woord te voeren” dan omge-
keerd. 
Ik meen, dat voor de lange duur van deze synode dan ook een andere oorzaak is aan te wijzen: 
wanneer de stroom van appèlzaken, die langs de kerkelijke kanalen samenvloeit in het synodale 
vergaderbekken in de toekomst niet trager gaat vloeien, zal de wens, dat generale synoden kórt duren, 
wèl een vrome, maar niet een reële wens blijken te zijn! 
Broeder praeses: nu dan de zittingen van deze synodale vergadering haar einde hebben bereikt, moge 
ik u zeer hartelijk dank zeggen voor de leiding, die u aan onze arbeid hebt gegeven. Toen de hamer 
aan de vermoeide handen van ds. J. A. Vink ontviel en de vergadering u tot zijn opvolger verkoos, 
kwam er wèl een zware taak op uw schouders te rusten. Wij waren immers aan de zeer bekwame 
leiding van uw voorganger gewend geraakt, en wat u er van terecht zou brengen, was voor ons wèl een 
zaak van vertrouwen, maar óók van afwachten en van omschakeling. Hoewel u op uw geheel eigen 
wijze de vergadering hebt geleid, hebt u ons de omschakeling niet al te moeilijk gemaakt: wij willen 
het dankbaar in u eren, dat u uit piëteitvolle overwegingen u steeds zo nauw mogelijk hebt aangesloten 
bij de methode van leidinggeven van uw voorganger. En wij willen gaarne uitspreken, dat wij het 
onder uw praesidium goed gehad hebben. 
Wat ons misschien wel het meest getroffen heeft, is de onvermoeibaarheid, waarmee u zich van uw 
zware taak gekweten heeft. Althans voor ons óóg waart u inderdaad onvermoeibaar; al vermoedden 
wij wèl, dat het dragen van de last van het praesidium u méér moeite en rust heeft gekost, dan wij 
uiterlijk aan u waarnamen. Wij weten de HERE onze God dank voor de kracht, die Hij u heeft willen 
verlenen om ons vóór te gaan. 
Wij danken u ook hartelijk voor de rust en de correctheid, waarmee u onze vergaderingen hebt geleid; 
voor de vaste hand, waarmee gij het roer vasthieldt, wanneer soms het synodeschip in 
stroomversnellingen en draaikolken dreigde óm te slaan; voor de soepelheid en de milde humor, 
waarmede u op andere momenten over ons de hamer ophieft. Wij danken de HERE voor de gaven, die 
Hij u in dit alles verleende. 
Thans, broeder praeses, wacht u nog het ongetwijfeld schoonste moment van uw praesidiale 
ambtsvervulling, dat in artikel 35 van onze kerkenordening aldus wordt vertolkt: ,,Voorts zal zijn ambt 
uitgaan, wanneer de samenkomst scheidt". 
Welnu, deze samenkomst gaat thans ,,scheiden": uw laatste daad zal zo dadelijk zijn, haar sluiten en 
daarna ,,gaat uw ambt uit". 



Dat is schoon voor u, want het betekent, dat u de zware last van dit ambt van uw schouders moogt 
wentelen, om u weer ten volle te begeven tot de lichte last van het ambt van bedienaar des goddelijken 
Woords te Leeuwarden. 
Dat is tevens schoon voor ons, leden van deze vergadering, want het betekent, dat wij na zóvele 
maanden weer mogen wederkeren naar onze haardsteden, een ieder zich kwijtende van zijn ambt of 
beroep. 
Dat is bovenal schoon voor de kerken, die niet kennen een permanent synodaal opperbestuur, noch de 
directie van brede of smalle moderamina, doch alleen de heerschappij van haar Kurios en Koning 
Jezus Christus, dóór zijn Geest en Woord. 
Moge de arbeid van deze synode, thans onder uw leiding beëindigd, door Hem ten zegen warden 
gesteld van zijn kerken! 
 
Artikel 597. 
De praeses dankt de waarnemende assessor voor zijn toespraak en verleent vervolgens het woord aan 
professor J. Kamphuis, die namens de praeadviseurs zal spreken. 
 
Artikel 598. 
Professor J. Kamphuis richt zich tot de vergadering met het volgende:  
 
Broeder praeses, 
 
geachte vergadering, 
 
een enkel woord namens de hoogleraren, die u tijdens de zittingen dezer synode van praeadvies 
mochten dienen. Allereerst een woord van dank. 
U bent in de synode ons broederlijk tegemoet getreden, al zijn wij in uw midden dan niet meer dan 
slechts bijwoners. Wanneer er al getracht is vervreemding tussen uw vergadering en haar adviseurs te 
bewerkstelligen, dan is dat toch tot deze synode zelf niet doorgedrongen. Voor ons advies, dat wij naar 
besluit van de synode van Kampen 1951 in de vrije discussie uit zullen brengen, was bij uw 
vergadering steeds een willig oor en wij geloven evenzeer een open hart, ook in die gevallen waarin u 
het juist achtte, een andere weg te gaan dan in één of meer van de adviezen u werd gewezen. Ge hebt 
ons ook in de behandeling van zware zaken het nakomen van onze eigen verantwoordelijkheid in uw 
midden nooit tot een kwelling gemaakt en zo vertrekken wij naar huis, versterkt, verrijkt door de 
geschenken van de gemeenschap der heiligen. 
Wij hebben ons, broeder praeses, ook veilig en in christelijke zin vrij geweten onder uw leiding. Veilig 
en vrij, omdat die leiding voor alles er steeds op bedacht was, de voorgebrachte argumenten te toetsen 
aan de wil des Heren, in zijn Woord geopenbaard en aan de akkoorden der kerkelijke samenleving, 
opdat alle willekeur en tirannie - grote dreigingen van deze tijd! - geweerd zouden blijven uit deze 
samenkomst en opdat onze God, in Christus Jezus en door de Geest - naar een tekenende uitdrukking, 
die men soms in oude acta tegenkomen kan - in waarheid ,,Praesident dezer vergadering" zou zijn. 
Groot is de afstand tussen een aards en het hemelse praesidium; zoals ook een aardse synode en de 
,,hemelse" toevergadering van de uitverkorenen Gods niet vereenzelvigd worden mogen. Hoe groot is 
den de zegen, als dat aardse praesidium aan het hemelse dienstbaar mag zijn! 
Het is goed met onze gedachten nu in het scheiden van deze vergadering bij dat hemelse praesidium, 
die hemelse vergadering te toeven. 
Want van uw vergadering zijn moeilijke beslissingen gevraagd en zij is door een storm gegaan - zij 
staat nog midden in een storm, die over de kerken is opgestoken in steeds toegenomen heftigheid. Aan 
die kerken gaaft ge uw besluiten over ter beoordeling, ter effectuëring. Inzonderheid opdat de vrede 
Gods in de kerken wonen zal, of wederkomen zal. Maar hoe zal dat kunnen zonder dat dit hemelse 
praesidium zich overwinnend in ons midden dóórzet? Gelukkig daarom dat wij weten, dat dit „ambt" 
in het scheiden onzer vergadering niet uit zal gaan, maar continu is over de gemeente Gods! Is daarop 
niet onze enige hoop gevestigd voor onze in de storm geteisterde en geschonden kerken? Wij worden 
in onze jaren door dit hemelse praesidium wèl getuchtigd en klein gemaakt - we ondervonden het ook 
in deze. onze vergadering. Hoeveel ,,strafwaardigs" - om de taal van de kerkenordening te spreken - 
geschiedt er onzerzijds niet in de hemelse toevergadering? De tuchtiging der kerken is er vanwege de 



ongerechtigheid, waardoor ook wij zijn bevlekt, zij is er vanwege de ondankbaarheid. waardoor wij 
zijn weldaden vergeten, zij is er vanwege de hardnekkigheid. waardoor wij niet buigen willen voor 
zijn roeping. Maar als het hart onder de tuchtiging neergebogen is, dan is er de vertroosting van het 
Evangelie: Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Dan is er „midden in het lijden" de 
zaligspreking: 
    „Geluckigh is de mensch, ook midden in het lijden, 
    Als Godt, door harde tucht, zijn herte koomt besnijden". 
    En daaraan paart zich het gebed: 
    ,.Wel snoeyt, o Vader, snoeyt en ruckt uyt mijn gemoet 
    Als Godt, door harde tucht, zijn herte koomt besnijden". 
 
Dus richt zich aan het einde van deze uw synode, nu wij hier als vergadering samen vrijwel niets meer 
vóór ons hebben, het oog naar bóven - naar het hemelse praesidium en de voortdurende toevergadering 
der uitverkorenen Gods. En dus richt zich het ook tegelijk naar vóren, niet meer naar een door ons als 
kerkelijke vergadering nog af te werken agendum, maar naar de toekomst des Heren, die gij immers in 
de afwerking van wat u voorgelegd werd hebt willen en hebt mogen zoeken? 
Zijn toekomst! 
Er is een neiging om het bezig zijn met kerkelijke, kerkordelijke, kerkverbandelijke zaken, zoals ze 
onze aandacht vroegen, èn het zoeken van de toekomst des s Heren met elkaar contrast te zien en ook 
te zetten. Misschien is daar wel de achtergrond van veel van onze moeiten gelegen. Schijnt het eerste 
eigenlijk niet meer dan hooguit een „noodzakelijk kwaad", het tweede schijnt dan bij uitstek geestelijk 
en christelijk. En wie van ons zal niet erkennen, dat door de velerlei beslommeringen soms het hart 
bezwaard werd en het uitzicht ontnomen scheen? Maar is het ook niet waar, dat als wij, juist midden in 
de aanvechting, het door de kerken opgedragen agendum - dat wat gedaan moet worden - weer zagen 
en de roeping daarin weer onderkenden, we juist zó weer oog kregen op de Toekomst, die wij niet 
werken kunnen. Hoe machteloos hebben we ons vaak geweten! Het is de toekomst des Heren. Maar 
waar wij wel op aangewezen en aan toegewezen zijn. Ook op aangewezen en aan toegewezen in de 
samenleving van de gereformeerde kerken in Nederland. Welke andere toekomst hebben wij? Welke 
andere toekomst begeren wij? Wij zien hier geen contrast, geen ander contrast tenminste dan dat van 
de zonde in die samenleving der kerken en deze Toekomst. En daarom zètten we hier ook geen 
contrast, maar zijn in alle deemoed van harte dankbaar, dat we hier geroepen werden tot het weerstaan 
van die zonde, in haar vele en geraffineerde vormen, opdat de Dag van Christus, over ons lichten zal. 
Zo heeft in en vanwege de toevergaderende kracht van Christus Jezus over de uitverkorenen Gods 
deze synode haar eigen plaats en ook - laten we ons er niet voor schamen het openlijk en duidelijk te 
zeggen - haar eigen 'waarde. Laten we ons er maar voor hoeden om „in eigenwillige nederigheid" die 
toevergadering van Christus enerzijds èn dit geringe, moeizame, dikwijls in diskrediet gebrachte 
vergaderwerk van de synode andererzijds uitéén te rukken. We zouden dan maar klein van Gods 
genade denken en met onze rug naar zijn ontferming, naar de zón van zijn ontferming in Christus 
Jezus, gaan staan. En dan zeker ook nog er over klagen, dat we in de schaduw leven? Maar als we de 
toevergadering van Christus Jezus niet vreemd aan deze onze vergadering weten, juist dan zullen we, 
aan het einde van onze arbeid hier gekomen, door de gunstbewijzen èn door de tuchtiging des Heren 
geleerd, wan heler harte instemmen met de bede om de grote Toekomst. die Maarten Luther eens aldus 
vertolkte: Ach, Here Jezus, kom Gij Zelf concilie houden! 
Wie zó leerde verlangen, wendt zich nu zonder overmóed, maar wel in overgave naar het volgende 
punt van het agendum des Heren, zoals het ons nu vervolgens wordt voorgelegd. 
Ik dank u. 
 
Artikel 599. 
De praeses vertolkt de dank der vergadering aan professor J. Kamphuis voor zijn, mede namens de 
andere praeadviseurs, gesproken woord. Daarna verzoekt hij te zingen Psalm 68:4, 10 en 17. Eindelijk 
verheft de vergadering het hart tot de Here in gebed en dankzegging, waarin zij, ter afsluiting van al 
haar werkzaamheden met het resultaat daarvan terugkerende tot Hem, in wiens Naam zij is begonnen, 
Hem bij monde van de praeses aanroept om genadige verzoening van alle zonde en Hem smeekt om 
zijn goddelijke zegen over het werk der synode en over het leven der kerken. 
 



Artikel 600. 
Om 20.45 uur sluit de praeses met hamerslag de laatste zitting van de negenentwintigste generale 
synode van de gereformeerde kerken in Nederland sedert 1892. 
Voor de generale synode voornoemd, 
 
            D. DEDDENS, e.t. praeses 
            A. I. KRIJTENBURG, e.t. assessor  
            H. BOUMA, e.t. scriba 1 
            N. BRUIN, e.t. scriba II. 
 
 



BIJLAGE 2. (art. 29) 
 
,,REGELEN" voor het ,,College van deputaten voor de protestantse kerkuitzendingen" via 
Radio Nederland Wereldomroep. 
 
 

Hilversum, 16 maart 1964  
Witte Kruislaan 55   

 
          Aan de generale synode der gereformeerde 
          kerken in Nederland vrijgemaakt 
          te 
          ROTTERDAM. 
 
Hoogeerwaarde Heren, 
 
Gelijk U bekend is, is destijds, in 1950, bij de instelling van het College van Deputaten voor 
de uitzendingen van Protestantse kerkdiensten door de Stichting Radio Nederland 
Wereldomroep, volstaan met het aanduiden van de taak van dit College en heeft toen geen 
uitdrukkelijke, scherpomlijnde omschrijving plaatsgevonden van de status der leden, de 
zittingsduur der leden en dergelijke meer. 
Het bestuur van de Wereldomroep heeft thans besloten, om de bestaande regelen alsmede 
enige in de praktijk gegroeide usances officieel vast te leggen en tevens bepalingen vast te 
stellen inzake taak, zittingsduur, status, etc. Hieraan zij toegevoegd dat het bestuur voor alle 
de Wereldomroep adviserende Colleges nu vaste regelen heeft ingevoerd met betrekking tot 
benoemingsprocedure, ledental, zittingsduur, taak en status der leden. 
Voorzover het het College van deputaten betreft - welks benaming het bestuur zou willen 
aangepast zien aan de in de praktijk gebezigde formulering t.w. ,,College van Deputaten voor 
de Protestantse kerkuitzendingen" - heeft het bestuur de volgende regelen gesteld: 
 
1. Benoemingsprocedure 

De leden van het College van Deputaten worden op verzoek van het bestuur van Radio 
Nederland Wereldomroep aangewezen door: 
a. De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland (vier);  
b. De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland (één); (Dit betekent 

dus een afwijking van de bestaande toestand waarbij deze Synode de bevoegdheid 
bezat twee „primi" aan te wijzen. Gelet op de praktijk waarbij de Gereformeerde 
Kerken in de vergaderingen van het College van Deputaten overwegend door slechts 
één vertegenwoordiger van deze kerken vertegenwoordigd zijn geweest, heeft het 
bestuur gemeend het aantal der door de Gereformeerde Kerken aan te wijzen 
vertegenwoordigers in overeenstemming te mogen brengen met het aantal dat door 
de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken en met het aantal dat door de 
Synode der Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wordt aangewezen.) 

c. De Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (één); 
d. De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt (één). 

 
2 .  Ledental 

Het aantal leden van het College van Deputaten bedraagt zeven (met inbegrip van de 
Voorzitter). 

 
3 .  Plaatsvervanging 

Plaatsvervanging van een lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen kan alleen 
geschieden door een vooraf door de betrokken instantie aangewezen secundus. 
De Oecumenische Raad van Kerken in Nederland heeft het recht om, desgewenst tegelijk 
met de aanwijzing van de leden, tevens twee secundi aan te wijzen. 



De Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland, de Generale Synode der 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Generale Synode der 
Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt hebben het recht om, desgewenst 
tegelijk met de aanwijzing der leden, tevens elk één secundus aan te wijzen. 
De secundi nemen aan de vergaderingen van het College van Deputaten deel met dezelfde 
rechten als de leden ingeval de betrokkenen verhinderd zijn. 

 
4. Zittingsduur 

De zittingsduur der leden bedraagt vijf jaar met desgevallend mogelijkheid van 
heraanwijzing - zulks ter beoordeling van elk der instanties die leden van het College van 
Deputaten aanwijzen - telkens voor een periode van vijf jaar. 
De zittingsperiode van de huidige leden van het College van Deputaten wordt geacht te 
eindigen op 30 april 1964. Juist aangegeven regeling gaat in op 1 mei 1964, vanaf welke 
datum zowel de komende aanwijzing, eerste zittingsperiode als bovengenoemde 
zittingsduur geacht zullen worden te gelden. 

 
5. Benoeming voorzitter 

De Voorzitter van het College van Deputaten wordt benoemd door het bestuur van Radio 
Nederland Wereldomroep uit het midden van dit College, dat een hiertoe strekkende 
voordracht bij het bestuur indient. 
De ambtsperiode van de Voorzitter bedraagt vijf jaar. Na expiratie van deze ambtsperiode 
is het alsdan optredende College van Deputaten vrij om in zijn voordracht aan het bestuur 
hetzij te opteren voor een hernieuwd voordragen van dezelfde persoon voor de 
Voorzittersfunctie (indien deze opnieuw deel uitmaakt van het College) hetzij voor het 
voordragen van een ander lid van het nieuw optredende College. 

 
6. Taakomschrijving 

a. Het College van Deputaten heeft de bevoegdheid te beslissen over de verdeling der 
voor de Protestantse kerkdiensten beschikbare ,,beurten" over de onderscheidene 
Kerkgenootschappen. 

b. Het College van Deputaten adviseert de Directie van de Wereldomroep met 
betrekking tot de keuze van spreker en kerkgebouw. 

 
7. Status 

De leden van het College van Deputaten aangewezen door de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland Vrijgemaakt treden op als vertegenwoordiger van hun respectieve 
Kerkgenootschappen; de door de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland 
aangewezen leden worden geacht alle in deze Raad samenwerkende Kerkgenootschappen 
te vertegenwoordigen. 

 
Het ligt in ons voornemen de met betrekking tot de onderscheidene advies-colleges van de 
Wereldomroep geldende regelen in een boekje te bundelen en U hiervan te zijner tijd een 
exemplaar aan te bieden. 
 
Inmiddels verblijf ik, 
         Hoogachtend, 
 
         RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP 

        w.g. drs. L. F. Tijmstra, secretaris. 



BIJLAGE 3a.  
(art. 60) 
 
RAPPORT van deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961 inzake de bundel 
,,Enige Gezangen". 
 
 
A.  Rapport betreffende de opdracht: „1. te onderzoeken, of door de kerkeraad van Hilversum tegen 

door hem in het bizonder genoemde gezangen ingebrachte bezwaren gegrond zijn, en of in 
verband hiermee moet worden besloten tot verwijdering van deze liederen uit de bestaande 
bundel ,,Enige Gezangen" of gedeeltelijke verandering van deze liederen". 

 
De bezwaren van Hilversum raken de gezangen 10, 12. 13. 14, 21, 26. Hilversum heeft zijn bezwaren 
tegen deze gezangen blijkbaar niet uitputtend opgesomd. De opmerkingen in het gravamen zijn dus als 
illustraties op te vatten. 
Er zijn in genoemde gezangen inderdaad regels of coupletten, die met Gods 'Woord in strijd zijn of 
nauwelijks schriftuurlijk zijn te verklaren. Andere regels en coupletten zijn wel minder gelukkig 
geformuleerd of door de dichter vermoedelijk onschriftuurlijk bedoeld, maar kunnen met enige goede 
wil door de gemeente toch wel schriftuurlijk verklaard en gezongen worden. De vraag is echter of deze 
gezangen daardoor acceptabel worden in de gereformeerde liturgie. Het is evenzeer de vraag, of de 
kerkleden, generaal gesproken. tot zulk een Umdeutung in staat of bereid zijn. Velen zullen, door een 
subjectivistische en individualistische inslag maar al te zeer geneigd zijn deze gezangen te zingen met 
de ook oorspronkelijk door de dichter bedoelde interpretatie. Zodat het ongetwijfeld veiliger is zulke 
gezangen geheel te elimineren. 
 
GEZANG 10 
 
Paul Gerhardt dichtte: ,,Wie soll ich dich empfangen". in vier coupletten. Van deze vier coupletten 
nam J. J. L. ten Kate het eerste en vierde ter vertaling en dichtte er zeven coupletten bij (de coupletten 
2. 3. 5 t/m 9). 
,,Deputaten 1933" namen van het dichtwerk van Ten Kate slechts zes coupletten (waaronder het eerste 
en het vierde van P. Gerhardt). Van Gerhardt (1607-1676) zegt G. van der Leeuw (Beknopte 
geschiedenis van het kerklied, pag. 208): Hij rekende zichzelf tot de antipiëtistische orthodoxie. maar 
stond niettemin onder invloed van de mystiek van Joh. Arndt. Van de laatste moet worden gezegd: ,,de 
objectiviteit der Luthersche fides dogmatum moest bij hem onder invloed der oudere duitsche 
schrijvers (Theologia Deutsch e.a.) wijken voor mystiek subjectivisme" (zie Bakhuizen van den Brink 
- Lindeboom. Handboek der kerkgeschiedenis, deel II 176). 
Hilversum noemt als bezwaren tegen dit gezang: In het eerste en ook in het tweede couplet wordt niet 
recht naar de Schrift gesproken. Sprekende over Christus kan de kerk vandaag niet zeggen: ,,Hoe zal 
ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet ". Christus is eenmaal gekomen, ontvangen van de Heilige 
Geest, geboren uit de maagd Maria. Te midden van de dwalingen van deze tijd heeft de kerk met 
nadruk te belijden, dat dit gebeuren ,,eenmalig" is en als historisch heilsfeit achter ons ligt. 
 
Beoordeling 
 
1. Vers 1 zou wel gereformeerd verklaard kannen worden: Christus komt in de prediking tot ons en 

ten aanzien van de gepredikte Christus kan men vragen: hoe zal ik U ontvangen? Toch blijft hier 
dan als bezwaar, dat dit gedicht uitgesproken als adventslied de gemeente in de mond gegeven 
wordt. 

2. De derde regel van couplet 1 kan moeilijk schriftuurlijk geïnterpreteerd worden. 
3. In vers 2 is verwarrend de afwisseling van tegenwoordige en verleden tijd: Gij komt - ik lag - ik 

was. Hier wordt de indruk gewekt, dat het komen van de Christus in de wereld eertijds en het 
werk van Christus' Geest thans in het geheel niet onderscheiden worden. 

4. Vers 4 is wat gezwollen en uit taalkundig gezichtspunt niet bizonder geslaagd. 
5. In het 5e couplet treft het stervensmotief, dat ook in andere gezangen voorkomt (12 en 14) en 



bedenkingen oproept. 
 
 Conclusie 
 

Het verdient aanbeveling dit gezang uit de bundel te verwijderen: 
1. Het heilsfeit van Christus' geboorte wordt hier niet duidelijk bezongen als feit-in-de-volheid-des-

tijds, dat reeds gevolgd is door Pasen en Pinkster. 
2. Zoals hier gezongen wordt kunnen de woorden door minder-schriftuurlijk belijdende christenen 

licht begrepen worden als een opnieuw komen van de Christus in het leven van de belijderheden. 
3. Omdat dit lied zich uitgesproken als adventslied aandient, wegen de bezwaren sub 1 en 2 zwaar. 
4. Het weerspreekt de Schrift (vers 1 regel 3 en vers 2) of geeft de Schrift zeer onvolledig weer 

(vers 3). 
5. Het is niet vrij van gezwollenheid (vers 4). 
 
Een voorslag inzake een nieuw gezang 10 hoopt de commissie te geven in een tweede raport, dat 
binnenkort zal worden toegezonden. 
 
 
 GEZANG 12 
 
Bernhard van Clairvaux dichtte de hymne ,,Salve caput cruentatum". Paul Gerhardt bewerkte het in: O 
Haupt voll Blut und Wunden. Bernhard ter Haar verzorgde een Nederlandse bewerking, ons gezang 
12. 
Bernhard van Clairvaux is de bekende middeleeuwse mysticus. Het gaat hem om de innige verhouding 
van Jezus en de ziel. Betreffende het Salve caput cruentatum merkt G. van der Leeuw op (Beknopte 
geschiedenis kerklied, pag. 85): ,,dit lied maakt bij B. van Clairvaux deel uit van een reeks liederen, 
elk gewijd aan een van de heilige leden Christi". 
Hilversum vat de bezwaren tegen dit gezang zo samen: 
1. Dit gezang onderstelt het godsdienstige gebruik van de crucifix (slot 3e en 4e vers). 
2. Het gaat uit van de alomtegenwoordigheid van Christus ook naar diens menselijke natuur (zie 

daartegen H. C. zondag 18). 
3. Het onderscheidt niet scherp tussen de beide naturen van de Middelaar (vers 2 regel 2). 
4. Ook dit gezang ziet het lijden des Heren niet als een volkomen afgesloten periode van de 

heilsgeschiedenis (Hebr. 10 : 10, 12 e.a.). 
 
 Beoordeling 
 
1. De bezwaren van Hilversum moeten als juist erkend worden. 
2. Het gedicht ziet bovendien individualistisch de gemeenschap der kerk en de solidariteit der zonde 

en schuld voorbij. 
3. Het is in zijn ,,instelling" ten aanzien van het sterven niet schriftuurlijk (vgl. Rom. 14 : 7, 8; 2 

Cor. 5 : 8; 2 Tim. 4: 6; H. C. zondag 1). 
 
Conclusie 
 
Dit gezang dient, vanwege zijn onschriftuurlijke inhoud, uit onze bundel verwijderd te worden. 
 
 
 GEZANG 13 
 
Gedicht van Jan Scharp (1756- 1828). Maar gewijzigd. 
Hilversum noemt als bezwaren: „de gehele opzet van dit gezang is individualistisch en daardoor ook 
ten enenmale onlogisch. Zo mag op grond van de Schrift niet over het lijden van onze Here en Heiland 
gesproken worden. Christus heeft geleden voor ZIJN KERK". 
 



 Beoordeling 
1. Ook hier (als in 12) wordt Christus als lijdende gezien en toegesproken. 
2. Een herhaald ,,ik" en „mijn" als in dit gezang behoeft niet altijd per se verwerpelijk te zijn. 

Vergelijk daarvoor H. C. zondag l: Dit is mijn enige troost, dat ik; zondag 7, e.a. Men kan het 
,,ik" ook opvatten als personificatie van de gemeente. Maar in gezang 13 is duidelijk sprake van 
een zeer geprononceerd individualisme. 

3. Wel zeer aanvechtbaar is couplet 3. Afgedacht van de vraag of Jezus Christus in het gebed 
behalve in de derde persoon ook in de tweede persoon mag voorkomen, gaat dit couplet toch wel 
bedenkelijk de kant der Jesulatrie uit. Als Man van Smarten was Hij zeker niet „aller vaad'ren 
 wensch". Tenslotte zijn regel 4 („aandoenlijk") en regel 7 weinig schriftuurlijk gezegd. 

 
 Conclusie 
 
Vanwege zijn onschriftuurlijk spreken en exemplarisch schriftgebruik, verdient dit gezang geen plaats 
in onze bundel. 
 
 GEZANG 14 
 
Dit gezang is van Mr. Rhynvis Feith. Van hem schrijft dr. J. van der Valk in zijn „Onze letterkunde", 
III, 5: ,,Geheel onder invloed van de Duitsche litteratuur stond de sentimenteele Mr. Rhynvis Feith 
(1753-1824). Hij was en bleef een dweepziek bewonderaar van Klopstock en den Hainbund. Deze 
sentimentelen hadden het braafheidsideaal van den Engelschen romancier Richardson en het 
Pelagiaansch vertrouwen op 's menschen natuurlijke geneigdheid tot alle goed van Rousseau". 
Hilversum heeft als bezwaar tegen ons gezang: „De Schrift spreekt geheel anders over het sterven van 
de mens dan hier gezongen wordt". 
 
 Beoordeling 
 
1. Ook hier treft weer de onschriftuurlijke „instelling" ten aanzien van het sterven. Het sterven 

schijnt HET beslissende moment te zijn: als het dan maar goed is! Wij moeten echter NU door 
het geloof leven (zie Matth. 6 : 34; Hebr. 4: 16). 

2. Wat in de laatste regels gebeden wordt, is niet naar wat de Schrift zegt in bijv. Hebr. 3: 6: ,,Wiens 
huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen, tot het einde, 
onverwrikt, vasthouden". 

 
 Conclusie 
 
1. Een lichte verbetering is: 
 
     Jezus' SCHULD verzoenend sterven 
     blijft het rustpunt van ons hart. 
     Als wij alles, alles derven, 
     blijft ZIJN liefd' ons bij in smart.  
     Och, wanneer mijn oog eens breekt, 
     't angstig doodszweet van mij leekt, 
     dat ZIJN bloed mijn hoop dan wekke. 
     en mijn schuld voor God bedekke. 
 
2. Ook bij de hier gegeven revisie echter blijft gemist de geloofstaal, die naar de Schrift mag zijn. 

In de bundel ,,Gezangen voor de eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk" is onder no. 50 
opgenomen het gehele gedicht van Feith, waarvan ons gezang 14 het derde couplet is. 

3. Het kan niet ontkend worden, dat in de overige coupletten van dat gezang 50 althans regels 
voorkomen, die zeer wel in onze gereformeerde eredienst gezongen kunnen worden. 
 Is wijziging en omzetting van regels van een zo bekend gezang echter wel aanvaardbaar? 

4. Het wegnemen van ONS gezang 14 uit onze bundel verarmt onze gezangenschat niet. 



 
GEZANG 21 

 
Van dit gezang, oorspronkelijk van Rhabanus Maurus, zegt G. van der Leeuw (Beknopte geschiedenis 
kerklied, 64): „Dit sterke lied is een der grootste van de kerk geworden. Zijn kracht ligt in de 
volstrekte afwezigheid van alle bespiegeling, in de directe aanroeping van den Geest, Wiens 
tegenwoordigheid als realiteit wordt ervaren". 
Volgens ,,Deputaten 1933" is ons gezang een bewerking door Mr. I. da Costa. Aan het eerste couplet 
echter blijkt nogal gedokterd te zijn. Deputaten voornoemd geven in de door hen aangebeden bundel 
geheel andere woorden. En weer anders is het eerste couplet in de bundel ,,Gezangen voor de 
Nederlandse Hervormde Kerk", nu, 78. 
De twee laatstgenoemde versies zijn echter zeker niet beter dan het eerste couplet in onze bundel. 
Hilversum geeft als bezwaren: de aanvang van dit lied is niet schriftuurlijk in de suggestie, dat de 
viering van het Pinksterfeest telkenjare door de kerk een herhaling inhoudt of althans een herhaling 
dient in te houden van het eenmaal geschiede heilsfeit: de uitstorting van de Heilige Geest. 
Overigens is dit gezang schriftuurlijk en een rechte lofprijzing van God Drieënig. Hilversum slaat voor 
een wijziging van de tekst van het eerste vers, n.l.: 
 
      Gij, Heil'ge Geest, bezocht uw kerk 
      Met al het heil van Christus' werk! 
      In vuur en stormwind kwaamt Gij neer: 
      Gods kinderen zijn geen wezen meer! 
 
Bij de laatste twee regels- aldus Hilversum - is gedacht aan het beschrevene in Handelingen 2 en aan 
het woord van Christus in Johannes 14: 18. 
 
 Beoordeling 
 
1. Hier dringt zich op de vraag, of een gebed tot de Heilige Geest nu wel een recht geestelijk gebed 

is. Wij kunnen niet aannemen dat de kerk van Handelingen 1 tot de Geest om zijn komst gebeden 
heeft (vgl. Johannes 14 : 16, 17; 16 : 7; Handelingen 1 : 4, 5; H. C. vraag en antwoord 116). 

2. Zeker is hier het bezwaar, dat ook in dit gezang niet blijkt de „Einmaligkeit" der heilsfeiten. De 
Heilige Geest kan zich bedroefd terugtrekken van de kerk, nl. als zij valt en leeft in zonde. Ook is 
het noodzakelijk, dat steeds weer om de doorgaande Geesteswerking in de kerk gebeden wordt 
(vgl. Efeze 1:17v.; 3:14-19; 5:18; 1 Thess. 5: 19); maar dat is toch niet het gebed: ,,bezoek uw 
kerk"! Wij mogen niet ondankbaar doen, alsof de Geest nog niet gekomen was en gegeven op 
Christus' gebed. Zie weer H. C. vraag en antwoord 116: „daarom bidden" en ,,daarvoor danken" 
naast elkaar. 

3. Ook dit bezwaar moet worden ingebracht, met name tegen de laatste regels van het eerste vers: 
als zou juist onze jaarlijkse pinksterviering de geëigende dag zijn voor de vervulling van onze 
 geest door de Geest van Christus. 

4. Het is ook niet juist een individueel smachten naar zijn roering te verhalen op de hele 
nieuwtestamentische kerk, die toch reeds eeuwenlang en dat door de Heilige Geest mag roepen: 
Abba, Vader. 

5. Qua dichtwerk is hier niet veel moois, verse Levensbron, ongeschapen Liefdezon, enz. 
 
 Conclusie 
 
Onschriftuurlijk, litterair van weinig waarde: afwijzen en wegdoen!  
 
 GEZANG 26 
 
Van dit gezang zegt G. van der Leeuw (Beknopte geschiedenis kerklied, 225): ,,Jesus, meine 
Zuversicht, een stervenslied, dat de belofte van de eerste strophe in het vervolg niet houdt. Het werd, 
hoogstwaarschijnlijk ten onrechte, toegeschreven aan de keurvorstin Louise Henriette van 



Brandenburg. Gelijk wij zagen, hadden vorsten in de 17e en 18e eeuw hun lievelingsliederen. ,,Jesus 
zal dan het lievelingslied van de vrome Louise Henriette zijn geweest". De Nederlandse vertaling is 
van dominee (later prof.) B. ter Haar. 
Hilversum merkt op: ,,Over het sterven wordt niet naar de Schrift gesproken. Ook wordt in de 
verschillende delen van het gezang niet duidelijk of hier wel de rechte belijdenis is van de 
wederopstanding van het vlees. Zie de beide laatste regels van 5e en 6e vers". 
 
 Beoordeling 
 
1. Zo weinig wordt duidelijk, dat zekerheid des geloofs er is, vanwege de belofte van het evangelie. 

Zie de verzen 3 en 8. 
2. Terecht zegt Hilversum, dat niet duidelijk is, of hier recht beleden wordt de wederopstanding van 

het vlees. Soms denkt men aan spiritualisme; zie de verzen 5, 6 en 10. In elk geval is een zeker 
dualisme: geest - stof, niet te miskennen. 

3. Het gedicht doet sterk denken aan de mystiek der Middeleeuwen met haar Jesulatrie. Zie vers 6. 
God in allen alles is hier ver te zoeken. 

4. Het is vaak gekunsteld: 1 regel 2; vers 6; vers 9. 
5. Van enkele coupletten moet echter gezegd worden, dat ze in de gereformeerde liturgie goed 

bruikbaar zijn. Zo de verzen 2-4, 7 en 8. 
 
 Conclusie 
 
1. Gezang 26 als geheel is niet acceptabel. 
2 Vanwege de aanvaardbaarheid van enkele strofen zou selectie kunnen worden toegepast. In het 

algemeen verdient selectie geen aanbeveling. Immers men kan daardoor de eigenlijke geest van 
een gezang wel camoufleren, maar niet veranderen. Het is ook de vraag, of incidentele correctie 
gewenst is. 

3. Het verdient aanbeveling, dit gezang in z'n geheel uit onze bundel te doen verdwijnen. 
 
Samenvattend stellen deputaten inzake de hun verleende opdracht sub 1 voor: 
 
A. De synode spreekt als haar oordeel uit, dat de bezwaren, die door de kerkeraad van Hilversum 

tegen de gezangen 10, 12, 13, 14, 21 en 26 zijn ingebracht, als gegrond moeten worden 
aangemerkt. 

B. De synode spreekt uit, dat de gezangen 10, 12, 13, 14, 21 en 26 in de gezangenbundel onzer 
kerken geen plaats behoren te hebben. 

C. De synode besluit, tot deze eliminering niet over te gaan, alvorens de opdracht, aan deputaten in 
deze materie verstrekt, geheel ten uitvoer is gebracht. 

 
BIJLAGE 3b.  
(art. 60) 
 
RAPPORT van deputaten inzake de bundel ,,Enige Gezangen" (tweede deel). 
 

De generale synode van Assen 1961 heeft de volgende opdracht verstrekt: 
1. te onderzoeken, of de door de kerkeraad van Hilversum tegen door hem in het bizonder 

genoemde gezangen ingebrachte bezwaren gegrond zijn, en of in verband hiermee moet worden 
besloten tot verwijdering van deze liederen uit de bestaande bundel ,,Enige Gezangen" of 
gedeeltelijke verandering van deze liederen; 

2. ook de overige gezangen van genoemde bundel op hun schriftuurlijkheid te toetsen; 
3. enige door berijming van daarvoor geschikte schriftgedeelten verkregen liederen te verzamelen, 

en te beoordelen, of deze zonder bezwaar in de gereformeerde eredienst kunnen worden 
gezongen; 

4. bij de uitvoering van de onder 3 genoemde opdracht aandacht te geven o.a. aan de bundel 
,,Heilige Gezangen" van br. W. van der Kamp; 



5. te onderzoeken of het „Onze Vader" en het ,,Apostolicum" recitatief zingbaar te maken zijn voor 
de gemeente en daarbij aandacht te geven o.a. aan de melodiebewerking van het „Apostolicum" 
van Yme G. Visser. 

 
Deputaten hebben zes maal vergaderd. 
Zij hebben tegenslag ondervonden door ziekte van sommigen van hen en door andere bezwaren, 
waardoor soms reeds uitgeschreven vergaderingen opgeschort moesten worden. Dit moge dienen ter 
verontschuldiging voor de late indiening van het tweede rapport. Drs. A. Bos heeft vanwege zijn 
gezondheidstoestand slechts één vergadering kunnen bijwonen. De secundus heeft zich niet 
beschikbaar gesteld. 
In het verloop der werkzaamheden bleek geleidelijk, dat het onmogelijk zou zijn, de opdracht geheel 
uit te voeren. Het was met name punt 2 dat, toen het eenmaal geëntameerd was, zozeer de aandacht en 
tijd opeiste, dat wel besloten moest worden, dit deel van de opdracht, mèt punt 1, voorrang te geven. 
Het gevolg daarvan is geweest, dat de punten 3, 4 en 5 niet meer aan de orde zijn gekomen. Een 
inzending voor de punten 3 en 4, afkomstig uit de kring der deputaten zelf, is onbehandeld blijven 
liggen. 
Wat tenslotte de opdracht van het genoemde punt 2 zelf betreft, de uitvoering daarvan, zo als de 
deputaten die als hun taak gezien hebben (waarover straks nader), bleek een zó moeilijke arbeid, dat 
slechts inzake de eerste vijf gezangen een resultaat bereikt werd, dat deputaten, zoal niet met 
voldoening, dan toch in de overtuiging zich naar vermogen gekweten te hebben, aan de synode kunnen 
voorleggen. 
 

Uiteindelijk hebben dus deputaten twee rapporten aan te bieden: 
A. het resultaat van de toetsing der bezwaren die door de kerkeraad van Hilversum tegen door hem 

in het bizonder genoemde gezangen heeft ingebracht; 
B. het resultaat van de toetsing van de gezangen 1-5 uit de bundel „Enige Gezangen" op hun 

schriftuurlijkheid. 
 

(Zie voor rapport A: bijlage A, hiervóór afgedrukt.) 
 
B. RAPPORT betreffende de opdracht: ,,ook de overige gezangen van genoemde bundel op hun 
schriftuurlijkheid te toetsen". 
Wanneer deputaten zich aan de letterlijke formulering van de opdracht gehouden hadden, zouden zij 
met deze taak in één of twee vergaderingen gereed gekomen zijn. Immers reeds in de eerste 
werkvergadering deelden de leden elk afzonderlijk hun bevindingen mee inzake de eerste reeks 
(Gezangen 1-5) en deze verslagen waren in hoofdzaak eensluidend. Waar afwijking van de Schrift bij 
deze eerste vijf zo gemakkelijk bleek te constateren, was voor overige gezangen hetzelfde te 
verwachten. Het bij de volgende generale synode inleveren zonder meer van de resultaten van deze 
toetsingsarbeid zou echter naar het eenstemmige gevoelen der commissie een tamelijk onvruchtbare 
daad zijn en noch haar zelf, noch de synode bevredigen. 
Hierom hebben deputaten besloten, hun onderzoek ook uit te strekken over andere kwaliteiten dezer 
gezangen, in 't algemeen over de vraag: in hoeverre zij waardig zijn door de kerk van Christus in deze 
tijd gezongen te worden. 
Zij constateerden, voorlopig zich beperkende tot de eerste vijf gezangen, in menig vers gebrekkig 
rijmwerk, verouderde taal, verzwakking van de oorspronkelijke onberijmde teksten en invoeging van 
bedenkelijke, in het originele lied niet aanwezige elementen als stoplappen. 
Ook dit constateren viel niet moeilijk en zou, indien het rapport slechts een opsomming van alle 
gebreken zou bevatten, tot een even onbevredigend resultaat geleid hebben als bij strikte beperking tot 
de letter van de opdracht. Zo zijn deputaten, dit alles niet voorzien hebbende en moeizaam bezig hun 
weg te zoeken, er toe gekomen zich ook te werpen op de, formeel genomen, hun niet opgedragen taak, 
middelen te zoeken tot verbetering van het bestaande, in de overtuiging zo het eigenlijke doel van hun 
benoeming naar de intentie der synode beter te verwezenlijken, wellicht ook gedreven door de 
begeerte, niet alleen negatief, maar ook positief werk te doen. 
Zich zettende tot deze nieuwe taak, kwamen zij al spoedig voor de vraag te staan: kan de oplossing 
gevonden worden door amendering van het bestaande met behoud van plaatselijke correcties, of zal er 



van gezang tot gezang wezenlijke vernieuwing moeten komen? Uiteraard hebben zij aanvankelijk het 
eerste geprobeerd. Allen echter kwamen tot de conclusie, dat deze arbeid lapwerk zou zijn en geen 
uitzicht bood. Reeds vrij spoedig kwamen dan ook van verscheidene deputaten nieuwe 
berijmingsproeven binnen, die als voorstellen in de vergadering vergeleken en bestudeerd werden. 
Van de gezangen 2 en 3 werd ook de berijming van Adriaan van Boven in de vergelijking betrokken. 
Niet alleen door vergelijking, maar ook met gebruikmaking van het beschikbare, door steeds de beste 
elementen daarvan te combineren, zijn enkele nieuwe berijmingen ontstaan, die deputaten u hierbij ter 
beoordeling voorleggen, niet als huns inziens in alles ideale gezangen, maar als zulke die thans inziens 
in elk geval duidelijk te verkiezen zijn boven de gangbare. 
 
 GEZANG 1. De tien geboden des Heren. 
 
Een gedetailleerde aanwijzing van de gebreken in het bestaande gezang kan achterwege blijven, omdat 
tenslotte besloten werd te adviseren, deze berijming uit de bundel te verwijderen. Dit besluit werd 
genomen omdat sommige deputaten van oordeel waren, dat de wet des Heren niet door de gemeente 
behoort gezongen te worden en bovendien de bestaande berijming niet aanvaardbaar achtten, andere 
wel niet het genoemde principiële bezwaar deelden, maar evenzeer déze berijming als geheel niet 
geslaagd achtten. Volledigheidshalve zij vermeld, dat in de discussies over dit gezang ook het 
deputatenrapport over deze materie voor de synode van 1920-1923 een rol gespeeld heeft. 
 
 GEZANG 2. De lofzang van Maria. 
 

Bezwaren tegen de bestaande berijming: 
Couplet 1 geeft het beeld van een stemmig-vroom mediterend meisje. Na de eerste regel juicht zij 

niet meer, maar praat zij op rijm. Zij praat ook haar mond voorbij, want de laatste regel is een stoplap. 
De Maria die ons tegentreedt in de aanhef, zoals de grondtekst die geeft, is een vrouw, die, vervuld 
van de Heilige Geest, jubelt, in sterke taal. In krachtige parallelie staan haar beide jubelende 
werkwoorden aan het begin, en groots is het verloop van de beide zinnen. De ongetemperde vreugde 
die zich hier uit, om haar God en Zaligmaker, is in de berijming afgedempt tot stemmigheid (let op het 
,,mag blij"). 
Regel 4 en 5 geeft de zin niet weer. „In haar lagen staat" moet wel inhouden: „ondanks". Maar die lage 
staat zelf wordt opgeheven en daaruit wordt de dienstmaagd verlost en verhoogd. De Nieuwe 
Vertaling geeft de zin juist weer. 

Couplet 2: „Om 's Heren daán" is een opvulling, waarin bovendien „daán" lelijk is. Ook verder te 
veel opvullingen, waarin ,,na ramp en leed" storend is, ,,wijl" ouderwets en ,,God" in plaats van ,,de 
machtige" vlak. ,,De machtige" heeft men misschien willen redden in de laatste regel: ,,nu is zijn 
macht gebleken", maar dit is een machteloos gebaar achteraf. 

Couplet 3. De regels 2, 3, 4 en 6 zijn vulling en zeggen heel wat anders dan in Lukas 1 : 49b en 
50 staat. 

Couplet 4 lijdt aan dit alles nog het minste, maar van de volgende drie valt weer ongeveer 
hetzelfde te zeggen (men lette nog op ,,zijn goedheid klom ten top", 1e regel van couplet 7). 
 
De in het voorafgaande aangekondigde berijming van Gezang 2 volgt hier: 
 
 
     DE LOFZANG VAN MARIA 
 
1. Mijn ziel maakt groot Gods eer, 

Mijn geest is om den Heer 
In jubel uitgebroken. 
Mijn God, mijn Heiland, Hij 
Heeft omgezien naar mij, 
Gering, van eer verstoken. 

4. Ziet wat Zijn arm vermocht, 
Welk krachtig werk Hij wrocht: 
Hij heeft verwaten dwazen, 
In wat hun trots gemoed 
Zo wijs had uitgebroed 
Verstrooid en weggeblazen. 

    
2. Zie toch! Van nu voortaan: 5. Machthebbers greep Hij aan, 



Al de geslachten gaan 
Zijn dienstmaagd zalig prijzen. 
Nu God, die Sterke heet, 
In wat Hij aan mij deed 
Zijn macht wilde bewijzen 

En dwong hen heen te gaan, 
Gestoten van hun tronen. 
Geringen, niet geacht, 
Aan wie geen mens gedacht, 
Deed Hij in hoogheid wonen 

    
3. En heilig is Zijn naam, 

Hij trekt zich hunner aan, 
Die Hem ootmoedig vrezen; 
Hij wil voor elk geslacht 
Dat van Hem heil verwacht, 
Altijd barmhartig wezen. 

6. Hij heeft in overvloed 
Vervuld met have en goed 
Wie eertijds hong'rig bleven 
En rijken moesten gaan, 
Van al hun weelde ontdaan, 
Ontledigd uitgedreven. 

    
 
      7. Met Isrels lot begaan 

      Werd Hij gedachtig aan 
       Al Zijn barmhartigheden. 
       Reeds Abraham Zijn knecht 
       En 't nakroost toegezegd, 
       Tot in alle eeuwigheden. 
 
 GEZANG 3. De lofzang van Zacharias. 
 
Deze lofzang bestaat uit twee volzinnen. Deze vorm is niet iets uiterlijkbijkomstigs, maar behoort tot 
het ,,wezen". De Heilige Geest stuwt en drijft de geest van de dichter-profeet, overstelpt hem met 
gedachten en laat hem nauwelijks een rustpunt; een toestand te vergelijken met die van Paulus, 
wanneer deze, doxologisch schrijvende over de heerlijkheid van Christus, zich in zijn zinsbouw 
verliest en de grammatikale draad soms kwijtraakt. 
De hoge zakelijke orde is een profetische tweedeling, ontstaan door een wisseling in de gerichtheid. 
Eerst onthult de Geest Zacharias het heilshistorische moment, dat hij beleeft. Dan worden zijn ogen 
gewend naar de jonggeborene, zijn zoon, die een wonder is door geboorte en door bestemming. 
Deze goddelijke, geïnspireerde oeconomie is aan deze lofzang zó wezenlijk, dat zij iedere zingbare 
vorm, waarin hij door de kerk gezongen zal worden, behoort te beheersen, dus óf twee strofen in 
kunstvorm (al of niet rijmend), óf twee onbewerkte prozagedeelten (vertaling zonder meer), die dan 
parlando of recitando gezongen moeten worden, begeleid door een muziek, die de dynamiek der 
beweging verklankt en het gezang stijgend en dalend, met telkens nieuwe aanzetten de frasering 
onderstrepende, draagt en omzweeft. 
Deze ideale vorm moet voorshands wel onbereikbaar geacht worden. In elk geval zijn wij gebonden 
aan de bestaande vorm: de oude, geliefde melodie met haar ongelijkmatige, wisselende rhythme en de 
strofische indeling met haar ingewikkelde versificatie. Deze verstechniek brengt mee, dat de zevende 
regel van elk even couplet rijmt op de zevende van elk oneven couplet, paarsgewijs. Dit is een 
kunstmatigheid, die geen enkel zingend gemeentelid ooit opmerkt, en waarover reeds de deputaten van 
1920-1923 gestruikeld zijn. Een postuum compliment aan het adres van de maker(s) der oude 
berijming is hier op zijn plaats. 
Veel verder kan overigens onze waardering niet gaan, en deputaten kunnen dan ook niet instemmen 
met die van 1923 in hun, zij het met reserves omklede, aanvaarding. Dit verschil in waardering geldt 
vrijwel in gelijke mate de andere gezangen. In 't algemeen kan het standpunt van 1920-1923 als 
behoudend worden getypeerd. 
 
 Onze critiek kan als volgt geformuleerd worden: 
 
A. De inhoud van de eerste volzin is behalve verknipt, ook veranderd en verminkt. 

Couplet 1, regel 6 en 7 zegt iets heel anders dan er staat in de oorspronkelijke lofzang. 
Couplet 2, regel 1 mediteert voort op het slot van couplet 1 en verbreekt daardoor de 
gedachtenstroom, die juist zo krachtig is. 



Couplet 2, regel 5 en 7 en couplet 3, regel 1 en 2, geven de gedachte niet goed weer. Wat de 
tweede volzin betreft, waarin zo sterk naar voren komt wat Gods bedoeling is met dit kind, in de 
berijming wordt gemediteerd - en soms ook wel gefantaseerd - over allerlei uit het verband 
gelichte elementen, waardoor die bedoelingen Gods geheel teloor zijn gegaan. 
Couplet 3, regel 6 is de inzet van een wijdlopige fantasie over Lucas 1 : 76. Couplet 4, regel 1 tot 
4 borduurt voort op uit het verband gerukte elementen. Regel 6 eveneens en ook couplet 5 lijdt 
aan dit euvel. 
In totaal zijn er een 30 invoegsels te tellen. 

 
B. Verder omvat de berijming ongelukkige woorden en omschrijvingen: ,,Der profeten wijze 

mond": hoe vat de gemeente ,,wijze" op? Couplet 3, regel 1, ,,spellen". Verder: ,,ware deugd", 
 ,,alvermogen", ,,dierbaar kind", ,,opgerecht", ,,toegezeid", „schauw", ,,en baant zijn weg door 
 leven en door leer", ,,verstrekt deez' zon een helder licht" („deez' " is niet fraai en verouderd, en 
 wie verstaat nog ,,verstrekken" in de zeker bedoelde 17de-eeuwse betekenis van ,,strekken tot"?). 

 
C. Een tegenslag van geheel andere aard dan de in de inleiding van dit rapport gememoreerde is 

oorzaak geworden, dat deputaten tot hun grote teleurstelling van dit gezang geen voorstel tot 
berijming hebben aan te bieden. 
Een ontwerp-berijming lag voor bespreking gereed, toen een kwestie zich voordeed, die zozeer 
tijd en aandacht in beslag heeft genomen, dat er zelfs van die bespreking niet meer heeft kunnen 
komen. 
De principiële vraag kwam naar voren, of een berijming aangepast dient te worden aan de 
rhythmiek van de gegeven melodie, ook wanneer het rhythme van regel tot regel wisselt, dan wel 
de eenheid van rhythme dient te vertonen die aan een vers inhaerent is. 
Dat deze kwestie juist hier opdook, vindt zijn oorzaak in het feit, dat de melodie van dit gezang - 
met de ,,Lofzang van Simeon" behorende tot de zeer oude melodieën - deze wisselende 
rhythmiek heeft: de regels 2 en 4 hebben een andere rhythmische structuur dan de regels 1 en 3, 
terwijl de laatste regel eveneens een afwijking vertoont van de voorafgaande regels. 
De gangbare berijming, waarschijnlijk ontstaan toen alle kerkelijke melodieën reeds 
isorhythmisch gezongen werden, heeft uiteraard de dichterlijke eenheid van rhythme, waardoor 
bij rhythmisch zingen zwakke lettergrepen op lange noten terecht komen en daardoor een tegen 
taalvorm en zinslogica indruisend accent krijgen, een euvel dat zich eveneens bij vele gezongen 
psalmen voordoet (men denke aan psalm 42, en beseffe, dat ook een nieuwe of verbeterde 
psalmbundel pas kan ontstaan, wanneer de bedoelde kwestie eerst principieel is opgelost). 
Er ontstonden zo twee berijmingen van gezang 3, waarvan de eerste de eenheid van versrhythme 
handhaafde, met als gevolg het euvel van de oude berijming eveneens, en de tweede gemaakt op 
tekstbasis van de eerste, de aanpassing aan het melodische rhythme wèl doorvoerde, derhalve met 
verlies van de dichterlijke rhythme-eenheid. 
Ondanks adviezen, ingewonnen bij gezaghebbende figuren op het gebied van de kerkzang, zelfs 
nog tijdens de laatste vergadering, konden deputaten in deze kwestie niet tot elkaar komen. 
Tenslotte werd een voorstel aangenomen, om de beide standpunten in dier voege te combineren, 
dat, met de beide ontwerpen berijmingen als basis, getracht zou worden een berijming tot stand te 
brengen, waarin de eenheid van versrhythme zo zou worden gehandhaafd, dat door zorgvuldige 
woordkeus de plaatselijke uitrekking van zwakke lettergrepen zo min mogelijk storend zou zijn. 
Als voorbeeld moge dienen een viertal regels uit het vierde couplet, waar, althans voorlopig, van 
een enigszins geslaagd compromis gesproken kan worden: 

 
      Want dit is 't ambt u toevertrouwd:  
      Voor 's Heren aanschijn zult gij gaan,  
      Al roepend om als Zijn heraut 
      Hem te bereiden weg en baan. 
 
Waar intussen de termijn voor indiening van het rapport toch reeds overschreden was, ontbrak ten 
enen male de tijd om dit plan tot uitvoering te brengen. Besloten moest worden een eventueel resultaat 
van deze arbeid in dossier te bewaren, welk dossier, indien gewenst, door deputaten nog kan worden 



toegezonden. 
 
 GEZANG 4. De lofzang van Simeon. 
 
Ook tegen dit gezang hadden de deputaten van 1920/1923 geen overwegende bezwaren. Het woordje 
,,Zoo" van de aanhef, ,,dat men volgens Van Iperen bij het maken dezer berijming ,,eigenaardig" 
vond", wilden zij vervangen door: ,,Nu". Merkwaardig genoeg hebben zij hun vers met het nieuwe 
woordje niet even doorgelezen. In de 2de regel zouden zij gestuit zijn op het woordje ,,thans", en dan 
ongetwijfeld voor ,,nu" en ,,thans" in één zin zijn teruggeschrikt. 
Couplet 2 wilden zij, ondanks enig bezwaar („volgt niet zeer nauw den tekst"), handhaven ,,omdat dit 
vers zoo bekend is en geliefd, en de wijziging niet strikt noodzakelijk". 
Deputaten 1961/1964 achten dat in couplet 1 de betekenis van de eerste zin te weinig uitkomt. 
,,Apolueis", ,,doulon" en ,,despota" spreken van een heer-slaaf verhouding en van een dienst waaruit 
de knecht ontslagen wordt. Het woord ,,Heer" voor ,,despota", in geen vertaling of berijming te 
omzeilen, nivelleert tóch reeds, vooral omdat het met een hoofdletter geschreven moet worden. 
Bijbellezer en zingend gemeentelid denken zonder meer aan ,,de Here". Daarom is het dubbel nodig, 
dat althans het werkwoord zoveel mogelijk tot zijn recht komt (ook de nieuwe vertaling had op dit 
punt nog juist iets sterker kunnen zijn). 
,,Zolang door hem verbeid" past wel bij de inleidende mededeling, ,,dat hij de dood niet zien zou, 
enz.", maar het is een invoegsel, en juist in zulk een kort lied werkt dat storend. Dit geldt ook van ,,op 
zijn bede" 
Couplet 2 wijkt inderdaad duidelijk af van de Schrifttekst. ,,Licht" (tot verlichting der heidenen) en 
„heerlijkheid" (voor Uw volk Israël) zijn beide bijstellingen bij ,,zaligheid" (of misschien beter: 
„heil"), immers ook nog lijdend voorwerp bij ,,hebben gezien". De berijming heeft het ,,licht" van het 
,,heil" losgemaakt en verzelfstandigd. Het heet te zijn „gedaald van 's hemels troon", wat vermoedelijk 
een vrije weergave bedoelt te zijn van ,,dat Gij bereid hebt". En zo werd de gehele gedachte 
verhaspeld. Want Simeon zegt, dat God dat heil bereid heeft voor het aangezicht van - d.i. ten 
overstaan van, voor het forum van, ten aanschouwe van - alle volkeren. Maar in de berijming straalt 
het licht volk bij volk in de ogen. Al dit stralende licht verduistert de zin. 
,,Het blind gezicht van 't heidendom verlichten" is al evenmin een heldere gedachte. 
De in samenwerking verrichte berijmingsarbeid van deputaten heeft het volgende voorstel opgeleverd: 
 
   1.  Nu, Heer, ontslaat G'Uw knecht, 
    Naar 't woord hem toegezegd, 
    Gij laat hem gaan in vrede. 
    Mijn ogen hebben thans 
    Gezien in schone glans 
    Uw heilswerk, hier beneden. 
 
   2.  Dit is de zaligheid, 
    Die Gij hebt toebereid 
    Voor aller volken ogen, 
    Die in hun duisternis 
    Licht tot verlichting is, 
    En Isrel zal verhogen. 
 
 
 GEZANG 5. Het gebed des Heren. 
 
A. De bestaande berijming is volgens eenstemmig oordeel te gebrekkig om gehandhaafd te blijven. 

Het zal niet nodig zijn alle details der critiek hier op te sommen. Een vrijwel complete recensie 
heeft onder deputaten gecirculeerd. Het resulteert alles hierin, dat deze berijming, enkele goede 
momenten daargelaten, a. in waardigheid enige niveaus te laag ligt, en b. als parafrase ook 
exegetisch zwak is. 

 



 Ter adstructie enkele grepen. 
 
a. Couplet 2, regel 1: ,,ai"; regel 4: ,,hemelhoog"; couplet 3, regel 2: ,,ai"; couplet 5, regels 3 en 4: 

„behoev' " en ,,bedroev' "; couplet 6, regels 5 en 6: „geleên" en „misdeên". 
Vaak is het niet zozeer een enkel woord, als wel de gehele uitdrukkingsvorm van een bepaalde 
gedachte, die het oordeel ,,rijmelarij" wettigt. Zo hangt de laatste regel van couplet 6 er maar 
wonderlijk aan. En verder willen wij alleen nog memoreren het diep miserabele ,,Hier komt nog 
vlees en wereld bij" (couplet 8, regel 5). 

b. De parafrase schijnt wel uit te gaan van de Heidelbergse Catechismus, maar is in de weergave 
daarvan soms wel erg zwak. 
Couplet 4 schijnt eigenlijk alleen van de ,,wil des besluits" te weten; alleen in de laatste regel 
verschijnt nog iets van de ,,wil des bevels". Couplet 2, regel 6, zegt wel heel iets anders dan de 
catechismus. Hetzelfde geldt van couplet 10, regels 3 en 4. 
Belangrijke gedachten uit de catechismus zijn niet verwerkt: couplet 3: de bewaring en 
vermeerdering der kerk; couplet 4: het bedienen van ambt en beroep; couplet 5: het ,,opdat wij 
daardoor erkennen", en het aftrekken van ons vertrouwen van alle schepselen. 

 
B. De deputaten van 1920/1923 zagen geen reden om afschaffing van deze berijming voor te stellen, 

,,nu ze zoo lang in gebruik is geweest en nut kan blijven doen". Deputaten 1961/1964 achten het 
zingen ervan de kerk onwaardig, op grond van al het bovenstaande. Zij bieden de synode als 
voorstel een nieuwe berijming aan, evenals de reeds vermelde berijmingen uit eigen kring 
afkomstig en in gemeenschappelijke arbeid critisch getoetst en hier en daar gecorrigeerd. Deze 
berijming heeft de catechismus tot énig richtsnoer voor de exegetische parafrase. 

 
C. Punt 5 van de opdracht der synode verlangt van deputaten te onderzoeken, of het ,,Onze Vader" 

(en het ,,Apostolicum") recitatief zingbaar te maken zijn voor de gemeente (voor het 
„Apostolicum" wordt dan de aandacht gevraagd voor een bepaalde melodiebewerking). Evenals 
het deputaatschap van 1920/1923 menen ook de huidige deputaten, dat voor de gemeentezang 
tweeërlei vorm van dit Gebed des Heren beschikbaar moet zijn: een parafraserende berijming en 
de vorm van een recitatief (of quasi-recitatief) van het onbewerkte proza. Voor het laatste bevelen 
zij aan de melodie van P. Chr. van Westering, uitgave ,,Ars Nova" te Goes. Huns inziens verdient 
deze melodie de voorkeur boven die, welke, geharmoniseerd, in de Rapportenbundel van 1923 is 
toegevoegd als Muziekbijlage A. Voor de harmonisering zou het ideaal zijn: improvisatie door de 
organist, met overgangsfrasen tussen de verschillende heden. Waar echter dit ideaal aan de 
meerderheid onzer organisten niet zal kunnen worden toevertrouwd, vestigen zij de aandacht der 
synode op de harmonisering, die intussen verkrijgbaar is geworden bij ,,Ars Nova" te Goes. 

 
D.  Hier volgt de voorgestelde berijming: 
 
      HET GEBED DES HEREN 
 
    (naar de verklaring van de Heidelbergse Catechismus) 
 
     1 O Gij, Die onze Vader zijt,  
      en troont in hemelheerlijkheid,  
      wij roepen U in Hem die stierf  
      en 't eeuwig kindschap ons verwierf,  
      vol eerbied en vertrouwen aan.  
      Gij zult ons niet beschaamd doen staan. 
 
     2 Geef ons vooreerst Uw Vadernaam  
      te kennen, maak ons zo bekwaam  
      om U te roemen, wat G'ook doet,  
      in gunstbetoon en oordeelsgloed.  
      Ons leven geev' de wereld stof  



      U niet tot laster maar tot lof. 
 
     3. Regeer ons door Uw Woord en Geest,  
      opdat ons hart al meer U vreest.  
      Bewaar, vermeerder Gij Uw kerk,  
      verstoor des duivels boze werk,  
      en alle macht die U bestrijdt.  
      Uw rijk verschijn' in heerlijkheid! 
 
     4 Gehoorzaam word' Uw wil volbracht,  
      Uw goede wet getrouw betracht.  
      Leer ons U volgen waar Gij leidt,  
      bewaar ons voor weerspannigheid.  
      Opdat zo elk zijn ambt en plicht  
      getrouw als d'engelen verricht. 
 
     5. Geef heden ons ons dagelijks brood,  
      opdat ons hart in alle nood 
      erkenne, dat slechts Gij ons voedt  
      en d'Oorsprong zijt van alle goed.  
      Daal' slechts Uw zegen op ons neer,  
      wij rusten in geen schepsel meer. 
 
     6. En scheld ons onze schulden kwijt,  
      wij schonden boos Uw majesteit. 
      Ja, immer kleeft het kwaad ons aan,  
      maar zie ons toch in Christus aan!  
      Reeds spreekt ons leven van Uw macht:  
      ook wij vergeven door Uw kracht. 
 
     7 En leid ons niet in satans strik,  
      wij zijn zo zwak, elk ogenblik.  
      De vijand vecht ons immer aan,  
      doe ons hem door Uw Geest weerstaan.  
      Verlos ons van zijn hels geweld,  
      todat G' ons eens in ruimte stelt. 
 
     8. Want Uw is 't koninkrijk, de kracht,  
      de glorie tot in 't verst geslacht.  
      Gij wilt en kunt ons alle goed 
      verlenen uit Uw overvloed. 
      Dus wordt alleen Uw roem verbreid  
      tot in der eeuwen eeuwigheid! 
 
     9. Zo spreken wij ons Amen-woord:  
      Gij hebt mijn bidden reeds verhoord,  
      veel zekerder dan ik 't begeer.  
      Ik zink op Uw belofte neer, 
      dat Uwe macht, die nooit bezwijkt,  
      veel verder dan mijn bidden reikt. 
 
 
Gezien het feit, dat deputaten van de bundel ,,Enige Gezangen" slechts de eerste vijf op de hierboven 
geschetste wijze hebben kunnen bewerken (afgedacht van de ,,Hilversumse" gezangen), kan het hun 
bedoeling niet zijn, de generale synode voor te stellen, de zo tot stand gekomen nieuwe berijmingen 



reeds ter invoering aan de kerken te presenteren. Veeleer is het hun bedoeling, dat het arbeidsresultaat 
van dit deputaatschap (met hetgeen nog onafgewerkt in portefeuille is) zal worden geëndosseerd aan 
het eventueel nieuw te benoemen deputaatschap. 



BIJLAGE 4. (art. 64) 
 
RAPPORT van de deputaten voor radio-uitzending van kerkdiensten, benoemd door de 
generale synode van Assen 1961. 
 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
De generale synode van Assen 1961 benoemde tot deputaten voor radio-uitzending van kerkdiensten 
de volgende broeders: ds. D. Vreugdenhil, Zwolle (samenroeper); ds. O. W. Bouwsma, Kampen; ds. 
H. D. van Herksen, Hilversum; ds. P. Lok, Berkel (Z.H.); A. Veltman, Kampen en C. C. de Vries. 
Driebergen; secundi: G. Bijlenga, Breukelen en ds. G. Hagens. Bussum. Zij hebben als hun 
moderamen aangewezen: ds. O. W. Bouwsma als voorzitter. ds. D. Vreugdenhil als secretaris en br. C. 
C. de Vries als penningmeester. 
 
Hun werd de volgende opdracht gegeven: 
1. op gelijke wijze als voorheen de radio-uitzending van kerkdiensten voor het binnenland te 

behartigen; 
2. ook inzake de radio-uitzending van kerkdiensten voor het buitenland diligent te zijn en datum en 

uur van elke uitzending zo mogelijk enige maanden te voren in de pers bekend te maken; 
3. inzake de uitzending van kerkdiensten door middel van de televisie met grote voorzichtigheid de 

ontwikkeling te blijven volgen. met name met het oog op de volgende bezwarende feiten: 
a. het gebruik, dat van de televisie in het algemeen gemaakt wordt en de schadelijke invloed, 

die van vele uitzendingen uitgaat; 
b. het feit, dat voor de uitzending van een kerkdienst vooralsnog zondagsarbeid wordt 

gevraagd voor plm. 20 man personeel; 
c. dat het niet wenselijk verklaard is de kerkdienst langer dan een uur te laten duren; 
d. het storende gebruik van apparatuur tijdens de dienst; 
e. de extra inspanning, die van voorganger en gemeente wordt gevraagd bij de voorbereiding 

en uitvoering van zulk een dienst; 
4. indien nodig de kerken te verzoeken een bijdrage te leveren ter bestrijding van de onkosten van 

dit deputaatschap; 
5. aan de eerstvolgende synode verslag uit te brengen van hun handelingen (acta generale synode 

van Assen 1961, art. 105, blz. 53). 
 
Bovengenoemde deputaten hebben in de verslagperiode van april 1961 tot heden hun werk ongestoord 
kunnen verrichten en zij achten het een voorrecht te hebben kunnen meehelpen aan de verkondiging 
van het ongebonden en rijke Woord van God in een door de zonde geschonden en in afval 
wegzinkende wereld. 
Zij zien het als een bizondere genade Gods, dat er tot op heden vrijheid is, gebruik te maken van de 
moderne media als radio en televisie tot de verbreiding van het Koninkrijk Gods en tot vertroosting en 
vermaning van zovelen, die kunnen luisteren. 
Het is wederom gebleken, van hoeveel zegen de prediking geweest is voor zovele zieken, voor 
zovelen, die bejaard zijn of die om andere redenen de kerkdiensten niet kunnen bijwonen. 
Verscheidene emigranten, in het buitenland te werk gestelden, zeevarenden hebben kunnen horen de 
rijkdom van het Woord des Heren. 
Gaarne brengen deputaten thans verslag uit van hun werkzaamheden, die naar de opdracht, hun 
verstrekt, uiteenvallen in drieërlei: 
 
1 Radio-uitzending voor het binnenland 
2 de radio-uitzending van kerkdiensten voor het buitenland en 
3 de uitzending van kerkdiensten door middel van de televisie. 
 
1. Radio-uitzending voor het binnenland 
 



In deze verslagperiode zijn de volgende kerkdiensten uitgezonden: 
 
16 april 
2 juli 
6 augustus 
17 december 
18 maart 
6 mei 
8 juli 
19 augustus 
21 oktober 
17 februari 
13 maart 
26 mei 
18 augustus 
22 september 
8 december 
29 december 

1961 
1961 
1961 
1961 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 

morgendienst 
avonddienst 
morgendienst 
avonddienst 
morgendienst 
avonddienst 
morgendienst 
avonddienst 
avonddienst 
morgendienst 
biddagdienst 
avonddienst 
avonddienst 
avonddienst 
avonddienst 
avonddienst 

Zeist 
Scheveningen 
Harlingen 
Almelo 
Leerdam 
Berkel/Rodenrijs 
Eindhoven 
Emmeloord 
Maassluis 
Rotterdam-Delfshaven 
Zwolle 
Amersfoort-C. 
Pieterburen 
Kampen 
Steenwijk 
Delft 

ds. H. Veltman 
ds. Jac. van Nieuwkoop 
ds. J. Hettinga 
ds. W. G. Raven 
ds. P. Veldstra 
ds. P. Lok 
ds. G. van der Brink 
ds. G. Versteeg 
ds. G. Th. Koopman 
ds. A.Veldman 
ds. Vreugdenhil 
ds. K. Deddens 
ds. P. van Riet  
ds. J. O. Mulder 
ds. N. 't Hart 
ds. J. F. de Wege 

 
 
(de beide laatstgenoemde diensten moeten nog gehouden worden op de datum van de vaststelling van 
dit rapport). 
 
Het was voorheen zo, dat aan onze kerken vijf kerkdiensten per jaar werden toegewezen krachtens een 
binnen het raam van het Convent van Kerken gemaakte afspraak, terwijl om het andere jaar door de 
N.C.R.V. ons gelegenheid werd gegeven de biddag- of de dankdagdienst te verzorgen. 
Voor elke dienst, die werd uitgezonden. was anderhalf uur beschikbaar, met dien verstande, dat 
wanneer de uitzending binnen deze tijd was afgelopen, de N.C.R.V. de beschikking kreeg over de 
resterende tijd tot het geven van gewijde muziek of zang. 
Het nadeel, aan deze regeling verbonden, was, dat op twaalf of dertien zondagen per jaar er geen 
kerkdienst werd uitgezonden door één der participanten in het Convent. 
In het afgelopen jaar is getracht hierin verandering te brengen. In onderling overleg is besloten de door 
de regering toegestane zendtijd zodanig te verdelen, dat het Convent van Kerken voortaan elke zondag 
een uitzending zal kunnen verzorgen. Dit brengt met zich mee, dat de kerkdiensten niet langer zullen 
kunnen duren dan respectievelijk vijf kwartier en één uur. 
Deputaten achten het een voordeel, dat door deze regeling onze kerken in plaats van vijf kerkdiensten 
per jaar voortaan zeven à acht diensten kunnen uitzenden. 
Reeds thans zij meegedeeld, dat voor het jaar 1964 ons zeven diensten zijn toegewezen, elk van vijf 
kwartier. 
In de verslagperiode is ook een proef genomen met het kosteloos beschikbaar stellen van de gehouden 
preken. De verwachting, dat dit voor ons deputaatschap veel kosten zou meebrengen, is beschaamd. Er 
komen namelijk vrije giften binnen in die mate, dat de kosten aan de uitgave van de preken verbonden, 
voor een goed deel hierdoor kunnen gedekt. 
Wat onze situatie binnen de kring van het Convent van Kerken inzake radio- en televisiediensten 
betreft, hebben zich in de afgelopen periode enige moeilijkheden voorgedaan. 
Het Convent heeft zich namelijk verschillende activiteiten veroorloofd, die naar art. 2 van de 
regelingen van de Stichtingsakte buiten zijn bevoegdheid liggen. In samenwerking namelijk met het 
IKOR en met de Rooms-Katholieke Kerk worden uitzendingen verzorgd voor de televisie van het 
zogenaamde ,,Logboek" (een zogenaamde bijbelse vertelling voor de jeugd) en van het ,,Kenmerk" 
(actualiteiten op kerkelijk terrein). Ondanks protesten van de deputaten, die tevoren hierover overleg 
hadden gepleegd met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zijn deze uitzendingen 
toch doorgegaan. 
Om ons tegemoet te komen is bij de aankondiging deze formule gekozen, dat het een uitzending 
betreft van het Convent van Kerken „(televisieopdracht hebbend)", waardoor duidelijk kan zijn, dat 
noch de christelijke gereformeerde deputaten noch onze deputaten hiervoor verantwoordelijkheid 



dragen. Daar dit toch niet bevredigend is, hebben onze deputaten zich nadrukkelijk gedistantieerd van 
deze activiteiten in een brief, d.d. 27 februari 1962, van de volgende inhoud: 
 
            ,,Aan het Convent van Kerken inzake 
            radio- en televisiediensten, 
            Postbus 234, Hilversum. 
Zeer geachte heren, 
 
In verband met en naar aanleiding van de jongste ontwikkeling in de kring van het Convent van 
Kerken inzake radio- en televisiediensten (we denken aan het ,,Logboek" en aan de catechisatielessen 
in samenwerking met het IKOR) achten deputaten bovengenoemd het gewenst nog eens met nadruk u 
mee te delen, dat zij krachtens hun instructie alleen een taak hebben inzake de verdeling van de 
kerkdiensten en dat zij zich derhalve distanciëren van alle andere activiteiten van het Convent. 
Zij menen hiertoe gerechtigd te zijn krachtens hetgeen overeengekomen is in art. 2 van de bepalingen 
van de stichtingsakte van het Convent, waar onder meer gezegd wordt: ,,en wat daar door ieder van 
hen naar eigen visie en op eigen verantwoordelijkheid onder begrepen is". 
Vertrouwend hiervoor bij u begrip te zullen vinden, verblijven zij," 
               volgt ondertekening. 
 
2. Radio-uitzending voor het buitenland 
 
Wat in het rapport aan de vorige synode kon worden meegedeeld, namelijk dat de uitzending van de 
kerkdiensten via Radio Nederland Wereldomroep ook gerelayeerd werd naar het westelijke halfrond, 
is in de afgelopen periode bestendigd. Zodat het verheugende feit zich heeft voorgedaan, dat de 
kerkdiensten, die des zondagsmorgens direct werden uitgezonden naar het verre Oosten en Zuiden, des 
avonds werden heruitgezonden naar het verre Westen. 
Uit diverse reacties blijkt, dat vele Nederlanders in den vreemde met blijdschap deze kerkdiensten 
beluisteren. 
Eén van de deputaten, namelijk ds. D. Vreugdenhil (secundus ds. H. D. van Herksen) is lid van het 
College van deputaten voor radio-uitzendingen van kerkdiensten ten behoeve van de Wereldomroep 
en woont als zodanig de vergaderingen van dit College bij. 
Op deze vergaderingen worden de diensten onderling verdeeld en worden besprekingen gehouden, die 
tot doel hebben de uitzending met haar bizondere vereisten zo goed mogelijk tot haar recht te doen 
komen. 
In de afgelopen periode zijn de volgende kerkdiensten uitgezonden: 
 
1 oktober 
8 juli 
3 februari 
18 augustus 

1961 
1962 
1963 
1963 

Bussum 
Amersfoort-W. 
Urk 
Bussum 

ds. G. Hagens 
ds. J. J. Arnold 
ds. W.H de Boer 
ds. G. Hagens 

 
De volgende uitzenddatum is 15 maart 1964. 
 
In het bizonder bij de kerkdiensten, die via de Wereldomroep worden uitgezonden, maar ook bij die 
voor het binnenland trachten deputaten die kerken aan te trekken, die zowel wat geografische ligging 
en gebouw, als ook gemeente-zang, orgelspel en de stem van de predikant, het best beantwoorden aan 
de technische vereisten. 
 
3. De televisie 
 
Volgens hun door de vorige synode gegeven opdracht hebben deputaten de ontwikkeling gevolgd 
inzake de uitzending van kerkdiensten door middel van de televisie. 
Zij zijn in de gelukkige omstandigheid geweest getuige te kunnen zijn van de kerkdienst, die door de 
kerk te Berkel en Rodenrijs is uitgezonden door middel van de televisie op eerste kerstdag, maandag 
25 december 1961. 



Bovendien hebben zij van deze kerk inlichtingen gevraagd en verkregen met name inzake het vijftal 
bezwarende feiten, dat door de synode van Assen in haar instructie voor haar deputaten genoemd is. 
De motieven van de kerk te Berkel en Rodenrijs om haar dienst door middel van de televisie te doen 
uitzenden, waren: 
a. om de broeders en zusters, die in verband met langdurige ziekte, ouderdom of anderszins niet in 

de gelegenheid zijn de kerkdiensten bij te wonen, in staat te stellen een dienst mee te maken, die 
de werkelijkheid het meest nabij komt; 

b. om gebruik te maken van de gelegenheid, haar geboden, het schriftuurlijke Evangelie te brengen 
in verscheidene huiskamers en elders, waar het gewoonlijk niet binnenkomt, daarbij aangespoord 
door de wetenschap, dat met name het kerstevangelie op vele wijzen verminkt is en verbasterd. 

 
Wat de eventuele bezwaren betreft, constateerde de kerkeraad van Berkel en Rodenrijs, dat tijdens de 
kerkdienst de gemeente als ook de predikant hoegenaamd geen hinder ondervonden van de 
aanwezigheid van camera's en lampen. De ,,extra inspanning" van de predikant bleef beperkt tot het 
feit, dat vóór de dienst begon de technici de stemhoogte en het stemvolume van hem moesten 
vaststellen, benevens het tempo van het spreken. 
De ,,extra inspanning", die van de gemeente werd verlangd, bestond hierin, dat zij dringend werd 
verzocht zich van allerlei storende geluiden te onthouden, zoals hoesten en dergelijke. Een inspanning, 
die toch ook in elke kerkdienst verwacht mag worden. 
Daar in een televisiedienst zeer weinig tijd besteed kan worden aan voor- en naspelen op het orgel en 
aan de collecte, bleven, hoewel de dienst een uur duurde, veertig minuten over voor de bediening van 
het Woord. 
Deputaten hebben geconstateerd, dat de kerkdienst een gewoon gereformeerd karakter had zonder 
enige buitennissigheid, terwijl naar hun gebleken is de technici volledig rekening hielden met de 
wensen van de kerkeraad. Er waren inderdaad 26 mensen voor deze uitzending in touw. Maar 
opgemerkt dient te worden, dat bij een radio-uitzending er ook uiteraard heel wat meer mensen aan het 
werk zijn dan de beide ter plaatse aanwezige technici. 
Zie voorts ook de noot onderaan dit rapport. 
Wat het eerste door de synode van Assen genoemde bezwarende feit betreft, merken deputaten op, dat 
met evenveel recht dit gezegd kan worden van elk medium, waardoor woord of beeld aan anderen 
wordt overgebracht. Het zal voor elke christen zaak zijn in persoonlijke verantwoordelijkheid aan de 
Here welk medium ook te gebruiken of te vermijden tot verheerlijking van God. 
Deputaten zijn dan ook van oordeel, dat het juist geacht moet worden het in de vrijheid der kerken te 
laten, al of niet gebruik te maken van het recht kerkdiensten te doen uitzenden via de televisie. De 
synode kan dan haar deputaten verzoeken de kerken, die zulk een uitzending begeren, behulpzaam te 
zijn, van advies te dienen en binnen het raam van de samenwerking in het Convent van Kerken indien 
mogelijk gelegenheid te geven tot zulk een uitzending. 
 
De deputaten stellen u tenslotte voor: 
 
a. de deputaten, benoemd door de generale synode van Assen 1961 te dechargeren en aanstonds 

nieuwe deputaten te benoemen of te herbenoemen, opdat het werk van dit deputaatschap 
ongehinderd kan worden voortgezet; 

b. deze nieuwe deputaten de volgende opdracht te verlenen: 
1. op dezelfde wijze als voorheen de radio-uitzending van kerkdiensten voor het binnenland te 

verzorgen; 
2. ook inzake de radio-uitzending van kerkdiensten voor het buitenland diligent te zijn; 
3. indien nodig de kerken te verzoeken een bijdrage te leveren ter bestrijding van de kosten 

van dit deputaatschap; 
c. inzake de uitzending van kerkdiensten door middel van de televisie het in de vrijheid der kerken 

te laten al of niet gebruik te maken van het recht kerkdiensten te doen uitzenden via de televisie; 
d. deputaten te verzoeken de kerken, die zulk een uitzending begeren, behulpzaam te zijn, van 

advies te dienen en binnen het raam van de samenwerking in het Convent van Kerken, indien 
mogelijk, gelegenheid te geven tot zulk een uitzending. 

 



         Met heilbede en broedergroeten, 
         namens deputaten voornoemd, 
 
           w.g. O. W. Bouwsma, voorzitter 
           w.g. D. Vreugdenhil, secretaris. 
 
Noot. Een filmopname van de kerkdienst van 25 december 1961 is aanwezig in het filmarchief van de 
N.T.S. De generale synode kan desgewenst deze filmopname bekijken. 



BIJLAGE 5. (art. 167) 
 
RAPPORT van deputaten, benoemd door de generale synode van Assen (acta artikel 123), 
inzake de modernisering van de tekst van de catechismus. 
 
Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, 
 
De generale synode van Assen 1961 nam kennis van het rapport van deputaten benoemd door de 
generale synode van Bunschoten/Spakenburg (acta art. 39) en besloot opnieuw deputaten te benoemen 
met de opdracht: 
a. een revisie van de betreffende proeve te bewerken, met inachtneming van het resultaat van het 

onderzoek der onderhavige proeve door de commissie der synode verricht, welk resultaat is 
vermeld in het commissierapport en het aanvullende memorandum; 

b. de arbeid inzake de overzetting van de Heidelbergse Catechismus in hedendaags Nederlands 
voort te zetten, met dien verstande, dat zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de bestaande wijze 
van formulering en de vraag - in de regel - niet in het antwoord opgenomen wordt en ook de 
eenheid der zinnen zoveel mogelijk gehandhaafd wordt; 

c. aan de sub 2 bedoelde deputaten te verzoeken, een half jaar voor de eerstvolgende generale 
synode het resultaat van hun arbeid aan de kerken toe te zenden. 

 
De synode benoemde tot deputaten voor dit doel de broeders: professor dr. L. Doekes (S), dr. J. Bosch, 
dr. R. H. Bremmer, drs. D. Deddens, drs. J. Faber, dr. H. M. Mulder, drs. A. Plaatsman. drs. C. P. 
Plooy, L. T. Schravendeel, professor C. Veenhof, ds. G. Visee (secundi: ds. J. P. van der Stoel, dr. C. 
Trimp, dr. J. Wesseling). 
Als gevolg van de toegenomen werkzaamheden van dr. J. Bosch nam sedert augustus 1960 dr. J. 
Wesseling zijn plaats in. Met ingang van 1 oktober 1962 werd drs. D. Deddens overeenkomstig zijn 
verzoek vervangen door de secundus-deputaat ds. J. P. van der Stoel. 
Ds. D. van Dijk te Groningen, die in een vroegere periode had meegewerkt aan de overzetting van de 
catechismus in hedendaags Nederlands, werd door deputaten aangezocht als adviseur de 
vergaderingen bij te wonen, aan welk verzoek ds. D. van Dijk gaarne heeft willen voldoen. 
Reeds spoedig na de ontvangst van de opdracht der synode, heeft professor dr. L. Doekes de 
voornoemde deputaten samengeroepen. Behoudens de onderbreking in de vakantieperiode werd 
eenmaal per maand vergaderd. 
Tot secretaris werd benoemd br. L. T. Schravendeel. Het is zijn mede-deputaten een behoefte, bij deze 
gelegenheid hun grote erkentelijkheid uit te spreken over de vele arbeid die door hem in genoemde 
functie werd verricht. 
In hun eerste vergadering van 7 december 1961 hebben deputaten het besluit der generale synode van 
Assen 1961 (acta art. 123) besproken. De synode overwoog ,,dat de door deputaten aangeboden 
proeve tal van verouderde woorden en uitdrukkingen en moeilijke zinnen op goede wijze in 
hedendaags Nederlands heeft overgebracht, zonder dat aan de belijdenisinhoud te kort blijkt gedaan, 
hoewel uit het onderzoek van de proeve tevens gebleken is, dat op onderscheiden punten revisie van 
de proeve nodig is". 
Deputaten meenden goed te doen de tot nu toe gevolgde werkwijze voort te zetten. Zij hebben er zich 
op toegelegd hun arbeid zo goed mogelijk te doen aansluiten aan de bestaande tekst van de 
catechismus. 
Inzake het al of niet opnemen van de vraag in het antwoord zijn de deputaten in meerderheid van 
oordeel, dat gestreefd dient te worden naar een afgerond antwoord, waarvan de inhoud voor zichzelf 
spreekt. Met het oog daarop zijn de antwoorden geredigeerd in de vorm van een zelfstandig geheel, 
mede ter bevordering van een goede memo-techniek. 
In bepaalde gevallen hebben deputaten het raadzaam geacht de vraag in het antwoord op te nemen, 
zonder zich hierbij aan een regel te binden. 
 
Een minderheid van deputaten is van oordeel, dat deze werkwijze te zeer ingrijpt op de structuur van 
de catechismus en onder meer een discrepantie zal doen ontstaan tussen belijdenisgeschrift en 
leerboek. Deze deputaten hebben zich echter neergelegd bij het besluit, ook in dit opzicht de tot nu toe 



gevolgde werkwijze voort te zetten en zij hebben zich - met behoud van hun gevoelen - mede aan de 
arbeid van deputaten gegeven. 
In het algemeen werden de in de catechismus geciteerde Schriftuitspraken (ook in z.g. verborgen 
citaten) weergegeven overeenkomstig de Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Deputaten hebben geen gelegenheid meer gevonden, de reeds vroeger bewerkte tekst van de 
zondagsafdelingen 1-27 volledig te reviseren. Wel gaven hun besprekingen over het resterende 
gedeelte van de catechismus aanleiding de redactie van de vorige proeven op verscheidene plaatsen te 
herzien. Met het ontwerp van de gehele tekst van de catechismus in hedendaags Nederlands kwamen 
deputaten op deze wijze gereed. Het resultaat van hun arbeid bieden zij u hierbij aan. 
Indien de komende generale synode van hen een toelichting zou verlangen inzake de door hen 
gevolgde werkwijze en het resultaat van hun arbeid, zijn zij gaarne bereid daaraan te voldoen. 
Deputaten zijn dankbaar, dat zij telkens de gelegenheid ontvingen dit werk te verrichten. Zij zijn ervan 
overtuigd, dat ook deze arbeid niet tot een goed einde kan worden gebracht door menselijk kunnen of 
willen, maar alleen door de genade van onze Here Jezus Christus. 
Uw vergadering in al Uw arbeid de leiding van de Heilige Geest toebiddend, 
 
           met broedergroeten en hoogachting, 
 
          w.g. R. H. Bremmer 
           L. Doekes 
           J. Faber 
           H. M. Mulder 
           A. Plaatsman 
           C. P. Plooy 
           L. T. Schravendeel 
           J. P. van der Stoel 
           C.Veenhof 
           G. Visee 
           J. Wesseling. 
 
           D.van Dijk,  
           adviseur van deputaten 



BIJLAGE 6a. (art. 202) 
 
BRIEF van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 
gehouden te Haarlem-Santpoort 1962. 
 
GENERALE SYNODE 
DER CHR. GEREF. KERKEN 
IN NEDERLAND 
gehouden te Haarlem-Santpoort aug.-sept. 1962 
Scriba II: Ds.J. J. Rebel 
Pijnboomstraat 45 
Haarlem-Noord 

Aan de generale synode van de 
gereformeerde kerken in Nederland, 

p/a de scriba van de roepende kerk van 
Rotterdam-Delfshaven 

de weledele heer D. van der Graaf, 
Haringpakkerstraat 8a, 

Rotterdam. 
 
 

Haarlem, 6 februari 1963 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Hierbij delen wij U mede, dat de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland, gehouden te Santpoort, in haar zitting van woensdag 26 september 1962, na behandeling 
van het rapport van deputaten onzerzijds en Uw schrijven d.d. 25 april 1962, uitgegaan van Uw 
synode van Assen 1961, eenparig tot het volgende besluit is gekomen: 
 
De generale synode, 
 

kennis genomen hebbende van 
1. het rapport van de deputaten voor eenheid onder de gereformeerde belijders in Nederland en de 

correspondentie met buitenlandse kerken betreffende de samensprekingen met deputaten ad hoc 
van de gereformeerde kerken; 

2. de brief van de generale synode van de gereformeerde kerken, gehouden te Assen in 1961; 
 

constaterende, 
1. dat bij de gehouden samensprekingen tussen wederzijdse deputaten een belangrijke mate van 

overeenstemming is gebleken in het verstaan van Schrift en belijdenis, al kwamen er ernstige 
verschillen openbaar in de wijze waarop bepaalde door de kerken beleden schriftuurlijke 
waarheden worden verstaan; 

2. dat de verhouding tussen beide kerken zeer bemoeilijkt wordt doordat er een vrij groot 
onderscheid is openbaar gekomen tussen uitingen van gereformeerde deputaten en die van 
sommige gereformeerde kerkeraden; 

 
van oordeel, 
1. dat de gereformeerde kerken zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord 

en de gereformeerde belijdenis als daarop gegrond, en dat het daarom roeping is te staan naar 
eenheid; 

2. dat er verschillen gebleken zijn met name ten aanzien van de toeëigening des heils en met 
betrekking tot de hantering van het gereformeerd belijden omtrent de kerk; 

3. dat er in de plaatselijke kerken over het algemeen te weinig toenadering tot elkaar is te 
bespeuren; 

 



besluit 
1. op grond van de schriftuurlijke roeping tot eenheid en in overeenstemming met de belijdenis van 

de kerken en conform de Acte van Afscheiding, deputaten voor eenheid onder de gereformeerde 
belijders in Nederland en correspondentie met buitenlandse kerken op te dragen in overleg met de 
deputaten van de gereformeerde kerken wegen te zoeken die tot wegneming van de 
geconstateerde verschillen kunnen leiden; 

2. dit besluit ter kennis te brengen van de generale synode van de gereformeerde kerken ter 
beantwoording van het schrijven van de generale synode van Assen 1961; 

3. het ingediende rapport van de deputaten voor eenheid onder de gereformeerde belijders in 
Nederland en de correspondentie met buitenlandse kerken met betrekking tot de verhouding tot 
de gereformeerde kerken onder toevoeging van het rapport over de eerste samensprekingen, 
uitgebracht ter synode van 1959 aan de kerkeraden toe te zenden en voor leden van de kerken 
verkrijgbaar te stellen. 

 
De Heilige Geest leide Uw vergadering en geve - hetgeen ook ter synode Haarlem-Santpoort 

werd geuit - dat het moge komen tot een eenheid van kerken onder zijn zegen en in zijn gunst. 
 
         Met hartelijke broedergroet,  
         namens de synode voornoemd, 
 
          w.g. J. H. Velema, praeses; 
          w.g. J. J. Rebel, 2e scriba. 



BIJLAGE 6b. (art. 202) 
 
RAPPORT van de door de generale synode van Assen 1961 voor samenspreking met de 
deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken benoemde deputaten, aan de generale 
synode van Rotterdam-Delfshaven 1964. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
A.  De generale synode van Assen besloot: 

"3. aan de eerstvolgende synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken de vraag voor te 
leggen of zij, na de inmiddels zoveel mogelijk tot afronding gekomen besprekingen der 
deputaten, met haar van oordeel is. dat waar het de roeping der kerk is het Woord Gods te 
bewaren, de Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken zich ook blijkens de 
Acte van Afscheiding of Wederkering voor de eis gesteld zien, zulks in eenheid van 
samenleven te doen en, zo deze vraag ontkennend mocht worden beantwoord, of zij aan 
deputaten ad hoc wil meedelen, welke daarvoor de gronden zijn; 

4. deputaten te benoemen met de opdracht: 
a. de ingevolge de opdracht van de generale synode van Bunschoten-Spakenburg 

1958/1959 aangevangen, maar nog niet naar het door wederzijdse deputaten aanvaarde 
 program voltooide besprekingen te vervolgen, teneinde zoveel mogelijk vóór de a.s. 
 christelijke gereformeerde synode het voorgenomen program af te wikkelen en aldus 
 die synode te meer in staat te stellen tot een oordeel over de onder 3 genoemde vraag, 
 alsmede na die synode eventueel de uitvoering van het besprekingsprogramma te 
voltooien, gericht op het bereiken der van God geboden eenheid der gelovigen; 

b. met genoemde deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken wegen te zoeken, 
welke tot de geboden en begeerde vereniging kunnen leiden". 

 
Toen de generale synode van Assen gehouden zou worden, waren de deputaten-besprekingen zover 
gevorderd, dat gesproken was over de positie van de bondeling, de toeëigening van het heil, de 
zelfbeproeving en de kerk. Op het program stond nog de prediking, de kerkregering en de z.g. 
doorgaande reformatie. 
Hieronder volgt een verslag van de samenspreking op 15 december 1961. Dit verslag is, evenals de 
daarna volgende, een korte samenvatting van de notulen der samensprekingen, die als bijlagen aan dit 
rapport zijn toegevoegd. 
 
Samenspreking op 15 december 1961 
Onzerzijds werd op prijs gesteld, dat de bespreking over de kerk eerst tot een afronding zou komen, 
voordat de prediking aan de orde werd gesteld. Door het oecumenistische streven komen de 
Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken steeds meer in de eenzaamheid. Zullen we 
dit aanvaarden en zullen we elkander aanvaarden, zo hebben wij gevraagd. ,,De Wekker" had sterke 
woorden gebruikt tegen het besluit van de synode van Assen betreffende contact met de synode der 
gebonden kerken. 
Volgens dit blad is daarin een bepaalde kijk op de kerk naar voren gekomen, die blijk zou geven van 
een geest van kerkelijk exclusivisme, welke geest bedenkelijk dicht nadert tot het bedrijven van 
afgoderij met de kerk. Wij hebben hierover vragen gesteld. 
Van christelijke gereformeerde zijde is gezegd, dat niet zozeer door het besluit zelf als wel door de 
motivering van het besluit ontstemming was gewekt. Er werd daarin gesproken over het werk des 
Heren in 1944 en over de genade en trouw des Heren aan zijn kerk in deze landen. Daarmee was 
opnieuw de indruk gewekt alsof de vrijgemaakte kerken de enige zijn. De Christelijke Gereformeerde 
Kerken kwamen niet in het vizier. Dit speelt volgens de christelijke gereformeerde deputaten ook bij 
de plaatselijke samensprekingen een grote rol. Door dergelijke motivering achten zij de zaak van de 
hereniging achteruit gebracht. 
Van onze kant is er op gewezen, dat de synode van Assen sprak in een bepaalde historische situatie. 
Tegenover de poging contact tot hereniging te krijgen is getuigd van het werk Gods in de vrijmaking. 
Daarmee werd niet ontkend, dat ook elders werk Gods is. 



De christelijke gereformeerde broeders werden hierdoor nog niet overtuigd. Zij meenden, dat het 
spreken over de kerk des Heren concreet doelde op de Gereformeerde Kerken. In dit verband dachten 
de broeders ook aan de z.g. doorgaande reformatie. Mede daardoor is de aanvankelijke blijdschap over 
de vrijmaking bij de christelijke gereformeerden aangetast. 
Hiertegenover is door ons gezegd, dat er vaak veel te statisch over de kerk wordt gesproken. Als in 
verband met de vrijmaking de kerk des Heren wordt genoemd, is dat een toepassing van wat de 
belijdenis zegt over de heilige, algemene, christelijke kerk. Maar dat sluit niet uit, dat de Here ook 
elders werkt aan zijn kerk. Er moet onderscheiden worden tussen kwalitatief en kwantitatief spreken 
over de kerk. Weliswaar komt bij ons een spreekwijze voor, die naar de letter exclusief is, doch dit 
bedoelt niet de Christelijke Gereformeerde Kerken uit te sluiten. Gebeurt hetzelfde ook niet bij de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, als in eigen kring over de kerk gesproken wordt? Het 
aangevochten besluit van Assen moet samengenomen worden met dat ten aanzien van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. Wij hadden de roeping het pand, dat de Here aan zijn kerk heeft toevertrouwd 
te bewaren. Maar daarmee is allerminst gezegd, dat wij dit alleen doen. Reeds in 1951 is in deze geest 
aan de christelijke gereformeerde deputaten geschreven. Ook al komt het binnen onze kring voor, dat 
alles buiten de Gereformeerde Kerken secte wordt genoemd, de kerken doen het niet. Intussen mag de 
erkenning van het werk des Heren elders ons niet er toe brengen te gaan spreken van pluriformiteit der 
kerk. 
 
Samenspreking op 22 februari 1962 
 
Opnieuw is de vraag gesteld wat het is, afgoderij met de kerk te bedrijven. Geantwoord is, dat bij 
velen van ons de kerk de plaats zou hebben ingenomen van Christus, doordat de vraag naar het 
behoren tot de ware kerk belangrijker zou worden geacht dan de vraag naar het geborgen zijn in 
Christus. Assen zou deze mentaliteit hebben gevoed. Brengt dit niet verstarring en afstoting? Ook in 
de preken zou de kerk centraal staan. 
Onzerzijds is gezegd, dat Christus en de kerk niet van elkaar te scheiden zijn. We moeten niet in 
eenzijdigheden vervallen. Ook moeten we met betrekking tot de kerk niet met abstracties werken. Wat 
zondag 21 over de kerk belijdt staat niet in tegenstelling tot de zichtbaarheid van de kerk. Gaan we 
samen uit van het éne geloof aangaande de kerk, dan mag er geen gescheidenheid in het institueren 
zijn. Er moet wederzijds vertrouwen zijn ook ten aanzien van de uitspraken van Assen. Van 
christelijke gereformeerde zijde is toen gezegd, dat er geen vereenzelviging mag zijn van de 
onzichtbare en de zichtbare zijde der kerk. Dat de kerk een gemeenschap van uitverkorenen is mag 
niet zo maar worden overgebracht op een plaatselijk instituut. Zij vroegen of dit niet bij ons voorkomt 
en of hier de verklaring ligt van het zware accent op de kerk. Het lijkt erop, dat wij de ware kerk 
zouden zijn en dat nu de Christelijke Gereformeerde Kerken ook kerk zouden kunnen zijn maar dan 
bij de gratie van de gereformeerde kerken, namelijk als zij zouden begeren met deze samen te leven. 
Onzerzijds is gezegd, dat de broeders zich niet moeten laten leiden door wat ze hier of daar van 
particuliere personen horen. Iedere plaatselijke kerk heeft, als zij waarlijk kerk is, alles wat van de 
kerk van Christus is. Onze gelovige kijk op de kerk wordt verduisterd, als we het onzichtbare en 
zichtbare uit elkaar halen. Als er accentverschillen zijn tussen de christelijke gereformeerden en ons, 
moet dat ons in de praktijk gescheiden houden? Laten we toch naar onze gemeenschappelijke 
belijdenis handelen en samen kerk zijn. Hoe belangrijk zou het zijn, indien we als deputaten tot het 
oordeel kwamen, dat er confessioneel gezien niets is, dat samenleven zou moeten verhinderen. Als we 
over en weer spreken en doen naar wat de belijdenis over de kerk zegt, gaan we elkaar verstaan. Het is 
waar, dat er plaatselijke accentverschillen zijn, die het naar elkaar toegroeien belemmeren. Maar als 
plaatselijk onzerzijds gezegd wordt: hier is de kerk, moet dat niet statisch worden opgevat. Als de 
christelijke gereformeerde deputaten op de kansel staan, behandelen zij de gemeente toch ook als 
kerk? Wanneer wij daarin elkaar herkennen in overeenstemming met de belijdenis, komt het goed. Wij 
willen het dynamische van Christus' kerkwerk belijden. Het is waar, dat er bij ons kerkelijke 
hoogmoed voorkomt. Maar dat is ook bij christelijke gereformeerden het geval. 
Van christelijke gereformeerde zijde is daarop gezegd, dat in dit alles veel is, dat hen aanspreekt. Maar 
zij spreken over de verhouding van Christus' werk en mensenwerk genuanceerder dan, naar zij menen, 
bij ons het geval is. Op bepaalde plaatsen wordt de Christelijke Gereformeerde Kerk niet erkend als 
ware kerk. Van dit laatste is door ons gezegd, dat het begrijpelijk is, als er in een critische situatie op 



een bepaalde plaats huivering is om een definitieve uitspraak te doen. 
Aan het slot van deze bespreking is van christelijke gereformeerde zijde gezegd, dat wij elkaar op het 
punt van de kerk iets meer zijn gaan verstaan. 
De overige tijd is gebruikt voor een gesprek over de kerkregering. In verband met art. 31 K.O. is 
gevraagd of de opvatting, dat ratificatie een afzonderlijk element is met betrekking tot de rechtskracht 
van besluiten van meerdere vergaderingen en de opvatting, dat het bewijs van strijdigheid met Gods 
Woord voor de betrokkene zelf al geldig mag zijn, ons niet brengen in de independentistische hoek. 
Wij hebben geantwoord, dat we huiverig zijn geworden voor hiërarchie van meerdere vergaderingen. 
In het begin van de vrijmaking is sterke nadruk gelegd op het ratificatierecht. Maar het is nooit de 
bedoeling geweest, dat de kerkeraden alle besluiten van meerdere vergaderingen opnieuw gaan 
bekijken. Er moet ruimte zijn voor een oprecht consciëntiebezwaar. De onder ons gangbare 
interpretatie van art. 31 K.O. kan ontbindend werken ten aanzien van het kerkverband. Maar de 
kerkenordening moet onder leiding van de Heilige Geest gehanteerd worden. Een bezwaarde is 
gerechtigd een besluit niet uit te voeren, als hij het in strijd acht met Gods Woord. Maar dan is hij 
verplicht de gronden van zijn bezwaar aan de meerdere vergadering voor te leggen. En hij is geroepen 
tot bescheidenheid totdat zijn bezwaar is onderzocht. 
Op een vraag in verband met art. 36 K.O. antwoordden wij, dat de uitdrukking ,,hetzelfde gezag" 
betekent: hetzelfde besluitrecht. 
Wat art. 79 K.O. aangaat, hebben wij gezegd, dat een classikale vergadering nooit moet doen wat des 
kerkeraads is. 
Onzerzijds is gevraagd naar de wijziging der kerkenordening, die de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in 1947 hebben aanvaard. De wijzigingen bleken betrekking te hebben op de taal van de 
kerkenordening. 
Aan het einde van deze samenspreking is nog kort gesproken over de vraag of er wederzijds begeerte 
naar vereniging is. Daarbij is onzerzijds weer benadrukt, dat we moeten uitgaan van het gebod tot 
eenheid. Daarin is begrepen, dat we elkaar nodig hebben. Hoe belangrijk zou eenheid zijn tegenover 
de vals-oecumenische beweging. De broeders zeiden, dat de zaak der vereniging niet leeft bij het 
kerkvolk. Er is geen kennis aan elkaar. Hoe kan er dan liefde zijn tot elkaar? In dit verband is 
onzerzijds gewezen op de pers als een middel ter verbetering. Als men elkaar zoekt, vindt men elkaar. 
 
Samenspreking op 25 april 1962 
 
In deze vergadering is eerst gesproken over de z.g. doorgaande reformatie. De christelijke 
gereformeerden vroegen of in de Gereformeerde Kerken vrij algemeen aanvaard wordt, dat 
samenwerking op het gebied van onderwijs, politiek en maatschappelijk leven onmogelijk is met hen, 
die geen lid zijn van een gereformeerde kerk. Dat eigen scholen gesticht worden vanwege verval 
spreekt hen wel aan, maar als het gebeurt vanwege verbreking van kerkelijke samenwoning, staat het 
voor hen anders. Dan zien zij een opvatting werken, die voor hen pijnlijk is. Waarom wordt er niet 
meegewerkt aan confessioneel-gereformeerde scholen? Zij vinden, dat wij tekort doen aan de 
waarachtige gereformeerde oecumenische idee. Leidt dit niet tot verkerkelijking van het leven? 
Onzerzijds is geantwoord, dat men niet kan zeggen, dat dit dè visie van de Gereformeerde Kerken zou 
zijn. Maar tevens vroegen wij, wat gereformeerd-oecumenisch is. Zodra men in de bestaande 
organisaties ernst ging maken met de gereformeerde confessie liep het mis. Is het verkerkelijking van 
het leven, als men ernst maakt met de confessie? 
Er zijn bij ons spanningen vanwege verschil van inzicht. Maar die zijn er ook bij de christelijke 
gereformeerden. De broeders moeten zien, dat de pluriformiteitsidee in de organisaties in praktijk 
wordt gebracht, b.v. door een systeem van evenredige vertegenwoordiging. Daardoor is het kerkelijke 
besef vernietigd. Onze grote zorg ten aanzien van het onderwijs is, dat de confessie niet meer 
gehandhaafd wordt. Zien de broeders de ellende bij het onderwijs wel? Bij vereniging zal veel 
wijsheid nodig zijn voor ons samenleven. Maar dat is tegelijk trouw-beproeving. 
De gedachte, dat kerkelijk verval consequenties heeft, is niet resultaat van een theoretische 
redeneergang. Het kerkelijke conflict vond zijn oorzaak in verval van het geloof. Er was algemene 
verzwakking van het normbesef. Wij waarschuwen in eigen kring tegen farizeïsme. Maar we kunnen 
toch niet, om dat te voorkomen, overgaan naar het tegenwoordige algemeen-christelijke. Als allen, die 
Christus waarachtig liefhebben, één waren, dan zou er toch geen enkel bezwaar gemaakt worden om al 



hun kinderen naar een school met eenzelfde basis te sturen. Dat is toch geen verkerkelijking van het 
leven. De broeders klaagden er over, dat het vrijgemaakte onderwijs maar één kerk kent. Maar willen 
zij dan maar achter de algemeen-gereformeerde scholen blijven staan? De christelijke gereformeerde 
deputaten hebben toen gesproken over de situatie in hun kring. Er is bij sommigen gebrek aan 
belangstelling voor allerlei publieke activiteit. Maar er is ook een brede groep, die het verval ziet, doch 
terugschrikt voor de manier, waarop het bij ons toegaat. Men heeft van ons een indruk van farizeïsme, 
hoogmoed en kerkisme. Daardoor kunnen christelijke gereformeerden het goede, dat er in ons streven 
zit, niet meer begrijpen. Als deze critiek nu eens verdisconteerd werd in onze kerkelijke praktijk, zou 
het de broeders niet moeilijk vallen om aan het christelijke gereformeerde kerkvolk duidelijk te 
maken, dat het bij de vrijgemaakten wel goed ligt. 
Van onze kant is gezegd, dat er inderdaad bij ons verschijnselen zijn, die tot zulke critiek aanleiding 
geven. De strijd voor doorgaande reformatie is niet altijd helder. Maar de achtergrond is de zorg om de 
kerkleden en hun kinderen te onttrekken aan invloeden die gevaarlijk zijn juist als ze een christelijk 
voorkomen hebben. Het werk van Christus moet één en al zijn in het leven der kerk. Maar moet de 
eenheid wachten totdat er bij ons geen gebreken zijn? 
De christelijke gereformeerde deputaten zeiden, dat men bij hen in een moeilijk parket verkeert. Er 
zijn bezwaren tegen bestaande organisaties. Maar tegelijk hebben zij het bezwaar, dat een organisatie 
als het Gereformeerde Politiek Verbond alleen leden uit de vrijgemaakte kerken aanneemt. Is het eis 
bij ons, dat er eigen organisaties zijn? Wij hebben nogmaals beklemtoond, dat er bij ons geen 
kerkelijke organisaties zijn en dat er ook geen kerkelijke uitspraken over dit punt zijn gedaan. 
 
Het tweede deel van deze samenspreking werd besteed aan de prediking. 
De christelijke gereformeerde deputaten zeiden dikwijls inlichtingen te ontvangen, dat er bij 
plaatselijke samensprekingen in dit opzicht geen samenstemming is. Het zou zelfs zijn voorgekomen, 
dat een predikant tegenover de opvatting, dat de verbondskinderen vanwege de verdorvenheid van het 
hart bekering nodig hebben om in het heil van Christus te kunnen delen, gesteld zou hebben, dat 
bondelingen moeten worden aangesproken als gelovigen, omdat ze al verlost zijn. 
Onzerzijds is hierover verwondering uitgesproken. Hebben de broeders elkaar in de samenspreking 
wel goed begrepen? Het staat toch vast, dat wij van nature kinderen des toorns zijn. Maar ook moet 
gepredikt worden, dat we niet mogen twijfelen aan Gods belofte. 
Van christelijke gereformeerde zijde werd gezegd, dat er bij hen misschien een degradatie van de 
betekenis van Gods belofte is. Maar wordt er bij ons wel gewezen op de noodzaak van vervulling der 
belofte door persoonlijke toeëigening? 
Onzerzijds is gezegd, dat het bij ons voorkomt, dat in de prediking de zondaar als zodanig niet wordt 
aangesproken. Maar we zijn het toch wel eens over de normen voor de prediking? De christelijke 
gereformeerde broeders willen echter ook naar de praktijk zien. 
Dit was voor ons reden om te zeggen, dat een vereniging ook niet met haastige spoed kan geschieden. 
Maar wat zou het goed zijn, als de christelijke gereformeerde synode met de onze uitsprak, dat wij 
gezamenlijk Gods Woord moeten bewaren. Dan kregen we als deputaten ook een andere opdracht en 
zou er in korte tijd heel wat kunnen groeien. 
De christelijke gereformeerde deputaten hebben gevraagd wat wij zagen als positieve 
waarderingselementen in hetgeen zij naar voren hebben gebracht. 
Wij hebben geantwoord, dat bij hen een goed oog is voor de noodzaak te strijden voor het behoud van 
Sion. Bij ons is een zekere schraalheid. We zijn wat cerebraal. Maar we kunnen elkaar dienen, als we 
één zijn. Als het erop aankomt, spreken wij één taal en hebben wij één geloof, al zien we over en weer 
vele gebreken. Zouden we elkaar niet vinden, dan zou dit tot schade voor beiden zijn. 
Wij kunnen van de christelijke gereformeerden leren met het oog op de prediking. Omdat in de 
komende synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken naar het bevindelijke element in de 
prediking zou worden gevraagd, werd ons verzocht te zeggen hoe wij dat bezien. 
Wij hebben geantwoord, dat in het echte gelovige leven bevinding is. Het hoort bij het ingegroeid zijn 
in de genade Gods. Het Woord grijpt de ganse mens aan in zijn hele bestaan. Zo bedoelen de 
christelijke gereformeerde broeders het toch ook. Bevinding is niet grond van het geloof doch vrucht. 
Ze is niet alleen emotioneel en individueel, niet alleen iets van de binnenkamer. De christelijke 
gereformeerde deputaten merkten op, dat het bevindelijke element niet iets aparts moet zijn in de 
prediking, maar bij de prediking als zodanig behoort, omdat Gods Woord erover spreekt. Dan komt 



ook de verscheidenheid in het gelovige leven aan de orde. 
Tenslotte hebben de christelijke gereformeerde deputaten nog geïnformeerd naar onze mening over de 
publikatie van het boek van ds. B. Telder ,,Sterven ... en dan?". We hebben gewezen op de bezwaren, 
die bij kerkelijke vergaderingen aanhangig waren gemaakt en een en ander naar voren gebracht van 
wat in eigen kring tot uiting is gekomen. 
Aan het slot heeft de voorzitter van de christelijke gereformeerde deputaten gezegd, dat de 
samensprekingen beantwoord hadden aan het doel, dat de verhouding tussen de wederzijdse kerken 
duidelijk zou worden. 
 
Het rapport van de deputaten aan de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken te 
Haarlem/Santpoort 1962 
 
De deputaten concludeerden ten aanzien van de samensprekingen, dat er een groeiende mate van 
begrip was voor hun uiteenzettingen en een klimmend gehoor voor hun bezwaren. Ook zagen zij 
steeds meer begrip ervoor komen, dat in de verhouding niets kan worden geforceerd. Zij waren onder 
de indruk gekomen van de hoge ernst, waarmee de vrijgemaakte broeders hun taak hadden opgevat en 
hen gesteld hadden voor het gebod der eenheid. Niettemin merkten de deputaten op, dat er bij hen 
reserves waren gebleven ten aanzien van onze visie op bepaalde onderdelen van de belijdenis. Wat de 
plaatselijke samensprekingen aangaat, meenden zij, dat in het algemeen gezegd kon worden, dat de 
verhoudingen niet goed waren. Een onderzoek had uitgewezen, dat in 5 plaatsen de samensprekingen 
vast liepen omdat de Gereformeerde Kerk de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse niet wilde 
erkennen als ware kerk. Andere kerkeraden berichtten hun verschil van inzicht ter zake van de 
toeëigening des heils, het geloof, het zelfonderzoek en het onderscheid van schenking in belofte en 
deelachtig-making door toeëigening. Er waren echter ook enkele kerkeraden, die meedeelden, dat er 
geen principiële verschillen aan de dag waren getreden. Voorts meenden de deputaten, dat er een vrij 
sterke discrepantie was tussen uitingen van vrijgemaakte deputaten en uitingen van sommige 
vrijgemaakte kerkeraden. Zij benadrukten de noodzaak van plaatselijke eenheid, omdat vereniging 
anders een onverantwoorde zaak wordt. 
Hun mening was, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken op grond van de schriftuurlijke roeping 
tot eenheid, krachtens de belijdenis der kerken en conform de Acte van Afscheiding de Gereformeerde 
Kerken niet mochten loslaten, maar in overleg met hen moeten zoeken naar wegen en middelen opdat 
de geconstateerde verschillen mogen verdwijnen om op deze wijze de eenwording biddend na te 
jagen. 
 
Het besluit van de generale synode der Christelijke Gereformeerde Kerken 
 
De synode constateerde, dat „tussen wederzijdse deputaten een belangrijke mate van overeenstemming 
is gebleken in het verstaan van Schrift en belijdenis, al kwamen er ernstige verschillen openbaar in de 
wijze waarop bepaalde door de kerken beleden schriftuurlijke waarheden worden verstaan", en ook 
„dat de verhouding tussen beide kerken zeer bemoeilijkt wordt doordat er een vrij groot onderscheid is 
openbaar gekomen tussen uitingen van gereformeerde deputaten en die van sommige kerkeraden". 
De synode was van oordeel, „dat de gereformeerde kerken zich in alles willen stellen op de grondslag 
van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis als daarop gegrond en dat het daarom roeping 
is te staan naar eenheid", voorts „dat er verschillen zijn gebleken met name ten aanzien van de 
toeëigening des heils en met betrekking tot de hantering van het gereformeerde belijden omtrent de 
kerk" en ook, „dat er in de plaatselijke kerken over het algemeen te weinig toenadering tot elkaar is te 
bespeuren". 
De synode besloot ,,op grond van de schriftuurlijke roeping tot eenheid en in overeenstemming met de 
belijdenis van de kerken en conform der Acte van Afscheiding deputaten voor eenheid onder de 
gereformeerde belijders in Nederland en correspondentie met buitenlandse kerken op te dragen in 
overleg met de deputaten van de gereformeerde kerken wegen te zoeken, die tot wegneming van de 
geconstateerde verschillen kunnen leiden". 
 
Ons beraad 
 



Doordat het contact met de christelijke gereformeerde deputaten vrij laat tot stand kwam, kon de 
datum voor de eerstvolgende samenspreking niet eerder gesteld worden dan op 3 oktober 1963. 
Voordien hebben wij op 19 september overleg gepleegd. Wij stonden voor de vraag wat wij konden 
doen binnen het kader van onze opdracht. Konden wij over de verschillen gaan samenspreken? Hoe 
was nu de stand van zaken bij de Christelijke Gereformeerde Kerken? De synode had ook besloten te 
gaan deelnemen aan de gereformeerde oecumenische synode. Toch moesten we ook constateren, dat er 
winst was gemaakt in vergelijking met voorgaande besluiten van christelijke gereformeerde synoden. 
Voorts was het gepast van de deputaten te vernemen, wat de betekenis van het synodebesluit was en 
welke wegen zij zagen om de verschillen weg te nemen. 
 
Samenspreking op 3 oktober 1963 
 
De christelijke gereformeerde deputaten hebben uiteengezet, hoe zij tot de conclusies van hun rapport 
waren gekomen en gewezen op de verhouding tussen dat rapport en het synodebesluit. Daarbij hebben 
zij de nadruk erop gelegd, dat een christelijke gereformeerde synode nog nooit zo over enige andere 
kerk gesproken had als nu ten aanzien van de Gereformeerde Kerken, dat het roeping is te staan naar 
eenheid. Maar de situatie in de plaatselijke kerken is een belemmering. Er is nu een nieuwe opdracht. 
Tevoren ging het over de vraag: hoe staan wij tegenover elkaar? Nu gaat het om de vraag: hoe vinden 
wij elkaar? Onzerzijds is gezegd, dat inderdaad de plaatselijke toestand minder gunstig is, doch dat dit 
van weerskanten geldt. Ook zijn er bij de Christelijke Gereformeerde Kerken internationale contacten, 
die vragen bij ons oproepen. Dan is er de vraag, hoe wij de verschillen moeten taxeren. Kunnen wij 
elkaar daarin dragen? 
Geantwoord werd, dat de verschillen moeten worden weggenomen. Voorts leeft de schriftuurlijke 
drang tot eenheid plaatselijk weinig. Er is een geestelijk klimaatverschil. Om de plaatselijke 
samensprekingen te bevorderen heeft de christelijke gereformeerde synode het deputaten-rapport laten 
rondzenden aan de kerkeraden. 
Wij hebben gevraagd naar de opdracht van de christelijke gereformeerde deputaten. Zij antwoordden, 
dat de situatie voor hen niet eenvoudig is. Er is toenadering in Eindhoven, Amsterdam en Steenwijk. 
Maar de reacties op Eindhoven in de Christelijke Gereformeerde Kerken waren voor een groot deel 
negatief. Ook zijn de kerken na de synode van Haarlem/Santpoort niet in beweging gekomen. 
Bovendien zijn er ernstige moeilijkheden in de vrijgemaakte kerken. 
Hoe zal onze generale synode nu reageren op de gehouden samensprekingen? Er is verschil volgens de 
christelijke gereformeerde broeders tussen onze deputaten en sommige kerkeraden bij ons. De 
christelijke gereformeerde deputaten zouden graag willen horen, hoe onze kerken er over denken. 
Verder is gevraagd acht te geven op de klacht, dat men aan christelijke gereformeerde zijde zich niet 
één voelt met ons. Hoe is daarin verandering te brengen? De christelijke gereformeerde bezwaren. b.v. 
op het stuk van de kerk, vragen om herkenning. De broeders willen niet een pluriformiteitsleer 
aanhangen. Maar ze willen wel staan in de tegenwoordige werkelijkheid. Hoe denken wij over de 
gereformeerde oecumenische synode en over het Gereformeerd Convent? Er ontbreekt bij ons iets aan 
de geestelijke benadering. We doen het volgens de broeders te rechtlijnig, te beredeneerd. 
Wij hebben gezegd, dat er een begin is van plaatselijke toenadering. Het komt echter ook voor, dat 
plaatselijk door christelijke gereformeerden wordt deelgenomen aan acties, die onkerkelijke 
religieusiteit bevorderen. Wij willen vasthouden aan het historische ambtelijk bepaalde werk in 
Christus' kerk. Daarom beklemtonen wij ook wat in 1944 door de Here is gewerkt. Als deputaten 
kunnen we weinig doen. De synode zal conclusies moeten nemen. En de plaatselijke kerken zullen 
moeten doen wat ze kunnen. 
Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Als we ons nu van elkaar verwijderen, is er geen zegen te 
verwachten. Het klimaat dient gesaneerd te worden vanuit de gemeenschappelijke grondslag. 
Wij zijn kerken van Christus met eenzelfde belijdenis. De zaak van de eenheid heeft haast. Over 10 
jaar is het veel moeilijker. Het zal moeilijk zijn een vereniging voor te staan, als het kerkvolk er niet 
rijp voor is. Daarom moet dat volk contact krijgen met elkaar. 
 
Samenspreking 8 november 1963 
 
Onzerzijds zijn bezwaren ontwikkeld tegen het besluit van de christelijke gereformeerde synode om 



aan de gereformeerde oecumenische synode te gaan deelnemen. Reeds in 1948 heeft een synode van 
onze kerken een uitnodiging gemotiveerd afgewezen. 
In de G.O.S. zijn de gebonden kerken aanvaard, terwijl van de Vervangingsformule is uitgesproken, 
dat zij in overeenstemming is met Schrift en belijdenis. Het werd aanvankelijk zelfs aan die kerken 
toevertrouwd om te bepalen welke kerken in Nederland uitgenodigd zouden worden. Voorts geeft de 
gang van zaken in de G.O.S. reden om te denken, dat de waarheid daar verdoezeld wordt. 
De Christelijke Gereformeerde Kerken werken ook mee in de I.C.C.C. Daar wordt de pluriformiteit 
voluit beleefd. De ware eenheid wordt daar tegengestaan. Dat kan een gereformeerde kerk toch niet 
aanvaarden. De kerk moet zich met de waarheid niet opsluiten. Maar als we anderen willen dienen, 
moeten we geen verkeerde wegen bewandelen, waar gevaar van afglijding bestaat. Volgens de 
belijdenis kunnen wij niet alles als kerk begroeten, dat zich als zodanig aandient. Het kan nodig zijn, 
dat wij plaatselijk van een andere gemeenschap zeggen, dat het daar niet de plaats is om als 
christgelovigen vergaderd te worden. Het gaat ook in de kerkzaken er om, dat wij tonen metterdaad 
eigendom van Christus te zijn. 
Durven de christelijke gereformeerde broeders de grondvragen met betrekking tot de kerk scherp te 
stellen? En willen zij ook werkelijk tot eenheid komen, wanneer zij een kerk als ware kerk erkennen? 
Ligt in de ontwikkeling naar het pluriformisme niet één der oorzaken, waardoor het ontbreekt aan ijver 
voor de geboden vereniging? 
De christelijke gereformeerde deputaten hebben hun verbazing erover uitgesproken, dat deze zaken 
thans aan de orde kwamen, en zo scherp gesteld werden. Het is immers niet een nieuwe ontwikkeling 
bij hen. 
Reeds in 1922 is tegenover de Gereformeerde Gemeenten het standpunt losgelaten, dat de Christelijke 
Gereformeerde Kerk alleen wettige openbaring van het lichaam van Christus zou zijn. In 1947 is 
gevolgd de benoeming van deputaten voor de eenheid van gereformeerde belijders in Nederland en de 
correspondentie met buitenlandse kerken. Toen is de roeping gezien deel te nemen aan de strijd ter 
bewaring van de gereformeerde belijdenis en een profetisch geluid te laten horen. In 1950 is het 
besluit inzake de I.C.C.C. genomen, in 1953 dat over het Gereformeerd Convent en in 1962 dat over 
de G.O.S. 
Steeds wordt nagegaan wat de grondslag is en of deze geschikt is om het gestelde doel te bereiken. De 
medewerking aan I.C.C.C. en G.O.S. gaat gepaard met behoud van bezwaren. Het is beslist niet de 
bedoeling de zaken te verdoezelen. In de G.O.S. ondervinden de gebonden kerken ernstige critiek. 
Hetzelfde gebeurt in het Convent. Dit laatste is mede te danken aan broeders uit de Gereformeerde 
Kerken. De christelijke gereformeerden willen bij anderen appelleren op hun belijdenisgeschriften. Ze 
zien bij ons een verabsoluteren van het eigen instituut. Ze hanteren de artikelen over de kerk anders 
dan wij. Als Christus ook bij anderen vergadert, moet dat betekenis hebben voor de verhouding tot die 
anderen. In 1947 is een grote wending gekomen. Voor die tijd zaten de Christelijke Gereformeerde 
Kerken in de hoek van de slagen. Nu is er samenspreking en samenwerking. De broeders zien, dat nu 
echter het gevaar van relativisme dreigt. Doch tegelijk wijzen zij op de spanning in onze kerken. die 
zij zien als gevolg van een exclusivistische kerkbeschouwing. 
Verder maakten zij er bezwaar tegen, dat plaatselijke gevallen op één lijn zouden worden gesteld met 
synode-uitspraken. Over plaatselijke samenwerking heeft een synode nooit gesproken. 
En hoe moet het nu met de vereniging? Moeten de Christelijke Gereformeerde Kerken loslaten wat zij 
ondernomen hebben? Wij hebben gezegd, dat wij zeer getroffen zijn door het besluit inzake de G.O.S. 
Het was nu te meer noodzakelijk te spreken over wat wij zien als een ontwikkeling in de richting van 
het pluriformisme. Hetzelfde streven, dat in de synodebesluiten werkt, zagen wij tevoren reeds in 
plaatselijke toestanden, waarop wij meermalen gewezen hebben. 
Ons volk ziet juist die plaatselijke verschijnselen. 
Onzerzijds werd erkentelijkheid uitgesproken, dat de christelijke gereformeerde broeders blijk gaven 
onze bezwaren aan te voelen. Maar zien ze niet voorbij, dat zij door te gaan samenwerken zich 
beperkingen opleggen, die het profetische getuigenis hinderen? Het is bij ons niet zo, dat wij ons 
vastleggen op de gedachte, dat de vrijgemaakte kerken de enige ware kerk zouden zijn. Maar de 
christelijke gereformeerden zijn te spoedig klaar met het aanvaarden van andere kerken. Wie de naam 
van Christus noemt, die sta af van alle ongerechtigheid. Het kerkvolk moet gevrijwaard worden voor 
allerlei schijn, waarbij men in naam van Christus met iets komt aanzetten, dat niet van Christus is. Wij 
moeten ons laten samenbrengen tegen het oecumenisme, vooral ook met het oog op de jongeren. De 



christelijke gereformeerde deputaten willen graag benadrukken, dat de kerk vergadering van gelovigen 
is. Maar juist daarom moet het institutaire niet gedegradeerd worden. Er zijn normen voor de 
vergádering der gelovigen. Is het geen blijk van oordeelsverzwakking, als christelijke gereformeerden 
plaatselijk soms wel contact willen hebben met kerken, waar het oecumenisme door werkt, maar niet 
met ons. Wij begeren vereniging. Het zal helpen gevaar van steriliteit en dorheid bij ons te bestrijden. 
Deze bespreking dient om stenen van de weg naar eenheid weg te ruimen. 
De christelijke gereformeerde deputaten antwoordden, dat zij op beide elementen van de confessionele 
omschrijving der kerk de nadruk willen leggen. Het gaat ook hun om het kerkelijke en ambtelijke. 
Maar de gereformeerden moeten niet vergeten, wat art. 29 N.G.B. zegt over de ware christgelovigen. 
De liefde tot het instituut ontspruit uit de ware kennis der genade Gods. Als dit bij de gereformeerden 
zou doorklinken, zou dat bij de christelijke gereformeerden aanspreken. Kerkelijke hoogmoed bij de 
gereformeerden werkt afstotend. Daarom zoeken christelijke gereformeerden het plaatselijk wel eens 
in een andere richting. Er is groot verschil tussen de deputaten-besprekingen en sommige plaatselijke 
ontmoetingen. Men moest plaatselijk eens kunnen horen hoe deze besprekingen zijn. 
Aan het slot is wederzijds de hoop uitgesproken, dat de samensprekingen mogen dienen om te komen 
tot vereniging in waar geloof. 
 
B. De synode van Assen droeg ons ook op: 

,,c. contact te houden met de plaatselijke gereformeerde kerken, die samensprekingen voeren 
met de plaatselijke Christelijke Gereformeerde Kerken". 

 
Dit deel van de opdracht is pas laat uitgevoerd. In de eerste week van november 1963 werd aan alle 
kerkeraden een brief gezonden met een aantal vragen. Op het moment, waarop dit rapport werd 
afgesloten, hadden van de 309 kerken 184 antwoord gezonden. 
Honderd kerken deelden mee, dat er ter plaatse geen Christelijke Gereformeerde Kerk is. De 
antwoorden van de andere 84 kerken waren zeer uiteenlopend. Op enkele plaatsen is onzerzijds nog 
niets ondernomen, zonder nadere motivering. Op 5 plaatsen heeft de kerkeraad ervan afgezien, omdat 
hij er geen perspectief in zag, er voor terugdeinsde of het niet gewenst achtte of het nog niet de tijd 
achtte. In één geval is er van afgezien, omdat de christelijke gereformeerden door verzwagering met de 
synodalen geen eigen kerkelijk leven hebben (Oost-Flevoland). Op 21 plaatsen is het niet tot 
samenspreking gekomen of is het niet meer voortgezet tengevolge van afwijzing door de christelijke 
gereformeerde kerkeraad. Daarbij zijn 10 plaatsen, waar het van het begin af aan geweigerd is, soms 
ondanks herhaald verzoek vanaf 1947. Argument was meermalen, dat het geen zin had vanwege de 
verschillen, waarbij voor het aanwijzen daarvan soms verwezen werd naar deputaten-rapport en 
synodebesluit, of er werd gezegd, dat het pas zin zou hebben als er toenadering was tot de christelijke 
gereformeerde zienswijze. Ook kwam voor, dat de christelijke gereformeerde kerkeraad het liet 
afhangen van de deputaten-samensprekingen en de synodebesluiten. In twee gevallen werd 
samenspreking geweigerd, omdat men geen bevredigend antwoord kreeg op de vraag of de 
Christelijke Gereformeerde Kerk als ware kerk werd erkend. In één geval werd van de gereformeerde 
kerkeraad gevraagd, zich te bekeren van de zonden van 1892 en 1944. Op 5 plaatsen was er 
aanvankelijk wel samenspreking, soms meer dan 10 jaren geleden, maar werd later voortzetting 
geweigerd wegens gebleken verschillen of omdat men het deputatenwerk wilde afwachten en 
dergelijke meer. 
Acht kerkeraden berichtten ons, dat er wel samenspreking is geweest, maar dat er geen vervolg is 
gekomen, doordat er geen afspraken werden gemaakt, of omdat uitnodiging van christelijke 
gereformeerde zijde achterwege bleef ook na herinnering van onze kant. 
Acht kerkeraden deelden mee, dat een predikantsvacature oorzaak was, dat samenspreking nog niet 
gehouden was of nog niet voortgezet werd. 
Op enkele plaatsen is er na samensprekingen in vroegere jaren weer een nieuw contact verkregen. 
Verder zijn er verscheidene plaatsen, waar nog maar kort geleden de eerste stappen zijn gedaan om tot 
samenspreking te komen. In 8 gevallen is reden voor de verwachting, dat het inderdaad zover komt. 
Als bizonderheid kan hierbij vermeld worden, dat in één geval aanvankelijk samenspreking was 
geweigerd, omdat de Christelijke Gereformeerde Kerk niet als ware kerk zou zijn erkend. Dat was 
echter een misverstand, dat kon werden weggenomen. 
Er zijn 16 kerkeraden van wie wij bericht ontvingen, dat er, zij het soms met grote tussenpozen, 



samensprekingen gehouden worden tot op heden of waar men tot positieve resultaten is gekomen. Op 
sommige plaatsen betreft dit meer dan één kerkeraad tegelijk. 
Vele malen vernamen wij iets over verschillen. Deze betreffen de toeëigening des heils, de 
gemeentebeschouwing, de kerk, de prediking, het zelfonderzoek en soms de z.g. doorgaande 
reformatie, 1892, de avondmaalspraktijk. 
De beoordeling van de betekenis der verschillen loopt zeer uiteen. Er zijn plaatsen, waar de 
christelijke gereformeerden de verschillen onoverbrugbaar of doorslaggevend vinden. Maar er zijn ook 
plaatsen, waar geen van beide kerkeraden de verschillen zo groot achten, dat daarom niet naar 
vereniging zou moeten worden gestreefd, of men zag wel verschillen maar niet van confessionele aard, 
meer in denkwijze en praktijk. 
 
In Amsterdam, Eindhoven en Steenwijk zijn concrete resultaten bereikt. De Amsterdamse verklaring 
zegt, dat er wederzijds geen schriftuurlijke noch confessionele bezwaren zijn tegen elkanders leer en 
prediking, al worden wederzijds bepaalde accenten verschillend gelegd. Daarom wordt gezegd, dat de 
betrokken kerken elkander hebben te erkennen als ware kerken en dat het plicht is om de eenwording 
biddend te zoeken. Al het mogelijke zal worden ondernomen om het samenleven in één kerkverband 
te verkrijgen. 
Van Eindhoven halen wij aan, dat daar sinds 1946 in een 20-tal vergaderingen is gesproken. Er kwam 
niet altijd volkomen overeenstemming maar wel genoegzame eenparigheid van gevoelen. De 
kerkeraden zijn het er over eens, dat in elke preek de oproep tot geloof en bekering moet doorklinken, 
dat de vruchten des Geestes (D.L. III/IV, 12) hierin worden aangeduid en dat in overeenstemming met 
de Schrift de prediking moet rekenen met de zonden en zwakheden der gelovigen. Men is tot de 
conclusie gekomen. dat hereniging het doel moet zijn. Daarom is gezocht, dat ook in beide gemeenten 
begeerte naar eenheid zou groeien. Het is zelfs gekomen tot kanselruil en intercommunie. Ook zijn de 
zusterkerken twee-maal aangesproken, opdat er landelijk meer toenadering zou komen en 
belemmeringen voor plaatselijke eenheid te Eindhoven zouden worden weggenomen. Inmiddels is in 
verband met besluiten van de particuliere synode van het Oosten van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken door beide kerkeraden aanvaard, dat de kanselruil wordt opgeschort tot de eerstkomende 
synode dier kerken. 
In Steenwijk is geconstateerd, dat beide kerken willen leven in gehoorzaamheid aan het Woord Gods 
en de belijdenis, zodat er ten aanzien van de Schrift en de confessie geen verschillen zijn, zij het dat 
wederzijds bepaalde accenten anders worden gelegd. Reeds in 1959 is uitgesproken. dat beide kerken 
elkaar moesten erkennen als ware kerken. Onderscheid in opvatting is niet van die aard, dat het 
samengaan op de duur zou mogen verhinderen. Een besluit werd genomen tot gemeenschappelijke 
kerkdiensten in de week bij bepaalde gelegenheden. 
Aan dit overzicht kan nog werden toegevoegd, dat het initiatief tot samenspreking doorgaans is 
uitgegaan van de vrijgemaakte kerkeraad. Het rondschrijven van de kerk te Eindhoven in 1958 en in 
1962 heeft stimulerend gewerkt. 
De christelijke gereformeerde deputaten hebben voortdurend gewezen op de plaatselijke toestand, die 
zo verschillend zou zijn van het karakter der deputaten-ontmoetingen. Het blijkt nu echter, dat in 
menig geval een christelijke gereformeerde kerkeraad zelf er de oorzaak van is, dat er geen resultaten 
komen. De mogelijkheid wordt niet eens onderzocht. Ten dele hangt dit samen met het feit, dat de 
kerkeraden voor 1962 niet rechtstreeks betrokken werden in de landelijke besprekingen en de 
deputaten eigenlijk optraden als waarnemers voor de kerken. Ten dele is het een gevolg van het 
gevoelen, dat wel eens genoemd wordt de mystieke richting in de Christelijke Gereformeerde Kerken. 
Verder is gebleken, dat waar de samensprekingen werden volgehouden en er gedurig confrontatie 
plaats vond met hetgeen confessioneel vastligt, wel terdege positieve resultaten werden bereikt, zodat 
dan niet een discrepantie geconstateerd behoeft te worden tussen uitingen van deputaten en uitingen 
van kerkeraden. Men kwam zelfs verder dan de deputaten-resultaten door uit te spreken, dat gebleven 
verschillen niet mogen werken als belemmering der eenheid. 
Volledigheidshalve delen wij nog mee, dat het aantal Christelijke Gereformeerde Kerken ongeveer 
170 is. Daarbij zijn ongeveer 45 plaatsen, waar geen Gereformeerde Kerk aanwezig is. 
Wij weten van ongeveer 40 plaatsen, waar wel mogelijkheid van contact onderzocht zou kunnen 
worden, niet hoe daar de stand van zaken is. 
 



C. De opdracht van de synode van Assen bevat ook: 
„d. van hun bevindingen te rapporteren aan de eerstvolgende generale synode der 

gereformeerde kerken en in hun rapport o.m. ook de vraag te beantwoorden, hoe h.i. de 
verhouding tussen beide kerkengroepen t.a.v. de roeping om in eenheid van samenleven het 
Woord te bewaren te omschrijven is, mede aan de hand van het gevraagde antwoord der 
christelijke gereformeerde synode; en dit rapport uiterlijk een half jaar vóór de aanvang der 
volgende synode toe te zenden aan de kerken". 

De vraag van de synode van Assen aan de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken was, of 
deze ,,met haar van oordeel is, dat waar het de roeping der kerk is het Woord Gods te bewaren, de 
Christelijke Gereformeerde en de Gereformeerde Kerken zich ook blijkens de Acte van Afscheiding of 
Wederkering voor de eis gesteld zien zulks in eenheid van samenleven te doen en, zo deze vraag 
ontkennend mocht worden beantwoord, of zij aan deputaten ad hoc wil meedelen, welke daarvoor de 
gronden zijn". 
Met blijdschap mogen wij van het antwoord der christelijke gereformeerde synode in de eerste plaats 
naar voren halen, dat naar haar oordeel ,,de gereformeerde kerken zich in alles willen stellen op de 
grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis als daarop gegrond en dat het 
daarom roeping is te staan naar eenheid". Dit laatste komt ook voor in dat deel van het besluit, dat een 
opdracht aan deputaten bevat. De opdracht werd gegeven „op grond van de schriftuurlijke roeping tot 
eenheid en in overeenstemming met de belijdenis van de kerken en conform de Acte van 
Afscheiding". 
In het antwoord der synode wordt echter ook gesproken van ernstige verschillen. Zij heeft 
geconstateerd, dat „tussen wederzijdse deputaten een belangrijke mate van overeenstemming is 
gebleken in het verstaan van Schrift en belijdenis, al kwamen er ernstige verschillen openbaar in de 
wijze waarop bepaalde door de kerken beleden schriftuurlijke waarheden worden verstaan". In haar 
oordeel wordt verklaard, „dat er verschillen zijn gebleken met name ten aanzien van de toeëigening 
des heils en met betrekking tot de hantering van het gereformeerde belijden omtrent de kerk". En aan 
de deputaten is opdracht gegeven, „in overleg met de deputaten van de gereformeerde kerken wegen te 
zoeken, die tot wegneming van de geconstateerde verschillen kunnen leiden". Wanneer wij het één 
met het ander nemen, komen wij tot de conclusie, dat de synode, de roeping om te staan naar eenheid 
erkennende, het zoeken van wegen, die tot wegneming van de verschillen kunnen leiden, gezien heeft 
als eerste punt van het gehoor geven aan deze roeping. Hierin ligt naar onze mening opgesloten, dat 
volgens deze synode de eenheid eerst dan verkregen kan worden, wanneer de verschillen zijn 
weggenomen. 
Vanuit de kring der christelijke gereformeerde deputaten is de mogelijkheid geopperd, dat de synode 
van de gereformeerde kerken uitspraak zou doen met betrekking tot de verschillen om daardoor te 
bevorderen, dat de verschillen zouden worden weggenomen. 
Wij zijn van oordeel, dat de synode deze richting niet zal moeten inslaan De synoden van de 
gereformeerde kerken hebben steeds als uitgangspunt genomen, dat beide kerkengroepen dezelfde 
belijdenisgeschriften hebben als formulieren van enigheid. De eenheid moet verkregen worden in de 
weg van trouw daaraan. Zou de synode uitspraken gaan doen met betrekking tot door de christelijke 
gereformeerde synode geconstateerde verschillen, dan zou dit naar ons oordeel betekenen, dat de 
uitgedrukte belijdenis der kerken voor het bepalen van haar wederzijdse verhouding blijkbaar niet 
genoegzaam is. Daar komt bij, dat de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken niet 
gesproken heeft van confessionele verschillen, doch verschillen openbaar zag komen „in de wijze 
waarop bepaalde door de kerken beleden schriftuurlijke waarheden worden verstaan". Geheel in deze 
lijn sprak zij in haar oordeel o.m. over „de hantering van het gereformeerd belijden omtrent de kerk". 
Het is mogelijk, dat broeders binnen de gemeenschappelijke band aan de belijdenis der kerk 
verschillend blijken te zijn in de wijze, waarop bepaalde belijdenisinhouden worden verstaan en 
toegepast. Maar het nakomen van de belofte van trouw aan de belijdenis der kerk zal altijd het middel 
zijn, waardoor de eenheid van samenleven wordt bewaard. De kracht van de belijdenis als uit de 
Schrift verkregen formulier van enigheid is sterk genoeg om dat te bewerken. 
De synode zal er goed aan doen, wanneer zij blijft op de door voorgaande synoden gevolgde weg en 
derhalve de eerstvolgende synode der Christelijke Gereformeerde Kerken ten antwoord geeft, dat 
kerken van eenzelfde belijdenis het Woord van God bewaren moeten in eenheid van samenleven en 
dat dit niet mag worden tegengehouden door de door de synode van Haarlem/Santpoort geconstateerde 



verschillen. Dergelijk antwoord moet te meer kracht hebben, nu genoemde synode zelf heeft 
uitgesproken, dat het roeping is te staan naar eenheid, omdat „de gereformeerde kerken zich in alles 
willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis als daarop 
gegrond". 
Ten overvloede voegen wij hieraan toe, dat daarmee nog niet gezegd is, dat de vereniging terstond 
haar beslag zou moeten krijgen. Ook de synode van Assen heeft blijkens haar opdracht aan deputaten 
er mee gerekend, dat vereniging niet op éénmaal daadwerkelijk tot stand zal komen. Maar wel is het 
noodzakelijk, dat wanneer wegen gezocht worden om tot vereniging te kunnen komen, over en weer 
zonder omwegen is vastgesteld, dat gehoorzaamheid aan de roeping in eenheid van samenleven Gods 
Woord te bewaren het uitgangspunt is. 
Het zij ons ook geoorloofd, de aandacht der synode te bepalen bij het besluit van de synode der 
Christelijke Gereformeerde Kerken om te gaan deelnemen aan de gereformeerde oecumenische 
synode met de bedoeling ,,ook daar mee te werken aan de handhaving van de gereformeerde belijdenis 
in de vraagstukken, die de kerken van gereformeerd belijden in de wereld raken" (geciteerd uit ,,De 
Wekker", 71e jrg., nummer 50; blijkens de acta is er wel een stemming gehouden, maar heeft het 
besluit zelf geen officiële formulering gekregen). Naar onze mening is in dit besluit één van de 
resultaten te zien van een ontwikkeling, die na de christelijke gereformeerde synode van 1947 
openbaar is geworden. Toen is naar aanleiding van het besluit van de synode van de gereformeerde 
kerken van 1946, contact te zoeken met de Christelijke Gereformeerde Kerken, en een verzoek van 
deputaten van de synode der gebonden kerken van 1946 om tot mondelinge samenspreking te komen, 
een belangrijke wijziging gekomen in de houding van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het 
werd als roeping gezien contact te zoeken met allen, die zeggen de formulieren van enigheid te 
aanvaarden, om te onderzoeken of zij inderdaad op dezelfde grondslag bouwen. Ook werd een 
profetische roeping aanvaard met betrekking tot anderen, die van gereformeerde belijdenis willen zijn, 
maar steeds meer het geheel dier belijdenis en daarmee het geheel der openbaring Gods uit het oog 
verliezen. Tevens wilde men daardoor deelnemen aan de strijd om bewaring en beleving van de 
gereformeerde belijdenis tegen een door ongereformeerde wijsgerig-theologische beschouwingen 
gedragen eenheidskoers, die de gereformeerde belijdenis zoekt te ontkrachten en om te munten 
(ontleend aan het desbetreffende rapport). Reeds in 1950 heeft een christelijke gereformeerde synode 
besloten tot deelname aan de I.C.C.C.. Maar dat wij thans bizondere aandacht geven aan het besluit 
inzake de G.O.S., houdt verband met het feit, dat de synode van de gereformeerde kerken van 1948 
gemotiveerd een uitnodiging tot deelname daaraan heeft afgewezen. 
Wij mogen niet buiten rekening laten, dat de christelijke gereformeerde deputaten ons verzekering 
deden van het voornemen ook in de G.O.S. trouw te zijn en verklaarden, dat men beter geen lid kan 
zijn dan wel lid zijn en intussen ontrouw worden. Maar dit mag ons toch niet verhinderen om op te 
merken, dat er in de verhouding van beide kerkengroepen thans een duidelijk verschil openbaar is 
geworden, doordat enerzijds een synode trouw bewijzen wil door deelname aan de G.O.S. af te wijzen, 
terwijl andererzijds een synode deelname aanvaardt en dan trouw wil bewijzen. 
Het is duidelijk, dat over een dergelijke zaak eenstemmigheid verkregen zal moeten worden, wanneer 
het tot daadwerkelijke vereniging van beide kerkengroepen zal komen. 
Vervolgens zij het ons vergund enkele opmerkingen te maken met betrekking tot een opdracht aan 
door de synode te benoemen deputaten. Wij maken daarbij onderscheid tussen de nog resterende 
periode vóór de eerstvolgende christelijke gereformeerde synode in 1965 en de tijd daarna. 
Indien de synode zou besluiten de christelijke gereformeerde synode te antwoorden zoals hierboven is 
voorgesteld, zou het naar onze mening belangrijk zijn, dat aan deputaten opdracht gegeven wordt dit 
ten overstaan van de christelijke gereformeerde deputaten toe te lichten. Voor ons wordt steeds meer 
duidelijk, dat de verhouding van de Christelijke Gereformeerde Kerken tot de Gereformeerde Kerken 
in sterke mate bepaald is door de zoëven vermelde wending van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
in 1947. Tijdens de laatste samenspreking is het besluit van 1947 en de daarop gevolgde ontwikkeling 
wel aan de orde geweest, maar wij menen reden te zien, hierop nader in te gaan en de door de 
Gereformeerde Kerken gevolgde koers om tot vereniging te komen hiermee te confronteren. Aldus 
zou bevorderd kunnen worden. dat de synode der Christelijke Gereformeerde Kerken gehoor zal geven 
aan de roeping om in eenheid van samenleven het Woord Gods te bewaren. 
In aansluiting hieraan worde aan deputaten ook opgedragen met de christelijke gereformeerde 
deputaten verder te spreken over de hierboven genoemde tegenstelling tussen de twee synode-



besluiten inzake deelname aan de G.O.S., opdat in dit opzicht eenstemmigheid verkregen wordt. 
Het komt ons voor, dat een dergelijke opdracht aan deputaten een middel kan zijn om dezerzijds er aan 
te werken, dat het aanwijzen van verschillen als hindernis op de weg naar de eenheid door de volgende 
christelijke gereformeerde synde wordt weggenomen. 
Voor de tijd na de christelijke gereformeerde synode van 1965 moge aan deputaten opdracht gegeven 
worden, dat zij met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken, uitgaande van wederzijdse 
erkenning van de eis om in eenheid van samenleven Gods Woord te bewaren, wegen zoeken, die tot 
daadwerkelijke vereniging der kerken kunnen leiden. 
Wij zijn van oordeel, dat de synode voor de tijd na de synode van 1965 geen opdracht zal moeten 
geven, die een verlenging zou zijn van de tot nu toe ondernomen samensprekingsarbeid. Wanneer het 
deputatenwerk van vóór de synode van 1965 beëindigd zal zijn, is naar onze mening alles gedaan wat 
nodig was om van een synode der Christelijke Gereformeerde Kerken een principiële uitspraak te 
verkrijgen, die de weg naar vereniging inderdaad opent. 
Tenslotte mogen wij erop wijzen, welk belang er mee gemoeid is, dat de plaatselijke 
samensprekingen, waar mogelijk, worden voortgezet. Op drie plaatsen zijn nu concrete positieve 
resultaten bereikt, soms na langdurige inspanning. Moge dit op meer plaatsen gevonden worden. Hoe 
nodig is het, dat juist plaatselijk de eenheid geconstateerd kan worden. die er is in het bewaren van 
Gods Woord en in de trouw aan dezelfde belijdenis. 
Uit een oogpunt van informatie over de plaatselijke toestanden, waarnaar de christelijke 
gereformeerde deputaten meermalen verwijzen, is blijvend contact tussen kerkeraden en deputaten wel 
zeer gewenst. De synode neme ook dit punt op in haar besluit, evenals de synode van Assen dat deed. 
Ook zal het goed zijn, dat de synode dit rapport voor leden der kerken verkrijgbaar zal stellen. 
 
D. Slotopmerkingen 
 
Het is ons helaas niet mogelijk geweest, dit rapport volgens de opdracht tijdig aan de kerken toe te 
zenden. Wij hebben ons beijverd om het althans nog voor de eerste classikale vergaderingen van dit 
jaar aan de kerken te doen toekomen. 
Professor dr. H. J. Jager en professor C. Veenhof hebben helaas verscheidene samensprekingen niet 
kunnen bijwonen. De secundi deputaten ds. C. G. Bos en ds. G. Janssen hebben aan de meeste 
vergaderingen deelgenomen. Het is voor de secundi soms zeer bezwaarlijk op korte termijn tijd vrij te 
maken. En het slechts incidenteel deelnemen aan besprekingen is voor goede uitvoering van de 
opdracht niet bevorderlijk. Daarom leggen wij aan de synode de vraag voor, of het niet beter zal zijn 
geen secundi meer te benoemen en het aantal deputaten met 2 uit te breiden. 
In de vergadering van 19 september 1963 is het secretariaat van ds. F. de Vries overgegaan naar ds. N. 
Bruin, nadat aan eerstgenoemde op zijn verzoek ontheffing was verleend. Gaarne betuigen wij ook in 
dit rapport onze dank voor de gedurende vele jaren door hem verrichte arbeid. 
Van de kerkeraad van Eindhoven ontvingen wij d.d. 15 november 1962 een schrijven om ons op de 
hoogte te stellen van een voorgenomen vergadering met de christelijke gereformeerde kerkeraad. Een 
tweetal deputaten is aangewezen om eventueel deze vergadering bij te wonen. Tot uitvoering is het 
echter niet gekomen. 
Het zij ons vergund er bij de synode op aan te dringen, dat de behandeling van dit rapport zo spoedig 
als dit mogelijk is zal plaats vinden, opdat er voor eventuele arbeid van deputaten nog voldoende tijd 
beschikbaar zal zijn vóór de eerstkomende generale synode der Christelijke Gereformeerde Kerken. 
Dan zal het ook wenselijk zijn, dat benoeming van deputaten volgend op het besluit der synode zal 
geschieden, opdat nodeloos uitstel daarvan worde voorkomen. 
Wij eindigen dit rapport met het verlangen uit te spreken, dat de gehouden samensprekingen en dit 
rapport mogen dienen tot het verkrijgen van de van God begeerde vereniging met de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. 
          Met broedergroeten, namens de deputaten, 
          w.g. J. van Bruggen, voorzitter  
          w.g. N. Bruin, secretaris. 
 
Rotterdam, 10 januari 1964 



BIJLAGE 6c. (art. 202) 
 
 
AANVULLENDE BRIEF van deputaten voor samenspreking met deputaten van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken. 
 
 
         Aan de generale synode van de gereformeerde kerken  
         p/a de roepende kerk te Rotterdam-Delfshaven,  
         p/a de weledele heer D. van der Graaf. 
 
Betreft rapport samenspreking met  
christelijke gereformeerde deputaten. 
 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Nadat het rapport van de deputaten voor samenspreking met deputaten van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken was gereed gekomen, hebben nog 34 kerken bericht gezonden als antwoord op 
door de deputaten gestelde vragen. 
Daarvan deelden 12 kerken mee, dat ter plaatse geen christelijke gereformeerde kerk aanwezig is. 
Van 2 kerken werd bericht, dat de christelijke gereformeerde kerkeraad samenspreking geweigerd had 
op principiële gronden of omdat hij het liet aankomen op het werk van synodes en deputaten. 
In 4 plaatsen was onzerzijds geen samenspreking gezocht, meestal vanwege de gesteldheid van de 
Christelijke Gereformeerde Kerk. In 7 gevallen was na samenspreking van christelijke gereformeerde 
zijde geen voortzetting van het contact meer gezocht vanwege gebleken verschillen of omdat men het 
nutteloos vond. Zelfs werd door een christelijke gereformeerde kerkeraad de noodzaak gesteld, dat 
onze kerkeraad tot bekering zou komen op het punt van de doorgaande reformatie. 
In 3 plaatsen is de samenspreking uitgesteld. In 3 plaatsen is het nog aan de gang. En in 3 plaatsen 
moet de samenspreking nog beginnen. 
De punten, waarin verschillen blijken, zijn meermalen de toeëigening des heils, het kindschap Gods, 
de prediking en ook wel de kerk. Tenslotte zij nog vermeld, dat van enkele kerken uitvoerige gegevens 
zijn ontvangen door toezending van kerkbladen, rapporten en zelfs referaten. 
 
 
              Met broedergroeten, 
 
              w.g. N. Bruin, secretaris. 
Rotterdam, 6 april 1964 



BIJLAGE 6d. (art. 574) 
 
BRIEF aan de eerstkomende generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in 
Nederland. 
 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, samengekomen te Rotterdam-
Delfshaven op 7 april 1964, nam kennis van de brief d.d. 6 februari 1963, haar toegezonden door het 
moderamen van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 
gehouden te Haarlem/Santpoort in 1962. 
Deze brief deed mededeling van het door laatstgenoemde synode genomen besluit terzake van de 
verhouding tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerde kerken, aan welke 
mededeling was toegevoegd een bede, die, naar bericht werd, ook ter synode was geuit, namelijk dat 
de Heilige Geest geve, „dat het moge komen tot een eenheid van kerken onder zijn zegen en in zijn 
gunst". 
Instemmende met deze bede is de synode na lezing en overweging van genoemde brief alsmede van 
het rapport der door de synode van Assen 1961 benoemde deputaten voor samenspreking gekomen tot 
een eenparige uitspraak, waarvan u bij dezen kennis wordt gegeven. 
Zoals uw vergadering blijken zal, heeft de synode besloten ,,met het oog op het werk des Heren in de 
vergadering van zijn kerk hier te lande een beroep te doen op de generale synode van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken om de verschillen niet langer aan te merken als beletsel om tot eenheid te 
komen". 
Eerst moge ter verklaring van dit besluit nog het volgende dienen. 
De synode van Assen 1961 had aan de synode van Haarlem/Santpoort 1962 de vraag voorgelegd of 
deze met haar van oordeel was, dat de Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerde kerken 
zich voor de eis gesteld zien, waar het de roeping der kerk is het Woord Gods te bewaren, zulks in 
eenheid van samenleven te doen. 
Op deze vraag heeft de synode van Rotterdam-Delfshaven in bovengenoemde brief niet een duidelijk 
bevestigend antwoord gevonden. De synode van Haarlem/Santpoort was van oordeel, dat het roeping 
is te staan naar eenheid, doch tevens sprak zij uit, dat er verschillen zijn gebleken, ,,met name ten 
aanzien van de toeëigening des heils en met betrekking tot de hantering van het gereformeerde 
belijden omtrent de kerk", en gaf zij haar deputaten opdracht, ,,in overleg met de deputaten van de 
gereformeerde kerken wegen te zoeken, die tot wegneming van de geconstateerde verschillen kunnen 
leiden". 
De synode van de gereformeerde kerken heeft hieruit begrepen, dat naar het oordeel van de synode 
van de Christelijke Gereformeerde Kerken het staan naar eenheid primair inhoudt, dat er stappen 
ondernomen worden, opdat genoemde verschillen worden weggenomen. Voorts is haar uit het rapport 
der deputaten gebleken, dat van de zijde van uw deputaten als weg tot het gestelde doel genoemd 
werd, dat zij als generale synode van de gereformeerde kerken met betrekking tot genoemde 
verschillen enige uitspraak zou doen. 
De synode heeft zich op dit punt ernstig beraden. Zij is van oordeel, dat het verschillen zijn ,,over 
inderdaad belangrijke zaken". Zij heeft door dit uit te spreken willen waken voor de schijn alsof zij 
zonder nadere overweging aan de ernst van het noemen der verschillen zou zijn voorbij gegaan. 
Zonder daarmee te zeggen, dat de verschillen kenmerkend zouden zijn voor de Christelijke 
Gereformeerde Kerken enerzijds en de gereformeerde kerken andererzijds, kan worden toegestemd, 
dat er op de aangegeven punten verschillen te constateren zijn. 
Maar, broeders, behoren deze eerst weggenomen te worden, voordat de Christelijke Gereformeerde 
Kerken en de gereformeerde kerken elkander zullen gaan vinden in een wederzijds gegeven uitspraak, 
dat zij naar de roeping Gods in eenheid van samenleven zijn Woord dienen te bewaren? 
De synode heeft in bovengenoemde brief niet als oordeel van de synode van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken gevonden, dat blijkens de verschillen de gereformeerde kerken zouden 
afwijken van of in strijd komen met de confessie, gelijk deze is uitgedrukt in formulieren van 
enigheid, waaraan beide verbanden van kerken gekend willen zijn. Zij meent daaruit te mogen 



afleiden, dat uw synode van 1962 niet de trouw van de gereformeerde kerken aan de schriftuurlijke 
belijdenis, die ook de uwe is, in geding heeft willen brengen. Maar behoort dan niet, broeders, bij 
zulke stand van zaken, voorop gesteld te worden, dat de trouw aan de gemeenschappelijke belijdenis 
een krachtig middel zal zijn om de waarheid tot stand te doen brengen? 
Ziet toch op de belofte van de Geest Gods, die de Geest der Schriften is, dat Hij, wanneer eenmaal is 
uitgesproken, dat de roeping, om het Woord Gods te bewaren, in eenheid van samenleven 
gehoorzaamd dient te worden, de kerken ook tot elkander zal brengen. En zal Hij dit niet mede doen 
door haar bij het bewandelen van de weg naar daadwerkelijke vereniging gedurig te bepalen bij haar 
gemeenschappelijke belijdenis? 
Ongetwijfeld zal er dan nog veel gesproken moeten worden. Dezerzijds is, evenals door uw synode in 
1962, geconstateerd, dat er plaatselijk soms weinig toenadering te bespeuren valt. De synode mocht 
echter ook opmerken, dat waar de samensprekingen werden volgehouden, veelszins verblijdende 
resultaten zijn bereikt. Hoezeer zal het Gode waardig zijn, wanneer de kerken in het gemeen, 
onvoorwaardelijk uitgaande van de wil des Heren om tot eenheid van samenleven te komen, in 
volhardende besprekingen daartoe geraken! 
Daarom doet de synode van de gereformeerde kerken een ernstig beroep op uw vergadering, om toch 
niet langer de verschillen aan te merken als beletsel tot eenheid. 
De synode is hierbij ten zeerste bedacht op het werk des heren in de vergadering van zijn kerk hier te 
lande. Dat werk sluit in, dat op Gods Woord gegronde vergaderingen van christgelovigen, te kennen 
aan de merktekenen der kerk, tot daadwerkelijke vereniging komen. 
Tevens denkt de synode hierbij aan de door de synode van Bunschoten/Spakenburg in herinnering 
gebrachte roeping, Gods Woord te bewaren. Reeds in 1947 is ter synode uwer kerken door een 
commissie uit haar midden gesproken over een diepgaande strijd om de grondslagen van ,,de 
gereformeerde religie en belijdenis", welke strijd gevoerd moet worden, omdat „een nieuwe 
eenheidskoers" de gereformeerde belijdenis zoekt te „ontkrachten en om te munten". Sinds 1947 is de 
noodzaak van deze strijd al duidelijker aan het licht getreden. Het zal uw vergadering bekend zijn, dat 
nu ook het gereformeerde leven hoe langer hoe meer onder de invloed van deze ,,nieuwe 
eenheidskoers" is gekomen. Hoe zwaar weegt dan de roeping, Gods Woord te bewaren. Zouden nu 
niet des te meer de Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerde kerken acht moeten slaan 
op de belofte des Geestes, waardoor eenheid van samenleven geschonken wordt en alzo versterking 
verkregen wordt in het gehoor geven aan de roeping Gods terwille van Zijn Woord? 
De gereformeerde kerken begeren meer dan contact, meer dan samenwerking. Wat wederzijds de 
kerken bewegen moet, dat kan niet minder zijn dan het werk des Heren in de ambtelijke 
saamvergadering der ware christgelovigen onder het juk van Jezus Christus in gemeenschappelijke 
bewaring van het Woord. 
Verschillen, die nog zouden overblijven, kunnen dan niet het samenleven in eenheid verhinderen. De 
synode van Rotterdam-Delfshaven zegt dit in grote bescheidenheid. Gezien de situatie, waarin zijzelf 
bij de voortzetting van haar arbeid is geraakt, mag zij niet verzwijgen, welke moeite er kan zijn om 
een verkregen samenleving in eenheid te bewaren. Toch moet zij naar het Woord des Heren er aan 
vasthouden, dat de liefde tot het Hoofd der kerk, de liefde tot het werk des Heren in de vergadering 
van zijn kerk, de liefde tot het Woord der waarheid, het vermogen zal geven elkander te dragen, ter 
bewaring van wat verkregen werd. 
Daarom is het de hartelijke bede der synode, dat ook uw vergadering zal uitspreken, dat waar het de 
roeping der kerk is Gods Woord te bewaren, het eis van 's Herenwege is zulks te doen in eenheid van 
samenleven. Met deze uitspraak zal een eerste stap gedaan zijn op de weg naar daadwerkelijke 
vereniging. Indien daarna gesproken en gehandeld wordt in gemeenschappelijke erkenning van wat 
Gode welgevallig is, zal Hij ook het einde van de weg doen bereiken. 
Voortbouwende op hetgeen hierboven gesteld werd, moge de synode uw vergadering verzoeken 
deputaten te benoemen, die tot opdracht krijgen met de deputaten van de gereformeerde kerken wegen 
te zoeken, welke tot vereniging der kerken kunnen leiden. Dezerzijds zijn deputaten voor de tijd na uw 
synode reeds van dergelijke opdracht voorzien. Moge uw synode de hierin uitgesproken bereidheid 
beantwoorden door ook harerzijds tot zulke opdracht over te gaan. 
Deputaten-arbeid zal echter slechts een gering deel kunnen zijn van wat er in de verhouding van de 
Christelijke Gereformeerde en de gereformeerde kerken nog te doen zal zijn. Daarom verzoekt de 
synode van Rotterdam-Delfshaven u tevens de plaatselijke kerken te herinneren aan haar roeping, om, 



indien mogelijk, zelf samensprekingen te voeren met de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Daarbij heeft 
de synode ook gedacht aan het bevorderen op verantwoorde wijze van contacten tussen de 
gemeenteleden. Zij moge met bizondere aandrang dit verzoek tot u richten, daar de synode van 
Haarlem/Santpoort van oordeel was, ,,dat er in de plaatselijke kerken over het algemeen te weinig 
toenadering tot elkaar is te bespeuren". 
Tenslotte heeft de synode nog één verzoek aan u. Indien uw vergadering na kennisname en 
overweging van wat dezerzijds in besluit en brief gesteld is, toch tot de slotsom zou komen, dat zij 
moet blijven bij hetgeen de synode van 1962 heeft uitgesproken, hetgeen in zich sluit, dat bepaalde 
verschillen moeten worden weggenomen, zo zal het voor het recht beoordelen van de verhouding 
tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en de gereformeerde kerken noodzakelijk zijn, dat zij 
duidelijk aangeeft op welke grond verschillen als een beletsel om tot eenheid te komen moeten gelden. 
Uw synode van 1962 heeft zich uitdrukkelijk gegrond op de schriftuurlijke roeping tot eenheid, 
conform de Acte van Afscheiding en Wederkering. Wanneer ook uw vergadering van deze roeping 
uitgaat, waarin zou dan de grond gelegen kunnen zijn voor een uitspraak, dat verschillen moeten 
worden weggenomen, voordat een generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken een 
uitspraak zou kunnen doen in de zin als thans bij herhaling door een synode van de gereformeerde 
kerken wordt gevraagd? 
Thans aan het einde van deze brief gekomen, geeft zij haar besluit, nu zij het aan uw vergadering 
toezendt, over aan de Vader van onze Here Jezus Christus, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, 
bij machte is oneindig veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de 
gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 



BIJLAGE 7. (art. 222) 
 
 
RAPPORT van deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken. 
 

Aan de generale synode van de gereformeerde kerken  
in Nederland, bijeen te komen te Rotterdam-Delfshaven 
op 7 april 1964. 

 
Utrecht, maart 1964. 

 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken, benoemd door de generale synode, 
gehouden te Assen in 1961 (acta art. 174, ad 3), hebben volgens hun instructies (art. 109, ,,besluit" sub 
2 ad 1) de eer u het volgende te rapporteren. 
 
Vergaderingen 
 
Deputaten hebben ter uitvoering van hun opdracht 11 maal vergaderd, waarbij ds. J. Meester te 
Amsterdam als voorzitter en br. S. van Renssen te Utrecht als secretaris/penningmeester fungeerden. 
Ds. J. Rijneveld te Capelle a/d IJssel assisteerde bij de secretariaats-werkzaamheden. Deze 3 deputaten 
vormden in voorkomende gevallen het moderamen. De notulen van deze vergaderingen zijn als bijlage 
hierbij gevoegd. 
De primi deputaten waren in de regel in de gelegenheid de vergaderingen bij te wonen, met 
uitzondering van br. F. J. Kerkhof te Rijswijk, die enkele malen wegens ziekte of verblijf buitenslands 
verhinderd was en br. P. Jasperse te Leiden, die slechts enkele vergaderingen bezocht en met zijn 
schrijven van 23 april 1963 aan deputaten verzocht, uw synode te vragen hem niet meer voor een 
deputaatschap voor correspondentie met de buitenlandse kerken in aanmerking te doen komen. Slechts 
een enkele maal werd een primus deputaat vervangen door een secundus. 
 
Adressering 
 
Doordat in de acta van de synode van Assen 1961 bij geen der benoemde deputaten een huisadres 
stond vermeld, kwamen brieven via verschillende adressen bij deputaten binnen. Het zou aanbeveling 
verdienen in de acta het huisadres van een der deputaten op te nemen, bijv. van de samenroeper, 
waardoor vermoedelijk voorkomen wordt, dat aan deputaten geadresseerde stukken lang onderweg 
zijn. 
 
Uitvoering speciale opdrachten 
 
Het besluit van de generale synode van Assen (art. 108 ad 6) exemplaren van de acta van voorgaande 
synoden ter beschikking van deputaten te stellen, gaf deputaten de gelegenheid te voldoen aan het 
verzoek van de deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken van de Canadian 
Reformed Churches van elke synode de acta te zenden, daar deze kerken die acta niet in haar bezit 
hadden. De verzending heeft plaats gehad aan het adres van ds. L. Selles te Chatham, Ontario, Canada. 
Van de in art. 109 ad 6 sub a genoemde besluiten enz., benevens van het daar genoemde werkrapport 
werden, zulks in afwijking van het beslotene, alleen door de samenroeper exemplaren ontvangen, 
waardoor de secretaris genoodzaakt was, van de gestencilde exemplaren afschriften te maken ten 
behoeve van de andere deputaten. Van de aan deputaten beschikbaar gestelde exemplaren van de acta 
van de generale synode van Assen 1961 (art. 109, ,,besluit" ad 2 sub c) hebben deputaten met een 
begeleidend schrijven exemplaren gezonden aan de onder a genoemde kerken per adres van de door 
die kerken benoemde deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken. 
Het onder art. 109 „besluit" ad 2 sub g bedoelde archief is aangelegd en is volgens sub h ter 
beschikking van de door uw synode eventueel aan te wijzen deputaten. 



Na verzoek, gericht tot enkele kerken, classes en voormalige deputaten en herhaalde oproepen in de 
kerkelijke pers, is niet gebleken, dat er stukken, die voor het werk van deputaten van belang konden 
zijn, aanwezig waren. De archiefbewarende kerk deelde mede, dat in het archief der diverse 
voorafgaande synoden alleen aanwezig waren de rapporten, die in de acta vermeld staan, zodat het 
aanleggen van een archief ten behoeve van deputaten voor correspondentie met de buitenlandse 
kerken zonder de stukken van vroegere deputaten zal moeten geschieden. Slechts kon worden beschikt 
over een aantal afschriften, toebehorende aan enkele der thans tot ons college behorende deputaten. 
Ook leverde een onderzoek naar kerken en personen ten behoeve van contacten als bedoeld in art. 109 
,,besluit" sub 2 ad f geen resultaat op. Na het samenstellen van een lijst van kerken ten behoeve van de 
uitvoering van art. 109 ,,besluit" sub 2 ad f, vonden deputaten geen kerken, die aan de daarin vermelde 
omschrijving voldeden en die niet reeds in correspondentie stonden met de gebonden kerken en de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. 
Ingevolge art. 109 ,,besluit" sub 3 ad a is aan de Gereformeerde Kerk te Monte Alegre, Brazilië, 
nogmaals de tekst gezonden van art. 44b der acta van de synode van Enschede 1955/1956 met het 
bericht, dat de gereformeerde kerken in Nederland gaarne met haar in correspondentie zouden treden. 
In antwoord hierop is door genoemde kerk bericht gezonden, dat zij harerzijds gaarne deze 
correspondentieverhouding aanvaardt. 
Aan de First Canadian Reformed Church te Hamilton, Ontario, Canada is volgens art. 109 ,,besluit" 
sub 3 ad c geschreven. 
Ingevolge art. 109 ,,besluit" sub 3 ad d is aan die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
geschreven. 
 
Aard van de te voeren correspondentie 
 
In verband met het in te nemen standpunt ten opzichte van kerken, waarmede nog geen relatie van 
correspondentie bestaat (zie art. 109 ,,besluit" sub 2 ad f) heeft in de vergaderingen van deputaten van 
14 september 1962, 16 november 1962 en 8 maart 1963 de vraag een punt van bespreking uitgemaakt 
of nog een ander soort correspondentie in de bedoeling van dit deel van de instructie aan deputaten 
lag. Sommige deputaten hadden moeite met de ,,strakke" vorm van correspondentie naar de thans 
geldende regels. Deputaten kwamen gezamenlijk tot de conclusie, dat wanneer zij in contact komen 
met een kerk, die voldoet aan het gestelde in art. 109 ,,besluit" sub 2 ad f zij dit aan de synode moeten 
rapporteren, eventueel met advies hoe de correspondentie met die kerk vruchtbaar en schriftuurlijk 
verantwoord zou kunnen worden gevoerd. 
 
Free Reformed Churches of Australia 
 
Deputaten ontvingen de acta van de synode dezer kerken, gehouden in 1962 te Albany, West-
Australië. 
Op de vergadering van deputaten van 24 mei 1962 was als genodigde bezoeker aanwezig ds. P. van 
Gurp van Albany, West-Australië. Deze bracht ter sprake de briefwisseling met de Reformed 
Churches of New-Zealand betreffende de door die kerken gevraagde verhouding van 
corresponderende kerken. Hij meende, dat de uitspraak van de synode van Berkel en Rodenrijs 1952 
ten opzichte van de Reformed Churches of Australia reeds duidelijk aangeeft hoe het standpunt moet 
zijn ten aanzien van de Reformed Churches of New Zealand, daar deze kerken in officiële 
correspondentieverhouding staan met de gebonden kerken in Nederland. 
Verder verzocht ds. P. van Gurp aan uw synode mede te delen, dat de synode van Albany 1962 heeft 
uitgesproken, dat zij onder ,,correspondentie" tussen kerken ook wil verstaan voorafgaand overleg 
plegen inzake wijziging of uitbouw van belijdenis, kerkenordening en liturgie, zoals door de generale 
synode van Kampen 1951 (acta art. 105 ,,besluit" b) besloten is en door de Australische kerken 
aanvaard (synode Armadale 1956). Daartegen is door de Canadese kerken bezwaar gemaakt en door 
de generale synode van Enschede 1955/1956 is toen (ook geldig voor de Australische kerken) besloten 
om geen voorafgaand overleg te doen plaatsvinden en het wederkerig toezicht op de kerkenordening 
weg te laten. De synode van Albany 1962 heeft besloten de uitgebreide correspondentie volgens 
besluit van de synode van Kampen 1951 te handhaven en zulks ook aan de Nederlandse kerken te 
verzoeken. Uw deputaten hebben toegezegd, dit verzoek aan uw synode over te brengen, hetgeen 



hiermede geschiedt. 
In hun vergadering van 4 juli 1963 hebben deputaten gesproken met ds. G. van Rongen van 
Launceston, Tasmanië, Australië. Hij deelde desgevraagd mede, dat de verhouding tot de Reformed 
Churches of New Zealand (welk land door zijn kerk als ,,verstrooidengebied" wordt verzorgd) gelijk is 
aan die tot de Reformed Churches of Australia. Beide kerkengroepen hebben een gezamenlijke 
opleiding te Geelong, Australië en zijn bezig een fusie aan te gaan. Dit laatste blijkt ook uit de acta 
van de synode van de Reformed Churches of New Zealand, waarvan deputaten een exemplaar 
ontvingen. 
Ds. G. van Rongen vreesde, dat de lopende briefwisseling verwarrend zou werken, maar deputaten 
hebben gezegd, dat deze briefwisseling alleen gevoerd wordt om uw synode van meer gegevens te 
voorzien ten behoeve van de in dezen te nemen besluiten. 
Ds. G. van Rongen hoopte op nauw overleg met de Australische kerken en op een advies van 
deputaten aan uw synode, gebaseerd op de uitspraken van de synode van Berkel en Rodenrijs 1952 ten 
aanzien van de Reformed Churches of Australia. 
Van de deputaten voor de correspondentie, benoemd door de synode van de Free Reformed Churches 
of Australia kwam bericht binnen, dat de eerstvolgende synode op 17 februari 1964 zou vergaderen en 
toezending van de agenda werd in het vooruitzicht gesteld. Deputaten hebben per brief van 8 februari 
1964 hun groeten en goede wensen aan deze synode verzonden. 
 
Reformed Churches of New Zealand 
 
Deputaten ontvingen een afschrift van een bezwaarschrift van een lid van één dier kerken, namelijk 
die te Christchurch, New Zealand, gericht aan zijn kerkeraad, en betrekking hebbende op de 
ontwikkeling van de kerkelijke verhouding daar ter plaatse; welk bezwaarschrift antwoord verzocht op 
drie vragen in betrekking tot de vrijmaking in Nederland. Van dezelfde adressant ontvingen deputaten 
afschrift van het antwoord hierop in verband met de correspondentie-relatie, die deze kerken hebben 
met de gebonden kerken in Nederland; in welk antwoord wordt gesteld, dat, hoewel de besluiten van 
1942/1946 niet worden aanvaard, toch correspondentie met de gebonden kerken blijft gehandhaafd, 
omdat deze niet als valse kerken worden aangemerkt. 
Tevens ontvingen zij een commentaar hierop van ds. G. van Rongen te Launceston. 
Deputaten ontvingen d.d. 26 juni 1962 antwoord van de deputaten voor correspondentie met de 
buitenlandse kerken van de Reformed Churches of New Zealand. Hierin wordt allereerst een en ander 
meegedeeld omtrent de confessie van deze kerken en haar internationale correspondentie. Voorts 
wordt geschreven over haar standpunt ten opzichte van de Australische kerken. Men wijst tenslotte op 
een mogelijke vorm van correspondentie. 
Deputaten hebben hierop geantwoord met hun schrijven d.d. 5 juni 1963, o.a. verwijzende naar de 
uitspraak der generale synode van Berkel en Rodenrijs 1952 inzake de mogelijkheid van het aangaan 
ener verhouding van corresponderende kerken. 
Hierop hebben gindse deputaten geantwoord met hun schrijven van 4 november 1963. In verband met 
de mededeling, dat hun kerken moeilijk een oordeel konden vormen over hetgeen in Nederland is 
geschied vóór zij zelf geïnstitueerd waren, is gevraagd, welk deel van hun kerken bestaat uit 
emigranten, die na 1945 uit Nederland vertrokken zijn. Hierop is een brief binnengekomen d.d. 23 
december 1963. 
 
Die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
 
Van de acta van de synoden dezer kerken, gehouden in 1957, 1960 en 1963 werden exemplaren 
ontvangen. welke deputaten hebben doorgezien. Zij geven deputaten geen aanleiding tot opmerkingen. 
Van ds. W. Boessenkool te Kempton Park werd een schrijven ontvangen met het verzoek Die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika in te lichten over de kerkstrijd in Nederland van de jaren 
1942/1944 en de gevolgen ervan. Hierop hebben deputaten in hun schrijven van 5 juni 1963 
geantwoord, dat dit h.i. meer op de weg van de Zuid-Afrikaanse kerken lag en dat deputaten eventueel 
wel bereid waren met advies te dienen. 
Op de vergadering van deputaten van 24 mei 1963 ontvingen zij dr. C. van der Waal van Pretoria. Uit 
zijn mededelingen bleek, dat de door ds. W. Boessenkool aangesneden zaak door de kerken aldaar 



herhaaldelijk onder de aandacht van Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika gebracht was. 
Ook kwam ter sprake, dat gereformeerde kerken in Nederland haar (doop)-leden soms niet verwijzen 
naar Die Vrije Gereformeerde Kerke, waartoe de bestaande verhouding van corresponderende kerken 
toch verplicht. Toen ter sprake kwam de verhouding tussen Die Vrije Gereformeerde Kerke en 
zendende kerken in Nederland deelden deputaten mede, dat hier voor hen geen taak lag en werd 
geadviseerd, de kerkelijke weg te bewandelen. 
De synode van Die Vrije Gereformeerde Kerke, gehouden in juli 1963, besloot het verzoek tot onze 
deputaten te richten om zich tot de synode van Die Gereformeerde Kerke, in januari 1964 te 
Potchefstroom te houden, te wenden met betrekking tot het op die synode ingediende verzoek om op 
de zaak van de correspondentie met de gereformeerde kerken in Nederland in te gaan en ds. H. H. van 
der Linden van Kaapstad te machtigen, bij zijn bezoek in Nederland dit met uw deputaten te 
bespreken, waartoe hem een machtiging was verstrekt. Een tweetal ontwerpen voor een getuigenis 
werd aan deputaten beschikbaar gesteld. 
Deze zaak is met ds. H. H. van der Linden van Kaapstad op een vergadering van deputaten besproken. 
Hij deelde mede, dat Die Gereformeerde Kerk te Kaapstad via classis en particuliere synode van Die 
Gereformeerde Kerke bij de synode, te Potchefstroom in januari 1964 te houden, een voorstel heeft 
ingediend op de zaak van correspondentie met onze kerken in te gaan. Een getuigenis onzerzijds werd 
zeer nuttig geacht. Bij de bespreking was er overeenstemming, dat deze zaak primair een 
aangelegenheid van Die Vrije Gereformeerde Kerke is, zoals die in het verleden terzake reeds het een 
en ander hebben gedaan. Deputaten besloten in een schrijven aan de synode te Potchefstroom te 
ondersteunen hetgeen uit Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is opgekomen onder mededeling, 
dat zulks geschiedde mede op verzoek van de synode van die Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika. Daar dit schrijven eerst kort voor de synode in Zuid-Afrika kon aankomen, zijn deputaten van 
Die Vrije Gereformeerde Kerke gemachtigd, afschriften van dit schrijven aan de afzonderlijke 
kerkeraden van Die Gereformeerde Kerke ter kennisname te zenden, opdat deze zaak vooraf op de 
kerkeraden kon worden besproken, zulks zoals aan deputaten was voorgesteld. 
Inzake ons voorgelegde moeilijkheden met die kerken in Nederland, die haar zendelingen in Zuid-
Afrika toestaan, voor te gaan in Die Gereformeerde Kerke, verklaarden deputaten van. mening te zijn, 
dat deze zaak door Die Vrije Gereformeerde Kerke in de kerkelijke weg behandeld dient te worden, 
hetgeen, zoals uit de medegegeven instructies blijkt, ook zou geschieden. 
 
Igreja Evangelica Reformada do Brasil 
 
Onder datum 24 april 1962 zond de kerk te Monte Alegre, Brazilië, bericht, dat zij had deelgenomen 
aan besprekingen over samengaan met enkele kerken in Brazilië. Rapporten zouden later worden 
gezonden. Gedateerd 24 september 1962 zonden de deputaten van de Igreja Evangelica Reformada do 
Brasil een schrijven met verzoek om tot verhouding van corresponderende kerken te komen. Hierop 
hebben deputaten geantwoord met hun schrijven van 7 juni 1963, waarin zij aandacht vroegen voor de 
uitspraak van de generale synode van Berkel en Rodenrijs 1952 inzake de mogelijkheid van zulke 
correspondentie, waarop genoemde kerken antwoordden met haar schrijven van 31 juli 1963, waarin 
zij de uitspraak van genoemde generale synode afwezen en voorts nog enkele informaties, die waren 
verzocht, hebben verstrekt. 
De met ons corresponderende kerk te Monte Alegre, Brazilië, zond twee delen van een overzicht, 
bevattende rapporten van besprekingen, afschriften van correspondentie, notulen en aantekeningen, 
betrekking hebbende op de onderhandelingen met de andere kerken, die het verzoek tot ons hadden 
gericht. De inhoud van deze twee delen was van veel waarde om de achtergrond van het verzoek te 
verstaan. 
Deputaten ontvingen ook een exemplaar van de „Kerkorde" van de om correspondentie verzoekende 
kerken. 
 
Kobe, Japan 
 
Aan ds. R. Hashimoto te Kobe, Japan, is op zijn verzoek een exemplaar verstrekt van de acta van de 
generale synode van Assen 1961. Hij had de wens te kennen gegeven, deze acta te vertalen in het 
Japans ten behoeve van zijn kerken. 



Correspondentie onderhouden 
 
Ingevolge de regels voor correspondentie met de buitenlandse kerken zijn aan de kerken, waarmede 
onze kerken relatie onderhouden, steeds bericht en afschriften gezonden van brieven, die met andere 
kerken in het betrokken land gewisseld zijn. 
 
Financiën 
 
Het door de generale synode van Assen 1961 verleende voorschot van f 600,- bleek niet voldoende. 
De Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Delfshaven bleek bereid, een aanvullend voorschot van f 250,- 
te verlenen. Een financieel overzicht is aan dit rapport toegevoegd. Na akkoordbevinding kan 
verrekening van het saldo plaatsvinden met br. S. van Renssen, Min. De Visserstraat 61, Utrecht, 
gironummer 375196, die als penningmeester van deputaten is opgetreden en die dan voor verrekening 
van het voorschot, door de kerk te Rotterdam-Delfshaven verleend, zal zorg dragen. 
 
Adviezen 
 
In aansluiting op het voorgaande rapport hebben deputaten de eer u het volgende te adviseren: 
1. Inzake het verzoek van de Free Reformed Churches of Australia de correspondentie te 

onderhouden niet naar de regels voor de correspondentie, zoals die laatstelijk door de generale 
synode van Berkel en Rodenrijs 1952 zijn omschreven, maar naar de regels, zoals deze door de 
generale synode van Kampen 1951 waren vastgesteld, adviseren deputaten aan de wensen van de 
Free Reformed Churches terzake op dit punt te voldoen met dien verstande, dat met de Free 
Reformed Churches of Australia de correspondentie zal worden onderhouden naar de door deze 
kerken gewenste regels en met de andere kerken naar de omschrijving van 1952, zoals met die 
andere kerken overeengekomen. 

2.  Aangaande het verzoek van de zijde van de Reformed Churches of New Zealand, 
correspondentie met deze kerken aan te gaan, adviseren deputaten uw vergadering te besluiten in 
overeenstemming met hetgeen de generale synode van Berkel en Rodenrijs 1952 (acta, blz. 113) 
met betrekking tot een soortgelijk verzoek van de Reformed Churches of Australia heeft 
overwogen, met name onder de derde overweging, namelijk ,,dat het onmogelijk is 
correspondentie aan te gaan met een kerkengroep, die van haar kant tegelijkertijd gemeenschap 
zoekt met verschillende kerkengroepen, tussen welke onderling geen correspondentie en 
gemeenschap mogelijk blijkt". 

3. Opnieuw deputaten te benoemen voor correspondentie met de buitenlandse kerken. 
4. Aan deputaten een instructie te geven waarin de punten van de instructie, welke door de generale 

synode van Assen 1961 aan de door haar benoemde deputaten ad 2a tot en met i worden 
opgenomen. 

5. Aan deputaten een bedrag van f 750,- ter beschikking te stellen als voorschot voor te maken 
onkosten. 

6. Aan de scribae der synode op te dragen vijf exemplaren van de acta dezer synode ter beschikking 
te stellen van de deputaten, opdat genoemde deputaten zullen kunnen voldoen aan wat in hun 
instructie onder punt 2c van hen gevraagd wordt. 

7. Van de besluiten enz. met betrekking tot de deputaten en de hun opgedragen arbeid kennis te 
geven aan: 
a. deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken met dien verstande, dat iedere 

primus en iedere secundus deputaat een exemplaar van deze besluiten enz. zal dienen te 
ontvangen, benevens een exemplaar van het werkrapport van de door de synode te 
benoemen commissie, aan wie het onderzoek van het rapport van de deputaten voor 
correspondentie met de buitenlandse kerken, benoemd door de generale synode van Assen 
1961 wordt opgedragen; 

b de archiefbewarende kerk. 
 
Deputaten wensen u wijsheid toe bij uw arbeid. 
 



 
Namens deputaten voor correspondentie met de buitenlandse kerken: 
 
            w.g. ds. J. Meester, voorzitter  
            w.g. S. van Renssen, secretaris. 
 
P.S.  Na het vaststellen van dit rapport kwamen nog binnen: 

Acta van de generale synode Hamilton 1962 van de Canadian Reformed Churches; 
Voorlopig agendum van de synode van de Free Reformed Churches of Australia op 17 februari 
1964. 
Daar er geen gelegenheid was daarvan als college kennis te nemen, worden deze zonder 
commentaar hierbij gevoegd. 

 
            w.g. S. van Renssen, secretaris. 



BIJLAGE 8. (artt. 230, 403) 
 
RAPPORT van deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de 
generale synode van Assen 1961. 
 
      Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, 
      bijeen te komen in april 1964 te Rotterdam-Delfshaven. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Deputaten hebben de eer u, overeenkomstig de opdracht, hun door de generale synode van Assen 1961 
verleend (zie acta art. 55, van oordeel 2 f), het volgende rapport van hun werkzaamheden aan te 
bieden. 
 
1. Constituering 
 
Tot deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen werden door de synode van Assen 
benoemd als primi: ds. H. Bouma te Assen, luitenant-kolonel J. Flink te 's Gravenhage, majoor J. 
Hensen te Bussum, ds. J. M. Kroes te Dalfsen (samenroeper) en de heer K. Pesman te Utrecht. Als 
secundi: ds. J. van der Haar te Emmen, majoor H. Huizenga te Assen en de heer A. J. Oly te Utrecht. 
Aangezien ds. H. Bouma te kennen had gegeven, dat hij bezwaren had om zijn benoeming tot deputaat 
te aanvaarden, werd ds. J. van der Haar verzocht en bereid gevonden om ds. H. Bouma te vervangen. 
Deputaten benoemden Ds. J. van der Haar tot hun voorzitter, ds. J. M. Kroes tot hun secretaris, tevens 
contact-adres voor de Hoge Overheid en het bureau van de Hoofdlegerpredikant, br. J. Flink tot 
penningmeester. 
In verband met zijn vele werkzaamheden verzocht br. J. Hensen om ontheffing van zijn deputaatschap. 
Deputaten meenden, dat dit niet tot hun competentie behoorde, aangezien ze door de generale synode 
zijn benoemd; ze zegden hem evenwel toe, er bij de volgende generale synode op aan te dringen, met 
zijn bezwaren ernstig rekening te willen houden, hetgeen ze bij dezen doen. 
In verband met de werkzaamheden van deputaten en het geringe aantal primi werd het van belang 
geacht, dat ook de secundi aanwezig zouden zijn; deze broeders werden daartoe bereid gevonden en 
hebben regelmatig de vergaderingen gediend met hun oordeel en advies. 
 
2. Vergaderingen  
 
 Deputaten hebben 12 maal vergaderd. 
 
3. Vertegenwoordiging bij de Hoge Overheid 
 
Deputaten hebben van hun benoeming kennis gegeven aan Zijne Excellentie de Minister van Defensie, 
aan de Hoofdlegerpredikant en aan de Hoofdluchtmacht-predikant. Ze hebben zich aangediend als: 
Deputaten van de gereformeerde kerken in Nederland voor de geestelijke verzorging van militairen. 
 
4. Contact met het bureau van de Hoofdlegerpredikant 
 
Met het bureau van de Hoofdlegerpredikant werd een geregeld contact onderhouden; de 
Hoofdlegerpredikant wendde zich steeds om advies tot deputaten met betrekking tot predikanten onzer 
kerken, die zich bij hem meldden voor de functie van reservelegerpredikant, terwijl deputaten 
regelmatig op de hoogte werden gesteld met aanstelling, vertrek met groot verlof en verdere 
dienstmutaties voor wat de reservelegerpredikanten onzer kerken betrof. Hunnerzijds hebben 
deputaten de Hoofdlegerpredikant kunnen dienen met de voordracht van nieuwe reserve-
legerpredikanten en met het geven van verschillende adviezen. 
 
5. Werving reservelegerpredikanten 
 



Deputaten hebben zich bij het zoeken van contact met predikanten, geschikt en bereid voor de functie 
van geestelijke verzorger bij onze strijdkrachten, beperkt tot het leger en de luchtmacht. Alvorens ook 
voor de vloot predikanten aan te zoeken, leek het deputaten raadzaam eerst de besluiten van uw 
synode af te wachten, aangezien bij de vloot een diensttijd van meerdere jaren geldt. Deputaten 
hebben zich tot 76 predikanten gewend met een schrijven, waarin op het grote belang van de 
geestelijke verzorging van onze militairen werd gewezen. Zij hebben voorts aan hen de vraag 
voorgelegd met ernst zich te beraden, of de Here ook voor hèn een taak zou hebben in deze dienst aan 
het Evangelie. 
Het resultaat was als volgt: 27 predikanten gaven geen antwoord; 29 predikanten antwoordden 
ontkennend; 20 predikanten verklaarden zich in principe bereid. Terwijl uiteindelijk in 1962 slechts 
twee predikanten, n.l. ds. W. Borgdorff te Baarn en ds. B. J. F. Schoep te Amstelveen. met volledige 
bewilliging van hun kerkeraad, in werkelijke dienst zijn getreden voor de tijd van een jaar en zes 
weken. 
In 1963 was er geen enkele predikant door deputaten voor te dragen. Terwijl voor het jaar 1964 één 
predikant. ds. J. Goudzwaard te Zaandam, met algehele instemming van zijn kerkeraad beschikbaar 
komt; hij hoopt april 1964 in dienst te treden. 
Wel is ook ds. K. J. Kapteijn te 's Gravenhage-Zuid/West als reserve-luchtmachtpredikant opnieuw in 
dienst gegaan, maar deputaten hebben hiermede geen bemoeienis gehad, omdat dit vernieuwde 
dienstverband berust op een reeds bestaande verbintenis. 
Voor dit jaar zijn deputaten nog in correspondentie met een zestal predikanten. Ze hebben hoop, dat 
voor de najaarsopleiding, die in september begint, alsnog een aantal predikanten onzer kerken kan 
worden voorgedragen. 
Dit resultaat zou waarschijnlijk groter zijn geweest, indien van de 20 predikanten, die zich in principe 
wel bereid verklaarden, zich later niet 8 hadden teruggetrokken en 3 helaas moesten worden 
afgekeurd. 
Deputaten kunnen uiting geven aan hun grote voldoening, dat door hun bemiddeling in het jaar 1962 
een tweetal predikanten en voor het jaar 1964 tenminste één predikant aan de Hoofdlegerpredikant 
konden worden voorgedragen. Ze zijn deze predikanten, maar niet minder hun respectieve kerkeraden 
zeer dankbaar voor hun bereidwilligheid en voor hun bewilliging. 
Naar deputaten hebben vernomen, hebben ds. W. Borgdorff en ds. B. J. F. Schoep tot grote voldoening 
van de Hoofdlegerpredikant hun arbeid verricht. Ze zijn inmiddels na beëindiging van hun diensttijd 
weer teruggekeerd tot hun gemeente. 
Het verloop der wervingsactie gedurende deze periode overziende, kunnen deputaten toch niet hun 
gevoel van teleurstelling verhelen over het povere resultaat, dat werd bereikt en dat omgekeerd 
evenredig was aan al het werk dat er voor moest worden verzet. 
Door verschillende predikanten werden voor hun negatief antwoord of voor de terugname van hun 
aanvankelijke toezegging redenen aangevoerd, die deputaten volkomen konden en moesten billijken. 
Maar daar staat tegenover, dat er ook waren. die voor deputaten overtuigingskracht misten. 
Deputaten hebben zich dan ook afgevraagd, of men in onze kerken wel voldoende is doordrongen van 
de behoefte aan predikanten onzer kerken om het Evangelie te dienen in onze strijdkrachten. 
Deze bezorgdheid wordt niet alleen bij deputaten gevonden; uit verschillende brieven van en 
gesprekken met leden onzer kerken in militaire dienst blijkt, dat ook onder hen meermalen 
bevreemding, zo niet teleurstelling wordt uitgesproken over het feit, dat, vooral de laatste jaren, zo 
weinig predikanten onzer kerken als reserveleger- en luchtmachtpredikant in dienst zijn getreden. 
Naast het voortreffelijke werk, dat door de C.C.G.G. en de garnizoenskerken meermalen in grote 
trouw nu reeds jaren wordt verricht, zou het niet verantwoord zijn wanneer er in onze kerken 
verslapping zou optreden ten aanzien van deze vorm van geestelijke verzorging. 
Deputaten zijn van oordeel, dat onze kerken niet lijdelijk mogen toezien, dat onze mannen en zonen in 
de strijdkrachten worden overgelaten aan de toenemende invloeden van bewegingen als het pacifisme, 
het oecumenisme en het humanistisch verbond. Het zou goed zijn wanneer onze predikanten en kerken 
voortdurend op deze dingen worden gewezen. 
 
 
Adviesantwoord op de vraag, gesteld in de acta van de generale synode van Assen 1961, art. 55 sub d 
 



Deputaten hebben ingevolge hun opdracht een adviesantwoord opgesteld, hetgeen als bijlage 1 aan dit 
rapport is toegevoegd. Om tot dit adviesantwoord te komen, werd het door deputaten wenselijk 
geoordeeld, een goed, historisch gedocumenteerd, inzicht te krijgen in de besluiten, welke door de 
gereformeerde kerken, sedert het begin van de recente geestelijke verzorging in ons leger, inzake deze 
materie zijn genomen. 
Daartoe werd een historisch resumé opgesteld van al de besluiten sedert 1914 van de generale synoden 
der gereformeerde kerken inzake de geestelijke verzorging onder de militairen. Een exemplaar hiervan 
werd aan elk der deputaten ter bestudering uitgereikt. 
 
Contacten V.G.R.L.P. en C.C.G.G. 
 
Na kennisname van de door de synode van Assen aan hen gegeven opdracht, hebben deputaten een 
contactvergadering gehouden met broeders, die de V.G.R.L.P. en de C.C.G.G. vertegenwoordigden. 
In deze vergadering werd o.a. de vraag overwogen, in hoeverre de Vereniging van Gereformeerde 
Reserve-Legerpredikanten nog bestaansrecht had, nu verschillende taken, die voorheen door haar 
werden verricht, door de generale synode in handen van deputaten zijn gelegd. 
Na ampele bespreking was de conclusie, dat het wenselijk is, dat de V.G.R.L.P. blijft functioneren, 
omdat ze van waarde kan blijken, zowel voor de arbeid van deputaten als voor de C.C.G.G. 
Eveneens waren deputaten overtuigd van de noodzaak, het contact met de Contact Commissie 
Gereformeerde Garnizoenskerken te onderhouden, omdat beider werkzaamheden verschillende 
raakpunten hebben. Dit contact werd te meer vergemakkelijkt, doordat de secretaris van de C.C.G.G., 
br. K. Pesman, tevens primus deputaat is. Met beide instanties werd dan ook een goede samenwerking 
onderhouden. 
 
Verdere werkzaamheden 
Advies aan kerkeraden en predikanten 
 
Tot de kerken, welker predikant geschikt en bereid werd gevonden om voor de tijd van één jaar en zes 
weken in dienst te treden, werd het verzoek gericht er in te bewilligen, dat hij voor genoemde periode 
zijn arbeid in de gemeente zou onderlaten om als reservelegerpredikant dienst te gaan doen. 
Deputaten kunnen met dankbaarheid melden, dat de betrokken kerkeraden hun volle medewerking 
hebben verleend. Omdat de praktijk heeft aangetoond, dat ook gedurende de korte tijd van een jaar en 
zes weken een duidelijke regeling van wederzijdse verplichtingen en rechten tussen kerkeraad en 
predikant niet kan worden gemist, hebben deputaten - in afwachting van een definitieve en uniforme 
regeling door uw vergadering aanbevolen - een conceptovereenkomst tussen kerkeraad en predikant 
ontworpen en deze als advies aan betrokken kerkeraden en predikanten toegezonden. 
Aangezien het voor een goede gang van zaken zeer gewenst is, dat zulk een uniforme regeling, niet 
enkel door deputaten, maar door de generale synode aan de kerken wordt geadviseerd, stellen ze uw 
vergadering voor, zulk een regeling te treffen waarvoor bijgaand concept (zie bijlage 2) als voorbeeld 
zou kunnen dienen. 
 
Uitzending van ds. J. Snijder naar Nieuw-Guinea 
 
De candidaat J. Snijder, die reeds als reserve-legerpredikant te Ermelo dienst deed, werd door de 
kerkeraad van Rotterdam-Delfshaven beroepen als predikant om te worden afgestaan voor de 
geestelijke verzorging onder onze strijdkrachten op Nieuw-Guinea. 
Deputaten zijn vertegenwoordigd geweest bij de bevestiging, intrede en tegelijk het afscheid van ds. J. 
Snijder op zondag 29 april 1962 in een kerkdienst uitgaande van de raad van de Gereformeerde Kerk 
te Rotterdam-Delfshaven. 
Tot hun grote vreugde kunnen deputaten uw vergadering mededelen, dat ds. J. Snijder met zegen heeft 
gearbeid onder de militairen in die spannende maanden van 1962; hij heeft goed werk mogen 
verrichten ten dienste van de geestelijke verzorging van zowel hen die niet tot onze kerken behoren als 
van de leden onzer kerken. Gode zij dank mocht hij - na het volbrengen van een gevaarvolle diensttijd 
- in november 1962 weer behouden tot zijn gezin terugkeren. Sedertdien is hij als reserve-
legerpredikant werkzaam in Ermelo. 



 
Representatiebezoeken 
 
Hiertoe uitgenodigd, zijn deputaten vertegenwoordigd geweest bij de afscheidsreceptie van de 
Hoofdlegerpredikant ds. A. T. W. de Kluis op dinsdag 27 november 1962 in de Prinses Julianakazerne 
te 's Gravenhage. 
Gedurende de afwezigheid van haar man, hebben deputaten op 9 juli 1962 een bezoek gebracht aan 
Mevrouw Snijder te Ermelo. 
Eveneens werd namens hen medeleven betoond aan Mevrouw de Weduwe ds. K. J. Dijkema te 
Zwijndrecht op 6 augustus 1962. 
 
Diversen 
 
Aan de kerkelijke pers werd, wanneer daartoe aanleiding bestond, enkele malen een verslag van de 
vergaderingen van deputaten aangeboden; deze verslagen werden steeds welwillend opgenomen. Ook 
aan de samensteller van het Handboek van de gereformeerde kerken werden jaarlijks gegevens 
verstrekt aangaande de reserve-legerpredikanten onzer kerken. 
 
Financiën 
 
De generale synode van Assen 1961 heeft bij haar benoeming van dit deputaatschap geen instantie 
aangewezen, tot wie deputaten zich konden wenden ter verkrijging van de nodige gelden in verband 
met de te maken kosten, aan de uitvoering van hun opdracht verbonden. 
Ze hebben zich daartoe tot de raad van de Gereformeerde Kerk te Assen gewend, die bereid bleek aan 
deputaten de benodigde gelden voor te schieten onder voorwaarde, dat aan uw vergadering 
verantwoording van uitgaven zou worden gedaan. 
Deputaten hebben tot en met 29 februari 1964 totaal f 1.100,- als voorschot ontvangen, terwijl hun 
uitgaven tot op die datum f 1.125,83 bedroegen. Aangezien nog niet alle verdere onkosten konden 
worden overzien en nog een aanvullend voorschot moest worden gevraagd, geeft het financieel verslag 
de stand aan zoals deze op 29 februari 1964 was. 
 
Resumé 
 
Met voldoening hebben deputaten getracht, zich te kwijten van de opdrachten, door de generale 
synode van Assen hun verstrekt. Ze zijn dankbaar voor het vertrouwen dat door de kerken in hen werd 
gesteld; wel hopen ze, dat deze aangevangen arbeid, die in feite nog maar pas op gang is gekomen, 
ook na de generale synode van 1964 zal worden voortgezet; ze hopen op toenemend begrip en 
medewerking voor de arbeid der geestelijke verzorging onder de militairen, die onder de zegen des 
Heren voor de dienstplichtigen, niet het minst voor de jongens onzer gereformeerde kerken, tot grote 
steun bleek te zijn. Moge deze arbeid een goede plaats ontvangen in de liefde, medewerking en 
voorbede onzer kerken. 
 
Voorstellen 
 
Hoewel dit niet tot hun opdracht in strikte zin behoort, menen deputaten in het belang van deze arbeid 
uw vergadering enkele voorstellen in welwillende overweging te mogen geven. 
Deputaten zouden willen voorstellen: 

1. opnieuw deputaten te benoemen voor de geestelijke verzorging van militairen; 
2. aan die deputaten op te dragen: 

a. de kerken bij de regering te vertegenwoordigen ten behoeve van onze gereformeerde 
militairen; 

b. als instantie te fungeren, waarbij de Overheid. indien ze dat wenst, advies kan 
inwinnen met betrekking tot predikanten, die zich bij de Overheid hebben gemeld voor 
 de functie van reserveleger-, luchtmacht-, c.q. vlootpredikant, het een en ander in 
 overleg met de betrokken kerken; 



c. contact te zoeken met predikanten, geschikt en bereid voor de functie van reserve-
leger-, luchtmacht-, c.q. vlootpredikant en deze, in overleg met de kerken die zij 
 dienen, voor te dragen bij de Overheid; 

d. deze kerken en predikanten te dienen van advies inzake de regeling van de kerkelijke 
positie van de predikant, gedurende zijn diensttijd als reserve leger-, luchtmacht-, c.q. 
vlootpredikant, overeenkomstig de door de synode aanbevolen stipulatiën; terwijl de 
kerken worden geadviseerd zich in voorkomende gevallen met deputaten in 
 verbinding te stellen; 

e. ten aanzien van hun arbeid contact te onderhouden met de Contact Commissie 
Gereformeerde Garnizoenskerken en de Vereniging van Gereformeerde Reserve-
 Legerpredikanten; 

f. van hun arbeid aan de eerstkomende generale synode rapport uit te brengen; 
3. gelden beschikbaar te stellen voor de arbeid van deputaten. 

 
Uw vergadering de leiding des Heiligen Geestes toebiddend bij al haar arbeid, 
 
           deputaten voornoemd, 
 
           w.g. ds. J. van der Haar, voorzitter  
            ds. J. M. Kroes, secretaris.  
 
Bijlagen:  l.  adviesantwoord; 
  2. conceptregeling 
 
Bijlage 1. 
      Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, 
      bijeen te komen in april 1964 te Rotterdam-Delfshaven. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,  
Hooggeachte vergadering, 
 
De deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de generale synode van 
Assen 1961 (zie art. 55), hebben de eer omtrent de hun onder punt d der instructie opgedragen taak uw 
vergadering met het volgende adviesantwoord te dienen. 
Blijkens genoemd artikel (sub van oordeel punt 2 d), werd aan deputaten opgedragen, ,,zich te beraden 
op de vraag, of het aanvaardbaar is, dat de predikanten ten behoeve van de geestelijke verzorging van 
militairen de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd verlaten, hetgeen nu meermalen is 
geschied; en zo ja, hoe hun positie dan geregeld behoort te worden". 
Alvorens het resultaat van hun beraad aan uw synode voor te leggen, zij het deputaten vergund u 
enkele overwegingen te noemen, welke tot hun adviesantwoord hebben geleid. 
1. Hoewel het aan deputaten bekend is, dat er in onze kerken geen volledige overeenstemming is 

over de figuur van de geestelijke verzorger in onze strijdkrachten, is het uitgangspunt voor het 
hierna volgende adviesantwoord geweest de overweging, dat een tijdelijke onderbreking van de 
ambtsdienst om als reserveleger-, c.q. luchtmachtpredikant gedurende één jaar en zes weken in 
militaire dienst te gaan, bij de generale synode van Assen 1961 niet in discussie is geweest, 
terwijl ook, blijkens besluiten van vorige synoden, zulk een tijdelijke onderbreking van de dienst 
in eigen gemeente aanvaardbaar wordt geacht. Deputaten zijn zelfs van mening, dat het moet 
worden aangemoedigd, dat onze predikanten zich voor deze dienst aan het vaderland en onze 
militairen beschikbaar stellen. De onderbreking van hun ambtsdienst in eigen gemeente in 
vredestijd dient ter voorbereiding voor hun taak als geestelijke verzorger in oorlogstijd; een tijd 
waarin land en volk zich in een noodtoestand bevinden en van elke Nederlander een offer wordt 
gevraagd; onze predikanten en kerken mogen dan niet achterblijven om hen, die de spanningen 
van de oorlog of oorlogsdreiging als militair hebben te verwerken, met de vertroosting van het 
Evangelie bij te staan. 

2. Deputaten zijn van oordeel, dat de roeping tot de dienst des Woords een vaste verbintenis aan een 



bepaalde gemeente meebrengt; dat het specifieke van het ambt van de dienaar des Woords, 
behalve het „leraar-zijn", is gelegen in het „herder-zijn"; zie o.a. de vermaning van de apostel 
Petrus (1 Petrus 5 : 2) aan de presbyters (St. Vert.: ouderlingen; N. Vert.: oudsten) om de kudde 
Gods, die bij (onder; of in uw midden) is, te hoeden. Door dit „herder-zijn", dat de dienaar des 
Woords met de ouderlingen gemeen heeft, wordt toch zijn ambtsdienst in het bizonder getypeerd 
(vergelijk ook het formulier ter bevestiging van de dienaren des Woords). Volgens Gods Woord 
behoren herder en kudde bij elkander. 

3. Deputaten willen er voorts op wijzen, dat de Heilige Schrift de onderbreking van de ambtsdienst 
in eigen gemeente voor enige tijd, met de zo juist genoemde regel niet in strijd acht. 
Ze denken daarbij aan Epafras, genoemd in Colossenzen 1 : 7; 4 : 12 en Filemon vers 23. 
De apostel Paulus heeft zijn brief aan de Colossenzen geschreven vanuit zijn gevangenis te Rome 
(Col. 4 : 3 en 18). 
Epafras, een geliefde mededienstknecht van de apostel Paulus (Col. 1 : 7), is voor de gemeente te 
Colosse een getrouw dienaar van Christus (Col. 1 : 7); hij wordt ,,een der uwen" genoemd (Col. 4 
: 12), een uitdrukking, waardoor zijn verbondenheid als dienaar van Christus Jezus aan de 
gemeente te Colosse nog sterker wordt geaccentueerd. 
Niettemin heeft hij voor geruime tijd zijn arbeid te Colosse onderbroken voor een reis naar 
Rome, om daar een ontmoeting te hebben met de apostel Paulus; hij heeft daar blijkbaar geruime 
tijd vertoefd; zelfs met de apostel Paulus zijn gevangenschap gedeeld (Filemon vers 23). Wat ook 
de reden van dit bezoek moge zijn geweest, in ieder geval is duidelijk, dat zulk een tijdelijke 
onderbreking van zijn ambtsdienst in eigen gemeente, om gewichtige redenen, niet in strijd wordt 
geacht met zijn roeping en ambtsdienst in het midden der kudde Gods te Colosse. De apostel 
laakt dit dan ook niet in hem; prijst hem integendeel als een plichtsgetrouwe dienaar van Jezus 
Christus ten behoeve van de gemeente te Colosse (Col. 4 : 12). 
De gereformeerde kerken hebben dan ook de tijdelijke onderlating van de ambtsdienst in eigen 
gemeente voor dienaren des Woords legitiem geoordeeld en daarvoor een regeling opgenomen in 
de kerkenordening n.l. art. 14 K.O. 
In de praktijk van het kerkelijke leven doen zich dan ook herhaaldelijk zulke onderbrekingen 
voor, b.v. wanneer predikanten worden afgestaan voor de geestelijke arbeid onder de 
zeevarenden, voor reizen naar het buitenland, voor studie, voor bijbelvertaling; om eventueel in 
de Tweede Kamer een politieke partij te vertegenwoordigen. 
Analoog hiermede is door de gereformeerde kerken de onderbreking van de ambtsdienst gezien, 
wanneer een dienaar des Woords - voor een bepaalde tijd - als reserveleger-, of 
luchtmachtpredikant in functie treedt. Als voorwaarde dient echter te worden gesteld, dat de band 
tussen de dienaar des Woords en de gemeente bewaard blijft. Daarom mag die periode van 
afwezigheid niet te lang zijn. Als minimum is de gebruikelijke periode van een jaar en zes weken 
te aanvaarden, omdat deze onontbeerlijk is als noodzakelijke voorbereiding voor de oorlogstaak 
van de reserveleger-, of luchtmachtpredikant. Wat het maximum betreft is de meerderheid der 
deputaten van mening, dat een periode van maximaal 2 jaar niet moet worden overschreden; een 
 minderheid der deputaten zou verlenging van deze termijn met desnoods een jaar nog wel 
aanvaardbaar achten. 
Deputaten zijn van oordeel, dat door het maken van goede afspraken veel kan worden gedaan 
waardoor de band tussen gemeente en predikant gedurende deze afwezigheid kan worden 
bewaard. Zo zou de kerkelijke positie van de predikant, gedurende zijn diensttijd als reserve-
leger-, of luchtmachtpredikant, in een regeling tussen hem en zijn kerkeraad nauwkeurig dienen 
te worden omschreven, in welke omschrijving o.m. de bepaling dient te worden opgenomen, dat 
hij gedurende zijn diensttijd verbonden blijft aan zijn gemeente en onderworpen blijft aan het 
opzicht en tucht van zijn kerkeraad, terwijl hij te allen tijde na beëindiging van zijn diensttijd aan 
de beroeping van zijn gemeente onderworpen blijft; zijn kerkeraad regelmatig zal inlichten over 
zijn arbeid als reserveleger-, of luchtmachtpredikant; zo mogelijk op vrije zondagen in de dienst 
des Woords en der Sacramenten in eigen gemeente voorgaat en voorts het contact met zijn 
kerkeraad en gemeente zo veel mogelijk zal onderhouden. 
Tot een verbintenis voor onbepaalde tijd (althans in vredesomstandigheden), menen deputaten 
niet te mogen adviseren, en wel in hoofdzaak om drie redenen: 

1e. Wanneer de afwezigheid zich over meerdere jaren uitstrekken gaat, ontstaat een niet te 



voorkomen vervreemding tussen predikant en gemeente. Van een hechte ambtelijke band tussen 
herder en kudde kan niet of nauwelijks meer gesproken worden; de enige band de beiden nog aan 
elkander verbonden doet blijven is slechts een formele band. Deputaten achten dit niet in 
overeenstemming met het ambt van de dienaar des Woords, waaraan juist het „herder-zijn te 
midden van de kudde" inhaerent is. 

2e. Voor de bepaling van de kerkelijke positie, waarin een predikant door zulk een semi-permanent 
reserve-legerpredikantschap komt te verkeren, bieden de bepalingen der K.O. weinig houvast. 

3e. Ook met betrekking tot de Overheid bieden de vigerende bepalingen weinig zekerheid; de 
verbintenis die men aangaat, blijft een „tijdelijke"; men is niet in ,,vaste" dienst; zelfs niet 
gelijkgesteld met een „officier-lang-verbander", wiens rechten contractueel zijn vastgelegd. De 
Overheid biedt tot nu toe jegens de reserveleger-, of luchtmachtpredikant, die voor onbepaalde 
tijd aanblijft, geen enkele garantie aangaande de duur van zijn positie; hij kan te allen tijde 
worden ontslagen, al zal van Overheidswege wel een bepaalde uitlooptijd worden toegestaan. 
Het gevolg van een en ander zal dan ook zijn, dat men in een positie kan geraken die zowel voor 
de betrokken predikant als voor zijn gemeente grote moeilijkheden oplevert. 

5. Door de nood gedwongen is de Overheid ertoe overgegaan om het tekort aan reserve-
legerpredikanten in vredestijd aan te vullen door op basis van vrijwilligheid de periode van één 
jaar en zes weken te verlengen, zelfs voor onbepaalde tijd. Hoewel deze maatregel, van 
Overheidszijde gezien, in vredestijd in zekere zin uitkomst biedt, zullen de tekorten aan 
 geestelijke verzorgers in oorlogstijd evenwel in onverminderde mate blijven bestaan. De 
oplossing kan echter alleen daarin worden gevonden, dat de predikanten zich in groteren getale 
beschikbaar stellen als reserve-leger-, of luchtmacht-predikant, zodat het niet meer nodig zal zijn, 
deze langer dan één jaar en zes weken te doen dienen. Aan het opheffen van de noodtoestand bij 
de geestelijke verzorging van onze strijdkrachten moet dan ook door onze kerken - méér dan in 
de laatste tijd is geschied - alle medewerking worden verleend. 

6. Tenslotte willen deputaten nog opmerken, dat, bij eventuele aanvaarding van hun advies-
antwoord door de generale synode van Rotterdam-Delfshaven 1964, door betrokken kerkeraden 
rekening worde gehouden met de situatie, zoals deze de laatste jaren is gegroeid; waarbij enkele 
predikanten uit de gereformeerde kerken voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden en waarbij 
tussen hen en hun kerkeraden, met betrekking tot hun kerkelijke positie, wederzijds bindende 
afspraken zijn gemaakt. 

 
Op grond van bovengenoemde overwegingen hebben deputaten de eer aan uw vergadering het hierna 
volgende adviesantwoord aan te bieden: 
 
De deputaten van de gereformeerde kerken in Nederland voor de geestelijke verzorging van militairen, 
benoemd door de generale synode van Assen 1961, 
 
kennis genomen hebbende van 
 
de opdracht van de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland van Assen 1961 (acta 
art. 55), om ,,zich te beraden op de vraag, of het aanvaardbaar is, dat de predikanten ten behoeve van 
de geestelijke verzorging van militairen de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd verlaten, 
hetgeen nu meermalen is geschied; en zo ja, hoe hun positie dan geregeld behoort te worden; en hun 
advies in dezen minstens drie maanden voor het samenkomen der volgende generale synode in te 
dienen;" 
 
constaterende, 
 
1. dat de medewerking ook van onze kerken en predikanten aan het instituut der geestelijke 

verzorging in onze strijdkrachten gedurende de laatste tijd te wensen overlaat; 
2. dat als gevolg hiervan reeds in vredestijd een zodanig tekort aan geestelijke verzorgers is 

ontstaan, dat de Overheid de mogelijkheid heeft moeten scheppen om de normale periode van één 
jaar en zes weken te verlengen, zelfs voor onbepaalde tijd; 

3. dat de sub 2 genoemde maatregel evenmin een oplossing biedt voor tijden van oorlog of 



oorlogsgevaar; 
4. dat de Overheid aan de kerken vraagt, dienaren des Woords beschikbaar te stellen wier kerkelijke 

positie meebrengt een vaste verbintenis aan een bepaalde plaatselijke gemeente, met de wel 
omschreven ambtelijke opdracht, de kudde Gods, die bij hen is, te hoeden (zie 1 Petrus 5 : 2 en 
het bevestigingsformulier voor dienaren des Woords); 

 
overwegende, 
 
1. dat de K.O. in art. 14 aan de dienaar des Woords de gelegenheid biedt om, met bewilliging van 

de kerkeraad, zijn dienst voor ,,een tijd" te onderlaten; 
2. dat door zulk een tijdelijke onderbreking van zijn dienst in de gemeente de band tussen de 

dienaar des Woords en zijn gemeente bestendigd kan blijven; 
3. dat een tijdelijke onderbreking van deze dienst in vredestijd ten bate van de geestelijke 

verzorging der militairen in de functie van reserveleger-, luchtmacht-, of vlootpredikant te 
aanvaarden is, mits de kerkeraad hierin bewilligt en door deugdelijke stipulatiën voor de 
bestendiging van de wederzijdse band worde gezorgd; 

4. dat tegen een tijdelijke verlenging in vredestijd van de periode van één jaar en zes weken tot een 
afwezigheid uit de gemeente van maximaal 2 jaren (dus een bepaalde tijd), geen overwegende 
bezwaren behoeven te bestaan (zie ook voetnoot); 

5. dat evenwel tegen onderlating van de dienst in eigen gemeente in vredestijd voor onbepaalde tijd 
als bezwaar moet worden aangevoerd, dat de dienaar des Woords zodanig van zijn gemeente en 
van de ambtsdienst jegens haar vervreemdt, dat van een vaste, ambtelijke band jegens haar niet of 
nauwelijks meer kan worden gesproken; 

6. dat bij onderlating van de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd, de reserveleger-, 
luchtmacht-, of vlootpredikant zelf in een onzekere positie raakt, omdat de bepalingen van de 
K.O. weinig houvast bieden en de Overheid van haar kant evenmin garanties biedt; 

 
van oordeel, 
 
1. dat, wanneer de Overheid de kerken de gelegenheid biedt om door middel van haar dienaren des 

Woords het Evangelie te bedienen onder de leden der strijdkrachten, dit in overeenstemming 
moet worden geacht met hetgeen we belijden aangaande het ambt der Overheid in art. 36 Ned. 
Gel. Belijdenis, ,,om als dienaresse Gods het Woord des Evangelies overal te doen prediken"; 

2. dat derhalve de kerken hieraan alle medewerking hebben te verlenen; 
3. dat deze geestelijke verzorging in vredestijd dient te worden gezien als een onmisbare 

voorbereiding voor haar hoogst belangrijke en noodzakelijke taak in tijden van oorlog en 
oorlogsgevaar; 

4. dat ten aanzien van de vraag, zoals deze door de generale synode van Assen 1961 aan deputaten 
ter beantwoording werd op gedragen, n.l. ,,of het aanvaardbaar is, dat de predikanten ten behoeve 
van de geestelijke verzorging van militairen de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd 
verlaten", onderscheid dient te worden gemaakt tussen zulk een situatie in VREDEStijd en in 
OORLOGStijd; 

5. dat het onderlaten van zijn dienst voor onbepaalde tijd in oorlogsomstandigheden verband houdt 
met een noodtoestand, waarin land en volk zijn komen te verkeren en daarom verantwoord moet 
worden geacht; zodat de vraag, aldus opgevat door deputaten, bevestigend wordt beantwoord; 
een advies inzake een nadere regeling van de positie van zulk een predikant achten deputaten wel 
nodig, maar aangezien predikant en gemeente aan elkander verbonden blijven, kan voor dit 
advies verwezen worden naar de door deputaten voor te stellen concept regeling bij 
indiensttreding voor een bepaalde tijd; 

6. dat het onderlaten van de dienst in eigen gemeente voor ónbepaalde tijd in vredesomstandigheden 
onaanvaardbaar moet worden geacht om redenen boven genoemd; zodat de vraag, op deze wijze 
opgevat, door deputaten ontkennend wordt beantwoord, terwijl naar het oordeel van deputaten de 
vraag inzake de regeling der positie van zulke predikanten uiteraard als vervallen kan worden 
beschouwd; 

 



besluiten: 
 
aan de generale synode van Rotterdam 1964 te adviseren de aan deputaten voorgelegde vraag met 
betrekking tot een onderlaten van de dienst in eigen gemeente voor onbepaalde tijd in vredes-
omstandigheden, ontkennend te beantwoorden. 
 
Uw vergadering de leiding des Heiligen Geestes toebiddend, 
 
            met hoogachting en broedergroet,  
            de deputaten voornoemd: 
         
             w.g. J. van der Haar, voorzitter  
              J. M. Kroes, secretaris 
              J. Flink, penningmeester 
              K. Pesman 
              H. Huizenga 
              A. J. Oly. 
 
Voetnoot: 
 
Enkele deputaten zijn van gevoelen, dat een afwezigheid uit de gemeente voor maximaal drie jaren 
desnoods nog wel aanvaardbaar kan worden geacht. 
 
Bijlage 2. 
 
     Concept-regeling van de kerkelijke positie van ds…………….gedurende 
     zijn diensttijd als reserve-leger-, of luchtmachtpredikant. 
 
De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te ………………. is bereid zijn dienaar des Woords, ds 
……………….. overeenkomstig art. 14 K.O. - beschikbaar te stellen voor de geestelijke verzorging 
onder onze strijdkrachten. 
De kerkeraad stelt hem daartoe in de gelegenheid zich als reserve-leger-, of luchtmachtpredikant 
beschikbaar te stellen aan de Overheid voor de tijd van één jaar en zes weken. 
 
Gedurende deze tijd blijft ds …………….. verbonden aan de kerk te …………….. onderworpen aan 
het opzicht en de tucht van zijn kerkeraad; ten volle in het genot van vrije woning. 
 
Na beëindiging van bovengenoemde diensttijd blijft hij te allen tijde aan de beroeping van zijn 
gemeente onderworpen. 
De kerkeraad voornoemd belooft zijnerzijds - voor zover nodig- zijn verplichtingen krachtens de artt. 
11 en 13 K.O. jegens zijn predikant en diens gezin eerlijk te zullen nakomen. 
Ds ………… neemt zijnerzijds op zich, zich onder het opzicht en de tucht van zijn kerkeraad te zullen 
blijven stellen; zijn kerkeraad regelmatig te zullen inlichten over zijn arbeid als reserveleger-, of 
luchtmachtpredikant; voor het geval hij, na beëindiging van genoemde diensttijd, het voornemen zou 
hebben om, ten behoeve van de geestelijke verzorging onder onze strijdkrachten, de dienst in eigen 
gemeente tot twee, c.q. drie jaren te onderlaten, zijn kerkeraad tijdig met dit voornemen in kennis te 
zullen stellen en dit niet zonder bewilliging van genoemde kerkeraad te zullen doen. 
 
           Gedaan te …………… d.d  
De predikant:         Namens de kerkeraad: 
 
                praeses 
                scriba 



BIJLAGE 9. (artt. 274, 408) 
 
VERSLAG van deputaten-curatoren van de Theologische Hogeschool te Kampen over de 
periode april 1961 tot december 1963. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Wanneer deputaten-curatoren terugzien op de periode sedert de generale synode van Assen, mogen en 
kunnen zij de Here danken voor zijn trouwe zorg over de Hogeschool onzer kerken. Hij heeft haar ook 
in deze jaren in stand gehouden en haar een plaats gegeven in de voorbede en in de belangstelling van 
de kerkleden, hetgeen o.a. hierin tot uiting kwam, dat ook in deze jaren het aantal 
Hogeschooldagbezoekers zeker niet is teruggelopen. 
Hij heeft de harten offervaardig gemaakt, zodat aan de financiële verplichtingen, die elk jaar groter 
worden, kon worden voldaan. Hij heeft de hoogleraren en de lectoren ondersteund bij hun werk en 
verscheidene studenten hun kandidaatsexamen doen afleggen, zodat zij zich via het praeparatoir 
examen beroepbaar konden stellen in de kerken. 
De Here heeft ook de beproevingen niet gespaard. Eén- en andermaal moest om gezondheidsredenen 
door enkele der docenten het werk worden onderbroken. Ook baart het deputaten-curatoren zorg, dat 
het aantal studenten, dat zich komt melden, zo klein is. De Here make de harten van meer jongeren 
dan tot nu toe bereid Hem te willen dienen in het bizondere ambt van dienaar des Woords. 
 
De deputaten-curatoren 
Door de generale synode van Assen 1961 werden de volgende broeders benoemd als deputaten-
curatoren van de Theologische Hogeschool: 
uit het ressort van de particuliere synode van Groningen: 

als primus: ds. D. van Dijk te Groningen, 
als secundus: ds. P. K. Keizer te Groningen; 

uit het ressort van de particuliere synode van Friesland: 
als primus: ds. J. Hettinga te Harlingen, 
als secundus: ds. T. H. Meedendorp te Ureterp;  

uit het ressort van de particuliere synode van Drenthe: 
als primus: ds. J. van Bruggen te Assen, 
als secundus: ds. J. ten Hove te Mussel; 

uit het ressort van de particuliere synode van Overijssel/Gelderland: 
als primus: ds. D. Vreugdenhil te Zwolle, 
als secundus: ds. I. de Wolff te Enschede-Noord; 

uit het ressort van de particuliere synode van Utrecht: 
als primus: ds. H. Veltman te Zeist, 
als secundus: ds. J. A. Vink te Amersfoort-C.; 

uit het ressort van de particuliere synode van Noord-Holland: 
als primus: ds. J. Meester te Amsterdam-Zuid, 
als secundus: ds. C. P. Plooy te Heemstede; 

uit het ressort van de particuliere synode van Zuid-Holland: 
als primus: ds. F. de Vries te 's Gravenhage-Oost, 
als secundus: ds. W. de Graaff te Hardinxveld-Giessendam; 

uit het ressort van de particuliere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg: 
als primus: ds. W. Vreugdenhil te 's Hertogenbosch, 
als secundus: ds. A. I. Krijtenburg te Zaamslag. 

 
Het moderamen was van jaar tot jaar als volgt samengesteld:  

ds. D. van Dijk, president; 
ds. J. van Bruggen, assessor en 
ds. D. Vreugdenhil, secretaris. 

 
Gemeld kan worden, dat in deze verslagperiode ds. J. Hettinga mocht gedenken, dat hij veertig jaar 



lang het ambt van dienaar des Woords mocht bedienen en dat ds. D. van Dijk zelfs het voorrecht ten 
deel viel zijn gouden ambtsjubileum te vieren. Aan deze feiten is met dankbaarheid en waardering 
aandacht geschonken. 
De Here heeft de president ook grote droefheid bereid door op zijn tijd diens vrouw van haar aardse 
post weg te roepen. Gods vertroosting is hem toegebeden. 
 
De docenten 
In de kring van de docenten is in de verslagperiode geen wijziging gekomen. De vijf hoogleraren en de 
vier lectoren hebben hun beste krachten mogen geven in hun arbeid aan de Hogeschool. Deputaten-
curatoren, die geregeld naar een vastgesteld rooster de colleges bezoeken, kunnen met grote 
waardering gewagen van het veelszins goede gehalte van het onderwijs, dat aan de studenten gegeven 
wordt. 
Gedurende de cursus 1962/1963 is professor dr. H. J. Jager ziek geworden, zodat hij sinds het voorjaar 
1963 zijn werk niet heeft kunnen verrichten. Het is de bede der deputaten-curatoren, dat de Here hem 
geheel herstellen moge, opdat hij spoedig zijn arbeid aan de Hogeschool weer zal kunnen voortzetten. 
De overige hoogleraren hebben zoveel hun mogelijk was in de cursus 1962/1963 het werk van 
professor dr. H. J. Jager, wat de examens en tentamens betreft, onder elkander verdeeld. Doch 
deputaten-curatoren hebben op voorstel van de senaat besloten voor wat de nieuwe cursus 1963/1964 
betreft, lector ds. D. K. Wielenga te verzoeken twee uur per week college Exegese N.T. te geven. Deze 
heeft hierin bewilligd. 
Soms waren ook enkele andere docenten door ziekte gedurende langere of kortere tijd verhinderd 
college te geven, maar als regel konden de colleges toch geregeld doorgang vinden. 
Professor dr. L. Doekes heeft het voorrecht gehad een reis te maken naar Palestina zonder dat echter 
het collegeprogramma hierdoor werd aangetast. 
 
Enkele zaken uit het leven van de Hogeschool 
1. In deze verslagperiode is een proef genomen met een wijziging in de series lectionum. 

Op verzoek van de senaat is namelijk besloten te trachten het eerste theologische jaar (het jaar na 
het propaedeutisch examen) wat meer vruchtbaar te doen zijn voor de voortgang van de studie. In 
dit jaar worden thans zogenaamde ,,inleidingscolleges" gegeven, uitlopende op bepaalde 
tentamens. Deze regeling zal gedurende vijf jaar worden beproefd. 

2. Gememoreerd wordt in dit verslag de bezorgdheid, die ter particuliere synode van Drenthe werd 
uitgesproken ten aanzien van de examens aan de Hogeschool, daar in het ressort van deze synode 
meermalen een kandidaat moest worden afgewezen bij één van de kerkelijke examens. 
Deze bezorgdheid is door de particuliere synode ter kennis gebracht van de deputaten-curatoren 
en tevens ook van alle classes in Nederland. 
Naar aanleiding hiervan zijn bij deputaten-curatoren van een aantal classes brieven of afschriften 
van brieven ingekomen, die gewagen van in haar ressorten uitstekend afgelegde examens. 
Deputaten-curatoren hebben zich met de hoogleraren hierover beraden en aan de particuliere 
synode van Drenthe geschreven, dat zij haar vrees wel verstaan, maar tevens kunnen verzekeren 
op grond van hun ervaring in het bizonder van de examens aan de Hogeschool, dat deze examens 
,,strikt en nauwkeurig" worden afgenomen en beoordeeld. 
Deputaten-curatoren hebben tevens aan de particuliere synode van Drenthe verklaard, dat het hun 
om de Hogeschool der kerken leed doet, dat deze synode haar vrees ten aanzien van de 
Hogeschool zonder eerst bij hen of bij de hoogleraren te informeren op al de classikale tafels 
heeft gelegd. 
Tenslotte verzekerden deputaten-curatoren aan deze particuliere synode, dat de opleiding tot de 
dienst des Woords door alle hoogleraren ernstig en met inzet van al hun krachten wordt gediend 
en dat de inrichting van de studiegang aan de Hogeschool een zaak van voortdurende zorg en 
overweging is, zowel bij de hoogleraren als bij de deputaten-curatoren. 

3. In de afgelopen periode hebben deputaten-curatoren bepaalde zaken besproken in afwezigheid 
van de hoogleraren, zulks in overeenstemming met de op de synode van Assen in artikel 4 van 
het Reglement aangebrachte wijziging. 
In onderling overleg werd de regeling getroffen, dat wanneer deputaten-curatoren zonder 
hoogleraren vergaderen. de hoogleraren hiervan officiëel bericht ontvangen en dat het 



afzonderlijk vergaderen niet de regel mag worden maar als uitzondering mogelijk zal blijven. 
4. Verder delen deputaten-curatoren mede, dat de nieuwe wet op het wetenschappelijke onderwijs 

konsekwenties heeft voor onze Hogeschool. 
Welke deze konsekwenties zijn en in hoeverre zij in de praktijk moeten worden gerealiseerd, is 
momenteel nog in onderzoek bij de hoogleraren en bij de deputaten-curatoren. 
In verband hiermede kunnen deputaten-curatoren u thans nog niet voorleggen de wijzigingen, die 
eventueel in het Reglement en de Instructies zullen moeten worden aangebracht. 

 
Enkele data en feiten 
Een belangrijke datum in het bestaan van de Theologische Hogeschool mag worden genoemd de 29ste 
juni 1961. 
Op deze dag namelijk vond de eerste promotie plaats aan onze Hogeschool. De promovendus was drs. 
C. Trimp, predikant te Voorburg, en de promotor was professor dr. L. Doekes. 
De titel van het proefschrift was: ,,Om de oeconomie van het welbehagen". Een analyse van de idee 
der ,,Heilsgeschichte" in de ,,Kirchliche Dogmatik" van K. Barth. 
De plechtigheid vond in passende stijl plaats in de Lemkerzaal en velen in den lande waren dankbaar 
getuige van dit bizondere gebeuren. 
Verder kan worden gemeld, dat de cursus 1960/1961 werd gesloten met een toespraak van de pro-
rector dr. L. Doekes over: ,,De tempel van God". 
De nieuwe cursus, die van 1961/1962, werd geopend door de rector, professor H. J. Schilder, die een 
toespraak hield over: ,,Geen troostprijs, maar de Enige Troost". Deze cursus werd gesloten door 
professor J. Kamphuis met een toespraak die tot titel had: ,,Geen concessie". 
Op 6 december 1961, de verjaardag van de Hogeschool, droeg professor H. J. Schilder het rectoraat 
over aan professor J. Kamphuis, na een rede te hebben gehouden over: ,,Het nabije Woord - scheiding 
makend tussen Schoenberg en de Schriften inzake Mozes en Aäron". 
De cursus 1962/1963 werd geopend door professor H. J. Schilder met het uitspreken van een toespraak 
over: ,,Cursus en Credo". De sluiting werd verricht door professor C. Veenhof, die sprak over: ,,Maar 
had de liefde niet ". Op 6 december 1962 droeg de rector professor J. Kamphuis het rectoraat over aan 
zijn opvolger professor C. Veenhof, na vooraf een rectorale oratie te hebben gehouden over het 
onderwerp: ,,De hedendaagse kritiek op de causaliteit bij Groen van Prinsterer als historicus", in welke 
rede tevens het overlijden van Koningin Wilhelmina werd herdacht. 
De cursus 1963/1964 werd begonnen door professor J. Kamphuis, die sprak over: ,,Geen onbegonnen 
werk". 
 
Wat het aantal der studenten betreft en hun examens, kan het volgende worden meegedeeld. 
In de cursus 1961/1962 werden voor het eerst ingeschreven 3 studenten voor de propaedeutische 
studie, 1 student voor de kandidaatsstudie en 6 voor de doctorale studie. Tevens werden bij het begin 
van deze cursus enige administratieve correcties aangebracht. zodat het aantal studenten toen bedroeg: 
3 voor wat het propaedeutische, 39 voor wat het kandidaats-, en 36 voor wat het doctorale examen 
betreft. In deze cursus werd geen doctoraal examen afgelegd, wel vonden 8 kandidaats- en 7 
propaedeutische examens plaats. 
In de cursus 1962/1963 werden voor de propaedeutische studie voor het eerst ingeschreven 4 
studenten en voor de doctorale studie voor het eerst 3 kandidaten. In deze cursus stonden voor het 
propaedeutische examen 4 studenten ingeschreven, voor het kandidaatsexamen 37 en voor het 
doctorale examen eveneens 37. Ook in deze cursus werd geen doctoraal examen afgelegd en was er 
ook geen promotie. Drie studenten deden met goed gevolg kandidaatsexamen en drie studenten 
propaedeutisch examen. Twee maal vond een kandidaatsexamen plaats met onbevredigende afloop en 
één maal een propaedeutisch examen. 
Voor de cursus 1963/1964 meldden zich 4 nieuwe studenten voor de propaedeutische studie en 3 voor 
de doctorale studie, waarvan 1 voor het eerst en 2 bij vernieuwing. 
 
De bibliotheek 
De bibliothecaris, br. A. J. Roukema, heeft in deze verslagperiode de zorg voor de bibliotheek zonder 
door ziekte daarin verhinderd te worden met trouwe ijver behartigd. 
Evenals vorige jaren is door de voortdurende werkzaamheid van het damescomité elk jaar opnieuw 



een groot bedrag, dat steeds meer dan f 20.000,- bedroeg, besteed kunnen worden ten dienste van de 
uitbreiding en verzorging van de bibliotheek. 
Een assistent is bereid gevonden de bibliothecaris ter zijde te staan, voor welk doel het damescomité f 
2.000.- per jaar heeft beschikbaar gesteld. Daar dit laatste bedrag echter gegeven werd met de 
bepaling:  „gedurende maximaal drie jaar", wordt ernstig overleg gepleegd over de vraag, hoe de zorg 
voor de bibliotheek in de toekomst op de beste wijze kan worden behartigd. Door de voortdurende 
groei van het boekenbezit wordt de vraag dringend, welke maatregelen moeten worden genomen 
zowel wat de verzorging en catalogisering als wat de huisvesting betreft. 
Daar deze dingen nog in bespreking zijn, kan thans over dit punt niet nader worden gerapporteerd. 
 
De financiën 
Met betrekking tot de financiën van de Hogeschool, voor zover zij deputaten-curatoren regarderen. 
doen zij u de volgende voorstellen en mededelingen toekomen: 
1. deputaten-curatoren stellen u voor, gehoord het rapport van enkele uit hun midden benoemde 

commissies en gelezen de accountantsverslagen, deputaten-financiëel te dechargeren en hun dank 
te betuigen voor het solide en accurate beheer van de gelden gedurende de jaren 1960, 1961 en 
1962; 

2. deputaten-curatoren delen u mede. dat zij gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid, hun door 
de generale synode van Assen verleend (acta art. 34, besluit c) tot tussentijdse verhoging van 
traktementen enz., zulks in overleg met deputaten-financiëel. 

Zij stellen u voor uw goedkeuring te hechten aan de volgende voorlopige Wijzigingen in de 
traktementen en pensioenen: 
a. de traktementen van de hoogleraren te verhogen van f 14.394,- tot f 18.000,-; dat van lector drs. J. 

P. Lettinga van f 10.805,52 tot f 13.500,-; de honoraria van de lectoren dr. D. J. Buwalda en dr. 
H. M. Mulder van f 2.700,- tot f 3.375,- en dat van lector ds. D. K. Wielenga van f 850,- tot 
f 1.068,75: zulks alles met ingang van 1 januari 1964; 

b. de pensioenen van de weduwen van professoren te verhogen van f 5.166,- tot f 6.225,-; 
c. aan lector ds. D. K. Wielenga een honorarium te verlenen voor eventuele extra college-uren in 

verband met de ziekte van professor dr. H. J. Jager naar rato van f 1.068,75 per college-uur per 
 jaar. 

 
Slotopmerkingen 
Deputaten-curatoren berichten u, dat zij als medebestuurders van het „Greijdanus-Kruithof-fonds" 
samen met de deputaten-financiëel het beheer van dit fonds hebben behartigd ter ondersteuning van 
studenten in de theologie, studerende aan de Theologische Hogeschool van de gereformeerde kerken 
in Nederland, die zulks behoeven. Aan het studentencorps ,,Fides Quadrat Intellectum" is van tijd tot 
tijd een subsidie verleend, namelijk tot het doen uitgeven van een Almanak en tot het in stand houden 
van een leeszaal en eveneens van de sportcommissie. Met waardering maken deputaten-curatoren 
melding van de arbeid van de pedel van de Hogeschool. br. J. Bos. die zich met ijver en opgewektheid 
van zijn werk heeft gekweten. Aan het eind van hun verslag gekomen gewagen deputaten-curatoren 
met grote dank aan God, van zijn helpende trouw en zijn sparende liefde. Zij dragen bij de voortduur 
het welzijn van de Hogeschool aan de genade des Heren op. Hij make de kerkleden gewillig deze 
Hogeschool der kerken te blijven in stand houden en te blijven gedenken in hun voorbede. 
De HERE zegene deze Hogeschool uit Sion. Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 134 : 3). 
 
Met heilbede en broedergroeten, namens deputaten-curatoren, 
 
          w.g. D. van Dijk, president, 
          w.g. J. van Bruggen, assessor, 
          w.g. D. Vreugdenhil. secretaris. 
           Groot Wezenland 32. Zwolle. 



BIJLAGE 10. (art. 339) 
 
PERSCOMMUNIQUE namens de generale synode inzake de afwezigheid van twaalf leden op 
woensdag 11 november 1964. 
 
 
Bij het appèl-nominaal, dat de praeses van de generale synode van Rotterdam-Delfshaven 
woensdagavond 11 november 1964 hield, bleek dat een belangrijk aantal leden afwezig was. 
Ter toelichting op dit publieke feit deelt de synode het volgende mee: 
Reeds eerder is bekend gemaakt, dat de synode is overgegaan tot de behandeling van de bezwaren, die 
zijn ingebracht tegen de besluiten van de particuliere synode van Groningen inzake de schorsing van 
ds. A. van der Ziel. 
Na uitvoerige discussies is de synode over een eerste gedeelte van deze materie tot een besluit 
gekomen, waarop na beraad het grootst mogelijke deel van de tegenstemmers helaas geoordeeld heeft, 
de vergadering te moeten verlaten. 
Hoewel het vertrek van deze leden uit de aard der zaak een publiek karakter draagt, kan over de 
inhoud van het gevallen besluit op dit ogenblik nog geen mededeling worden verstrekt, omdat nog niet 
meer dan een gedeelte van de gehele zaak is behandeld en in verband daarmee aan de 
eerstbetrokkenen nog geen bericht is gedaan. 
De synode acht zich daarom evenmin gerechtigd, momenteel informatie te verstrekken over de 
redenen van het genoemde vertrek. 
De synode hoopt haar arbeid volgende week voort te zetten. 
 
           Namens de generale synode: 
 
            w.g. D. Deddens. praeses 
            w.g. N. Bruin, scriba II. 
 
Rotterdam, 12 november 1964. 



BIJLAGE 11. (art. 354) 
 
VERSLAG van ds. N. Bruin van de deputatie, benoemd door de synode op dinsdag 17 november 
1964 met opdracht, haar bescheid op de derde verklaring van de 12 broeders aan hen over te 
brengen. 
 
De praeses deelde mee, dat hij en de broeders, die met hem meekwamen, door de synode waren 
gemandateerd om mededeling te doen van een kort antwoord van de synode. Dit antwoord, aldus de 
praeses, is met algemene stemmen aangenomen. zonder enige onthouding. 
Daarop heeft de praeses de tekst van het antwoord langzaam voorgelezen. Hij verklaarde namens de 
broeders, die bij hem waren, en namens alle broeders van de synode, aan de 12 broeders de hand te 
willen geven. 
Daarop zei dr. R. H. Bremmer, dat hij wel een hand wilde ontvangen, doch dat het zover nog niet was, 
daar de broeders afgesproken hadden zich eerst nog te beraden op alles wat ten antwoord gezegd was 
en daarvan aan de synode bericht te geven. 
Op een vraag van ds. N. Bruin, wanneer zulk bericht verwacht kon worden, werd door dr. R. H. 
Bremmer geantwoord, dat het deze avond niet meer zou mogelijk zijn gezien de gevorderde tijd. Maar 
het was wel de bedoeling op de mededeling van de synode te antwoorden. 
Toen er behoefte bleek, dat de tekst van het synodeantwoord zou kunnen worden genoteerd, toonde de 
praeses zich bereid deze te dicteren. Ds. J. J. Verleur stelde daarop de vraag, waarom de synode dit 
buiten de 12 broeders om had gedaan. Ze waren toch uitgenodigd ter synodevergadering te komen, en 
ze waren dan ook gekomen. 
De praeses antwoordde, dat de synode alleen besloten had het antwoord mee te delen. 
Daarop heeft hij de tekst gedicteerd. 
Tenslotte merkte hij op in verband met het spreken van de broeders over nader beraad, dat het hier niet 
meer de plaats daarvoor was. 
Uit de kring der broeders werd gezegd, dat er ook niet om gevraagd werd. 
Ds. G. Janssen zei daarop, dat hij toch alvast aan de praeses en de andere broeders de hand wilde 
geven. Hij voegde de daad bij dit woord en werd hierin gevolgd door de meeste andere broeders. 
Daarop heeft de deputatie de broeders verlaten. 
               w.g. N. Bruin. 
 
De genoemde deputatie bestond uit de broeders: 
 
drs. D. Deddens. praeses synodi, 
ds. N. Bruin, scriba II, 
ds. J. J. Arnold, 
R. Douma, 
ds. A. I. Krijtenburg. 



BIJLAGE 12. (art. 364) 
 
AANKONDIGING aan de kerken van de eerstdaags te geven opening van zaken. 
 
           Aan de raad van de Gereformeerde Kerk  
           op het adres vermeld. 
 
 
Weleerwaarde en eerwaarde broeders, 
 
Nu in allerlei persorganen op onderscheiden manier is geschreven over en rondom het niet langer 
deelnemen van een aantal leden der synode aan haar arbeid en zelfs twaalf afgevaardigden der kerken 
door middel van een eigen perscommuniqué in dezen op hun wijze publikatie hebben gedaan, acht de 
synode het nodig, u nu reeds mee te delen, dat zij zo spoedig mogelijk opening van zaken over deze 
aangelegenheid hoopt te doen ten overstaan van de haar lastgevende kerken, mede teneinde onjuiste 
berichtgeving te achterhalen en mogelijke verontrusting weg te nemen. 
 
           Na broederlijke groet, 
 
           voor de synode voornoemd, 
 
             D. Deddens, praeses  
 
             N. Bruin, scriba II. 
Rotterdam, 19 november 1964. 



BIJLAGE 13. 
(artt. 338, 347, 350, 353, 376, 385) 
 
„OPENING VAN ZAKEN" over het feit, dat een aantal afgevaardigden niet langer deelneemt 
aan de arbeid der synode. 
 

Aan de raad van de Gereformeerde Kerk op het adres vermeld.  
 
Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, 
 
Donderdag 19 november 1964 richtte de synode aan Uw raad een brief, waarin zij beloofde zo spoedig 
mogelijk opening van zaken te geven over het feit, dat een aantal afgevaardigden zich onttrokken heeft 
aan de arbeid van de synode en alles wat daarmee samenhangt. 
Hierbij bieden wij U dan namens de synode een historisch relaas aan, dat zo kort mogelijk is gehouden 
en waarbij gestreefd is het nodige inzicht te geven in de ontwikkeling van dit droeve conflict. 
 
De situatie op dinsdag 27 oktober 1964 
Overeenkomstig het aan de synodeleden meegedeelde programma werd in de synodeweek, 
beginnende met dinsdag 27 oktober, een aanvang gemaakt met de behandeling van het eerste gedeelte 
van de zaak-Groningen-Zuid, waarover een zeer uitvoerig rapport van commissie 3 aan de leden was 
uitgereikt. Dit rapport behandelde, kort aangeduid, de zaak van de schorsingswaardigheid van ds. A. 
van der Ziel. De particuliere synode van Groningen van november 1963 (enz.) had hierover uitspraken 
gedaan, en tegen deze uitspraken had niet slechts ds. A. van der Ziel, maar hadden ook vele anderen 
bij de generale synode bezwaren ingediend. 
Aan de werkzaamheden van de genoemde synodecommissie was in de afgelopen maanden ook 
deelgenomen door de afgevaardigden ds. H. J. van der Kwast en br. P. Flens. Dezen hadden zich 
echter niet kunnen verenigen met de conclusies, bij het rapport behorende, en met een gedeelte van het 
rapport zelf, en hadden in de beide voorafgaande weken een kort minderheidsrapport met eigen 
conclusies samengesteld. Ter tafel lagen derhalve het uitgebreide rapport-met-conclusies van de 
meerderheid der commissie, en het korte rapport-met-conclusies van de commissieleden ds. Van der 
Kwast en br. Flens. 
 
Beraad in comité generaal 
Nadat op dinsdag 27 oktober extra gelegenheid was geboden, van de inhoud van beide rapporten 
kennis te nemen, werd op woensdag 28 oktober begonnen met de behandeling in plenaire zitting. 
Hierbij kwam allereerst de vraag aan de orde, of deze zaak in het openbaar dan wel in comité zou 
worden behandeld. Ofschoon algemeen de wenselijkheid erkend werd, indien enigszins mogelijk, de 
behandeling in het openbaar te doen geschieden, besloot de synode toch tot behandeling in comité, in 
het bijzonder om de beide volgende redenen: 
1. vrijwel alle stukken, die aan de commissie ter beschikking waren gesteld en door deze verwerkt 

waren, droegen een ,,vertrouwelijk" (sommige een ,,zeer vertrouwelijk") karakter; 
2. in deze zaak waren allerlei smartende uitdrukkingen gebruikt, die kwalijk in het openbaar konden 

worden genoemd (het negende gebod). Van de synodeleden persisteerde alleen br. G. van Oord 
bij zijn gevoelen, dat deze zaak tóch in het openbaar moest worden behandeld. 

 
De discussie 
Op woensdagmiddag werd toen een begin gemaakt met de voorlezing van het genoemde rapport van 
de meerderheid der commissie. Deze voorlezing werd voortgezet op woensdagavond, waarna 
begonnen werd aan het voorlezen van het minderheidsrapport. In de zitting van de volgende morgen 
werd de lezing hiervan beëindigd en de bespreking geopend over beide rapporten. Hierbij gaven 19 
aanwezigen zich op. De praeses deelde mede de spreektijd niet te zullen limiteren, vanwege het belang 
van de onderhavige zaak. 
De verdere morgenzitting op donderdag 29 oktober, alsook de middag- en de avondzitting, en de 
morgenzitting op vrijdag 30 oktober, werden geheel besteed aan de bespreking van de materie. Aan 
alle sprekers werd ten volle gelegenheid geboden, het hunne te zeggen (o.m. werd een spreektijd van 



78 minuten genoteerd). 
In het bizonder omdat degene, die het uitvoerigst gesproken had (dr. R. H. Bremmer), meedeelde de 
middagzitting niet te kunnen bijwonen, verzocht de commissievoorzitter niet diezelfde middag, maar 
in de volgende zitting (van dinsdag 3 november) te mogen antwoorden: het gewicht van het ten volle 
kunnen vernemen van elkanders argumentatie en tegenargumentatie, om aldus tot meerdere 
overeenstemming te kunnen komen, woog zwaar. 
Dinsdagmorgen 3 november ontving de voorzitter van commissie III, rapporteur in de onderhavige 
zaak, ds. Krijtenburg, gelegenheid tot beantwoording. Na een uitvoerige beantwoording zijnerzijds. 
werd vervolgens het woord gegeven aan ds. Wiskerke (mederapporteur), aan ds. Van der Kwast 
(rapporteur namens de minderheid der commissie) en aan br. Flens (mede-indiener van het 
minderheidsrapport). Laatstgenoemde verklaarde geen aanvulling nodig te achten op hetgeen door ds. 
Van der Kwast was opgemerkt. 
Woensdag 4 november werd, overeenkomstig de gewone gang van zaken, begonnen met een tweede 
ronde. De praeses deelde hierbij mede, ook nu de spreektijd niet te zullen beperken, vanwege het 
gewicht van de zaak en de noodzaak met elkaar verder te komen. Hij verzocht echter wel, zich nu 
scherper toe te spitsen op de conclusies, en maakte er op attent, dat, naar de gebruikelijke orde, 
eventuele amendementen in déze ronde behoorden te worden ingediend. 
Voor deze tweede ronde gaven 22 aanwezigen zich op. Eerst op donderdagmorgen werd deze ronde 
beëindigd. De gehele donderdag werd verder gelegenheid gegeven aan de rapporteurs, de gemaakte 
opmerkingen te beantwoorden. Hierbij verklaarde èn de voorzitter-rapporteur van de commissie, ds. 
Krijtenburg, èn de rapporteur van de minderheid der commissie, ds. Van der Kwast, dat huns inziens 
hierna een beslissing viel te nemen; de zaak was van alle zijden doorgesproken, en de onderscheiden 
standpunten, waartussen geen verbinding mogelijk was, waren geheel duidelijk. 
 
Het ordevoorstel van br. G. van der Leeden 
In deze situatie diende br. G. van der Leeden in de zitting van donderdagavond 5 november een 
voorstel in, dat na een wijziging als volgt luidde: 
„Zodra er 2 ronden gesproken en afgerond zijn over het meerderheidsrapport van commissie III, 
inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel (zaak Groningen-Zuid), geen verdere 
besprekingen te voeren, noch te stemmen, over de conclusies met voorstellen, neergelegd in genoemd 
meerderheidsrapport, en in het minderheidsrapport betreffende deze zelfde zaak, vooraleer het rapport 
en conclusies over de schorsingsweg inzake ds. A. van der Ziel (zaak Groningen-Zuid), uitgebracht 
door commissie III, besproken zijn door deze synode." 
(Ter verklaring van hetgeen hier werd voorgesteld, moge dienen, dat het rapport over de dusgenoemde 
schorsingsweg een tweede uitvoerig rapport van dezelfde commissie was, betreffende de 
schorsingsprocedure, zoals deze plaats gevonden heeft. Deze materie was door de particuliere synode 
van Groningen afzonderlijk behandeld, en, als een zaak van geheel eigen, onderscheiden aard, apart en 
uitgebreid onder ogen gezien en behandeld door commissie III der generale synode. Het 
desbetreffende rapport was (voor het overgrote deel) reeds enige weken eerder in het bezit der 
synodeleden gesteld). 
Het voorstel van br. Van der Leeden werd in bespreking gegeven. Hierin werden door verscheidene 
sprekers bezwaren tegen het door br. Van der Leeden voorgestelde naar voren gebracht. 
In het bizonder werd er op gewezen, dat de materie van het eerste gedeelte een apart, in zichzelf 
gesloten onderdeel vormde, en dat gewaakt moest worden tegen het dooreenmengen van de materie 
van de onderdelen 1 en 2. Bovendien werd benadrukt, dat indien thans, na dagenlange besprekingen, 
beëindigd met de èn door ds. Krijtenburg èn door ds. Van der Kwast uitgesproken wens, dat nu een 
beslissing zou worden genomen, zulk een beslissing zou uitblijven, de over dit onderdeel gevoerde 
discussies als het ware zouden wegzakken, en na nieuwe discussies over onderdeel 2 weer zouden 
heropend en herhaald moeten worden. 
Met nadruk zij hier ook opgemerkt, dat het voorstel van br. Van der Leeden zich aandiende als een 
voorstel van orde, en dat door niemand der sprekers verklaard werd, dat hij de broederschap ter synode 
geschonden achtte, indien het voorstel niet zou worden aanvaard. De discussie over dit voorstel werd 
ook gehouden in volkomen broederlijke sfeer en op alleszins broederlijke wijze. Toen de praeses na de 
eerste ronde over dit voorstel, waarbij br. Van der Leeden de gemaakte opmerkingen kort beantwoord 
had, de vraag stelde of iemand er bezwaar tegen had, de discussie over dit voorstel te beëindigen, en 



alle gelegenheid bood nog opnieuw het woord te vragen, was er niemand die dit laatste deed. Hierna 
werd het voorstel in stemming gebracht. De uitslag was: 16 stemmen tegen, 12 stemmen voor (drie 
Groningse afgevaardigden bleven buiten stemming). Hiermee was dus dit voorstel verworpen. 
Aan het einde van de zitting deelde de praeses mede, dat de volgende morgen voor de aanvang der 
vergadering de definitieve tekst van de voorgestelde conclusies, eventueel naar de amendementen 
gewijzigd, kon worden tegemoet gezien. Op het minderheidsvoorstel waren geen amendementen 
ingediend. 
 
Nóg een ordevoorstel 
In de morgenzitting van de volgende dag, vrijdag 6 november, vroeg dr. Bremmer praealabel het 
woord, in verband met een nieuw voorstel. Dit voorstel bleek zakelijk gelijk te zijn aan het voorstel-
Van der Leeden, maar bevatte het nieuwe element, dat het „alle hoogleraren van de Theologische 
Hogeschool" wilde uitgenodigd zien, om de synode in deze zaak van advies te dienen. Toen over dit 
voorstel de discussie geopend werd, spraken sommige broeders zich vóór, andere tégen dit voorstel 
uit. Dit laatste gebeurde o.a. door br. A. Vos, die met kracht stelde, dat de tijd rijp was voor het nemen 
van een besluit inzake de commissie-voorstellen, en dat verder uitstel ongewenst was. Zonder een 
tweede ronde en een stemming over zijn voorstel af te wachten, nam dr. Bremmer, na korte 
beantwoording van de sprekers, hierop zijn voorstel terug. 
 
De stemming 
Er behoorde nu dus een beslissing te worden genomen terzake van het voorstel van de meerderheid en 
dat van de minderheid der commissie. Wat het meerderheidsvoorstel betreft: overeenkomstig de door 
ds. Krijtenburg gedane toezegging waren de amendementen, die op dit voorstel waren ingediend, 
overwogen en verwerkt, en was van de veranderingen (grotendeels de formulering rakende) 
mededeling gedaan in een afzonderlijk stencil, uitgereikt vóór het begin der vergadering. 
In deze situatie vroeg dr. B. Jongeling het woord. Hij verklaarde, dat hij op het voorstel van de 
minderheid amendementen had ingeleverd bij ds. Van der Kwast, dat deze de amendementen echter 
niet had willen overnemen, en dat hij nu een nieuw ,,amendementvoorstel" had geconcipieerd, dat hij 
verzocht te mogen voorlezen. Hij betuigde hierbij zijn leedwezen. dat noch hij zelf noch ds. Van der 
Kwast in de zitting van de vorige avond gereageerd had op de opmerking van de praeses, dat er op het 
minderheidsvoorstel geen amendementen waren ingediend. 
Nadat aan dr. Jongeling gelegenheid was gegeven, zijn ,,amendementvoorstel" voor te lezen, stelde de 
praeses voor, dit voorstel aanstonds te laten vermenigvuldigen, zodat ook daarover een besluit zou 
kunnen worden genomen. Met algemeen goedvinden werd aldus besloten. 
Na korte bespreking over de wijzigingen, aangebracht in het meerderheidsvoorstel en over het voorstel 
van dr. Jongeling, werd tenslotte zonder enig bezwaar uit de vergadering overgegaan tot stemming 
over de voorstellen. 
Daar het voorstel van de minderheid der commissie ten aanzien van de uitspraken der mindere 
vergadering, waartegen bezwaren waren ingediend, van de verste strekking was, diende hierover 
gestemd te worden vóór het voorstel van de meerderheid der commissie. En daar het voorstel van dr. 
Jongeling zich aandiende als een ,,amendementvoorstel" in relatie tot het minderheidsvoorstel, kwam 
dit voorstel in de allereerste plaats in stemming. 
Bij hoofdelijke stemming werd het „amendementvoorstel" van dr. Jongeling verworpen met 11 
stemmen voor, 16 stemmen tegen (de afgevaardigden van het ressort Groningen bleven hierbij, en in 
het vervolg, buiten stemming). 
Het voorstel van de minderheid der commissie werd vervolgens in stemming gebracht, en verworpen 
met 9 stemmen voor, 15 stemmen tegen, 3 onthoudingen. 
Het voorstel van de meerderheid der commissie werd tenslotte in stemming gebracht en aangenomen 
met 14 stemmen voor, 13 stemmen tegen. 
Na deze uitslag las de praeses, evenals na een andere beslissing in een moeitevolle appèlzaak ter 
synode geschied was, een gedeelte van Gods Woord, nl. Psalm 123, en sprak hij een kort en sober 
woord, waarin hij uiting gaf aan het gevoelen van droefheid, dat na dagenlange discussies dit zo 
belangrijke besluit genomen was met zoveel minder grote eenparigheid dan bij de zaak-ds. J. van der 
Schaft aan de dag was getreden, maar ook dankbaar memoreerde, dat de besprekingen steeds gevoerd 
waren in broederlijke geest, zonder wanklank. Hierna eindigde hij met een kort gebed. 



 
De Verklaring van 12 leden op dinsdag 10 november 
Na opening der vergadering bleek er een praealabele zaak te zijn. Een aantal leden wilde een 
verklaring afleggen. Br. G. van der Leeden heeft, na ontvangen toestemming, mede namens 11 andere 
broeders, het volgende voorgelezen: 
 
        VERKLARING 
 
Ondergetekenden, leden der Synode, 
leggen de volgende verklaring in uw midden: 
 
1. Zij zijn ten diepste geschokt door het feit, dat het besluit van vrijdag 6 november j.l.. waarin de 

schorsingswaardigheid van ds. A. v. d. Ziel werd uitgesproken, werd genomen door een 
stemming, waarbij de kleinst mogelijke meerderheid (14 tegen 13) zich uitsprak voor datgene, 
wat in de konklusies van het meerderheidsrepport werd voorgesteld. Zij zijn van oordeel, dat in 
deze zaak de broederschap niet is betracht, omdat nagelaten is te pogen, alsnog tot 
overeenstemming te komen, hoewel daarom dringend verzocht was, met het gevolg, dat het 
besluit alle zedelijke kracht mist en onmogelijk de vrede der kerken kan dienen: 

2. Zij verklaren, niet te verstaan, hoe de Synode een vonnis van schorsingswaardigheid kan 
bekrachtigen, waarvan de Synode zelf oordeelt: ,,dat de kerkeraad van Groningen-Zuid 
duidelijker in zijn uitspraken had dienen te formuleren, dat hij bij ds. v. d. Ziel aanwezig 
oordeelde een zonde, als bedoeld in artikel 80 K.O.", terwijl de Synode tevens oordeelt, dat deze 
zonde slechts „in beginsel" aanwezig was; 

3. Zij zijn van oordeel, dat ds. A. v. d. Ziel wel meermalen niet recht heeft gehandeld en gereageerd, 
maar dat daarover is geoordeeld met een onschriftuurlijke hardheid en gestrengheid, die strijdig is 
met het evangelie van onze Heere Jezus Christus; 

4. De meesten van hen zijn voorts van oordeel, dat geen beslissing genomen had behoren te worden, 
voordat de gehele materie van de in de bezwaarschriften aan de Synode voorgelegde zaak (met 
name het kerkrechtelijk aspekt van het vonnis) althans besproken was geworden en zijn diep 
ontsteld over het feit, dat - op dringend verzoek, dit te doen - door de meerderheid afwijzend is 
beschikt, waardoor - naar hun mening - ook de broederschap is geschonden en het recht 
vertreden; 

5. Zij verklaren voorts, dat zij voor de Heere en voor de kerken, de verantwoordelijkheid voor dit 
besluit niet kunnen dragen en hiervan rekenschap zullen afleggen aan de kerken; 

6. Zij verklaren, dat, tenzij het gevallen besluit wordt teruggenomen, verdere samenwerking in dit 
synodeverband voor hen niet mogelijk is, omdat de rechtskrenking in dit besluit en de schending 
van de broederschap in de tot stand koming daarvan, h.i. een aantasting betekent van de 
kerkelijke normen, die onder ons gelding behoren te hebben en zó de zegen des Heeren niet kan 
warden ingeroepen; 

7. Zij vragen ten slotte van deze verklaring opneming in de publieke Acta der synode. 
 
      Rotterdam, 10 november 1964 
 

R. H. Bremmer 
J. J. Dieleman 
P. Flens 
G. Janssen 

B. Jongeling 
H. J. v. d. Kwast 
G. v. d. Leeden 
G. van Oord 

H. Veltman 
J. J. Verleur 
A. Vos 
H. Wiersma 

 
 
Br. Van der Leeden voegde hieraan toe, dat zij, die dit stuk in de vergadering neerlegden, bereid 
waren, indien dit gewenst werd, de vergadering te verlaten om aan de overige broeders gelegenheid te 
geven tot intern beraad. De synode is hierop niet ingegaan. 
De vergadering is daarna geschorst, opdat de leden zich over de Verklaring zouden kunnen beraden. 
Des avonds kwam de synode weer bijeen. 
De praeses constateerde, dat de Verklaring betekent, dat bij de gegeven stand van zaken de synodale 



samenwerking werd opgezegd. Veel zou er over te zeggen zijn. Dit kan en mag zo niet. Maar omdat 
gebleken was, dat de meerderheid van commissie III in dezen een suggestie had, gaf hij eerst het 
woord aan ds. Krijtenburg. 
Deze zette daarop uiteen wat het oogmerk der commissie was met de gevolgde behandeling der zaak. 
De commissie zag drie onderdelen: 
a. de gronden voor de uitspraak van schorsingswaardigheid; 
b. de gang van zaken op de schorsingsweg; 
c. het geheel van het schorsingsvonnis. 
Het genomen besluit was dus nog maar een eerste besluit. 
De vraag, welke functie dit besluit moest hebben in het geheel en hoe er met dit besluit verder te 
werken zou zijn, zou eerst later aan de orde kunnen komen. Het was de commissie er om te doen, dat 
zij van de vergadering zou vernemen hoe deze oordeelde over de schorsingswaardigheid, opdat zij 
daarna zou kunnen voort arbeiden aan het overige deel van haar werk. De commissievoorzitter deed 
daarom een beroep op de broeders om de Verklaring terug te nemen, zich op dit onderdeel niet vast te 
leggen en het vervolg betreffende punt b en ook punt c eerst af te wachten. 
In de hierop volgende bespreking kwam naar voren, dat het uiteraard te wensen was, dat de 12 
broeders op het horen van deze uiteenzetting zich bereid zouden verklaren aan de verdere behandeling 
mee te werken. Maar dat mocht niet verhinderen, dat over hun Verklaring gesproken zou worden, daar 
deze een ethische crisis betekende en het onmogelijk zou zijn verder te werken onder de druk daarvan. 
De vergadering werd daarop geschorst voor een koffiepauze; van deze gelegenheid hebben de 
ondertekenaars gebruik gemaakt om zich te beraden. 
Het resultaat was, dat ds. G. Janssen namens de andere broeders de bereidheid uitsprak de Verklaring 
terug te nemen, mits door de vergadering het genomen besluit zou worden teruggenomen en het geheel 
der zaak alsnog ter tafel komen zou. 
Dit betekende dus, dat de Verklaring met de daarin vervatte voorwaarde gehandhaafd bleef. De 
praeses achtte dit voor de synode niet aanvaardbaar. Na een korte bespreking stelde de praeses vast, 
dat er nu ook over de Verklaring zelf gesproken moest worden. 
Eerst werd aan ds. Janssen gelegenheid gegeven over de Verklaring iets te zeggen. Hij merkte op, dat 
van tevoren niet was vastgesteld welke methode gevolgd zou worden bij de behandeling der zaak 
Groningen-Zuid/ds. A.van der Ziel. Hij deelde mee, dat de argumenten om het voorstel van br. G. van 
der Leeden af te wijzen de broeders niet hadden overtuigd. De verwerping van diens voorstel had hen 
geschokt. Hij meende, dat het kerkelijk niet juist was een stemming te houden over de zaak zelf op een 
moment, waarop er nog groot verschil van gevoelen was. Eerst had alles op tafel moeten komen. Als 
dan een beslissing valt, kan deze gedragen worden zonder dat men het er mee eens is. De genomen 
beslissing over de zaak zelf was voor de broeders, zo verklaarde hij, ondragelijk. Ze konden de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet op zich nemen, ook niet wat de gevolgen betreft. 
Na deze toelichting is de vergadering met het oog op de tijd beëindigd. 
 
De bespreking van de Verklaring op woensdag 11 november 
Voordat de bespreking begon, bood dr. R. H. Bremmer aan, dat de broeders van de Verklaring de 
vergadering zouden verlaten, opdat dan zoals hij het noemde de meerderheid zich zou kunnen beraden. 
De praeses antwoordde, dat wij als synode in plenaire zitting bijeen waren en dat wij als leden der 
synode nu moesten horen wat er in de vergadering gezegd zou worden. 
Het is niet mogelijk U een uitgewerkt verslag te geven van wat daarop in de morgen- en middagzitting 
door 16 sprekers naar aanleiding van de Verklaring is opgemerkt. Samenvattend noemen wij het 
volgende. 
Velen hebben gesproken over de beschuldiging, dat de broederschap zou zijn geschonden. De 
vergadering was verbaasd en geschokt. Nimmer was in de totstandkoming van het besluit énig blijk 
van dergelijk gevoelen gegeven. Deze beschuldiging kwam achteraf. 
Daar komt bij, dat één van de beschuldigers zèlf er met klem op aan gedrongen heeft, dat het tot een 
stemming over de zaak zou komen, waardoor ook hij zou moeten vallen onder het odium van 
schending der broederschap, dat hij met de andere ondertekenaars op de vergadering had gelegd. 
Bovendien is de beschuldiging ook om een andere reden niet recht. Behandeling van het tweede deel 
van het commissierapport, in het kort genoemd de ,,schorsingsweg", zou de vergadering voor een 
andere zaak stellen dan die van het eerste deel, de ,,schorsingswaardigheid". 



De schorsingswaardigheid wordt niet mede bepaald door hetgeen op de schorsingsweg is geschied. 
Men mag achteraf niet de zedelijke trouw in geding brengen, wanneer de vergadering na een 
langdurige bespreking van het eerste deel bij meerderheid van stemmen er blijk van geeft, dat de 
begeerte om nu ook nog eerst het tweede deel te gaan behandelen op zakelijke gronden niet wordt 
gedeeld. Ook heeft menige spreker er op gewezen, dat niemand verwacht had, dat zulk een 
consciëntienood voor de dag zou komen als waarvan nu door de 12 broeders getuigd werd. Toen de 
besprekingen nog aan de gang waren, hebben zij dit zo nooit laten blijken. Deze consciëntienood moet 
samenhangen met de inhoud van het besluit. Het is overigens uit de besprekingen gebleken, dat de 
bezwaarde broeders ten aanzien daarvan allen niet gelijk oordelen. Maar als de broeders in hun 
geweten overtuigd zijn, dat zij dit besluit niet kunnen dragen, laten zij dan kerkelijke wegen volgen in 
plaats van een voorwaarde te stellen, waarvan voortzetting van hun synodearbeid afhankelijk wordt 
gesteld. De broeders moeten de beschuldiging van schending der broederschap uit hun Verklaring 
wegnemen. Het is niet recht van deze beschuldiging een hefboom te maken om het genomen besluit 
ongedaan te maken. 
Het is evenmin recht om aldus de synodale samenwerking op losse schroeven te zetten. In commissie-
verband was ook verdeeldheid ten aanzien van de schorsingswaardigheid. Maar dit was daar geen 
beletsel om gezamenlijk een rapport voor te bereiden over de schorsingsweg. Zo kan ook in synode-
verband de behandeling der zaak worden voortgezet, ook al loopt het oordeel over de 
schorsingswaardigheid uiteen. 
Na afloop van deze bespreking hebben enkele broeders, die tegen het genomen besluit gestemd 
hebben, van de hun gegeven gelegenheid gebruik gemaakt om te laten horen hoe zij de verwerping 
van het voorstel om eerst ook deel 2 te behandelen hebben beleefd. 
De praeses heeft daarop de bespreking van de Verklaring aan de consciëntie der broeders voorgelegd. 
De Verklaring heeft de synode onrechtmatig in staat van beschuldiging gesteld en gaat de synodale 
samenwerking opbreken. Met deze Verklaring kunnen wij niet verder. Hoofd voor hoofd heeft de 
praeses er bij de broeders op aangedrongen, dat zij de Verklaring zouden terugnemen. Vervolgens 
heeft hij de synode verzocht in commissieverband verder te werken. 
 
De ontvangst van het antwoord en het vertrek 
In de loop van de avond werd de vergadering der synode voortgezet. De praeses deelde mede, dat hij 
verzocht was aanwezig te zijn in een bijeenkomst van de bezwaarde broeders om een verklaring aan te 
horen. In het bijzijn van ds. H. Bouma en ds. N. Bruin is toen het volgende aan hem voorgelezen. 
 
      Den Wel Eerw. Geleerden Heer Drs. D. Deddens  
      praeses van de Generale Synode 
 
Zeer geachte broeder praeses, 
 
Ondergetekenden delen U mede zich tot hun leedwezen genoodzaakt te zien hun verklaring d.d. 10 
Nov. j.l. te handhaven, gehoord de reacties daarop uit de vergadering der Synode. 
Zij hopen van harte dat er begrip zal groeien voor hetgeen hen beweegt, van welk begrip tot nu toe zo 
bitter weinig gebleken is. 
Zij hebben deze wijze van mededeling gekozen ter voorkoming van te grote psychische spanningen 
van sommigen hunner. Zij verzoeken U de broeders te groeten. 
 
Met hoogachting en broedergroet, 
 
  R. H. Bremmer    B. Jongeling  H. Veltman 
  Johs. J Dieleman   H. J. v. d. Kwast J. J. Verleur 
 p.o.  P. Flens (van der Kwast)  G. v. d. Leeden  A. Vos 
  G. Janssen    G. van Oord  H. Wiersma 
 
De broeders hebben hieraan toegevoegd, dat zij eventueel tot 10 uur telefonisch voor hem bereikbaar 
waren. Daarna hebben de broeders afscheid van de praeses genomen en in hem van de gehele synode, 
en zijn vertrokken. 



Tevens deelde de praeses mede, dat br. C. van der Spek, die sinds de avondzitting van de vorige dag 
als vervanger van br. G. Visser aanwezig was, in een aan hem gerichte brief adhaesie betuigd had aan 
de Verklaring. 
De praeses voegde daaraan toe, dat hij nog het woord gericht had tot de broeders. Hij had daarbij 
alsnog gewezen op de mogelijkheid een verklaring in de acta te laten opnemen om dan voorts met de 
arbeid der synode verder te gaan en af te wachten wat de commissie ter tafel zou brengen. Maar de 
broeders meenden de in hun Verklaring genoemde weg te moeten volgen en metterdaad de 
samenwerking in synodeverband te beëindigen. 
In verband met de mededeling der broeders, dat zij telefonisch bereikbaar waren, is gesproken over de 
vraag of er nog iets te doen zou zijn om te bewerken, dat zij weer hun plaats ter synode zouden 
innemen. Het was duidelijk, dat hun Verklaring als een obstakel was blijven liggen. Die Verklaring 
zou moeten worden teruggenomen. Wat zou daarna gedaan kunnen worden? Deze vraag kon echter 
moeilijk beantwoording vinden onder de druk van de beschuldiging van schending der broederschap. 
De gedachte kwam op aan elk der broeders een brief te zenden. De uitvoering daarvan kwam pas de 
volgende dag. 
 
De brief der synode aan de heengegane broeders 
Op donderdag 12 november heeft de synode eerst een bespreking gevoerd over de vraag of er bij ons 
een schadelijke weg zou zijn geweest. Alleen de weg des Heren is volmaakt. Van de weg der synode 
kan dit nimmer gezegd worden. Dit betekent echter niet, dat de broeders wel met zulk een Verklaring 
moesten komen. Het is in geen enkel opzicht aangetoond, dat het zo zou zijn. 
De vergadering besloot een brief aan de broeders te laten uitgaan en is daarna uiteengegaan om weer 
terug te keren tot gewone commissoriale arbeid. De tekst van deze brief is als volgt: 
 
                13 november 1964  
 
Geachte broeder, 
 
Nadat U woensdag 11 november j.l. met elf andere afgevaardigden der kerken zich aan de synodale 
samenwerking onttrokken had, heeft de generale synode zich beraden met het oog op haar 
verantwoordelijkheid in dezen. 
Vele broeders hebben U reeds in de vergadering der synode toegesproken naar aanleiding van Uw 
verklaring, dat „verdere samenwerking in dit synodeverband" voor U niet mogelijk was ,,tenzij het 
gevallen besluit" inzake de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel ,,wordt teruggenomen". 
Thans, nadat U Uw verklaring gehandhaafd en in Uw heengaan bevestigd hebt, ligt het op de weg der 
synode U op deze wijze aan te spreken en U te stellen voor Uw roeping Uw taak ter synode te 
hervatten. 
Uitgangspunt toch moet zijn, dat kerken U hebben aangewezen om met andere afgevaardigden in 
synodeverband een bepaald agendum af te handelen. 
Het is U bekend, hoezeer het agendum van deze synode gekenmerkt wordt door vragen om hulp in 
nood, welke haar uit verscheidene kerken hebben bereikt. 
Het is U ook bekend, hoe tot voor kort in het broederlijk verkeer geen moeiten hebben gelegen, die 
belemmerend zouden werken bij de besluitvorming. 
De synode wil ten overstaan van Uw verklaring juist op deze dingen wijzen. 

U hebt in Uw verklaring gesteld, 
dat ,,de rechtskrenking in dit besluit en de schending van de broederschap in de tot stand koming 
daarvan" naar Uw inzien ,,een aantasting betekent van de kerkelijke normen, die onder ons 
gelding behoren te hebben". 

De synode kan, ook na deze verklaring en de gang van zaken, waarop deze verklaring betrekking 
heeft, besproken te hebben, niet anders dan deze beschuldiging met klem afwijzen. 
 U hebt met elf andere afgevaardigden verklaard van oordeel te zijn, ,,dat in deze zaak de 
broederschap niet is betracht, omdat nagelaten is te pogen, alsnog tot overeenstemming te komen, 
hoewel daarom dringend verzocht was, met het gevolg, dat het besluit alle zedelijke kracht mist en 
onmogelijk de vrede der kerken kan dienen". Het moet echter van deze Uw verklaring gezegd worden, 
dat zij geen zedelijke kracht heeft reeds daarom, dat, gelijk aan alle broeders bekend is, één der 



ondertekenaars zich tegen verklaarde, toen na beëindiging der beraadslagingen een voorstel werd 
gedaan om eerst ook het kerkordelijk aspect van het schorsingsbesluit te gaan bespreken. Dit neen 
heeft hij herhaald, toen daarna een tweede soortgelijk voorstel ter tafel kwam. 
Hoewel hierop gewezen is, hebben alle ondertekenaars met deze broeder de verklaring gehandhaafd, 
dat ,,zij" van oordeel zijn, ,,dat in deze zaak de broederschap niet betracht, omdat nagelaten is te 
pogen, alsnog tot overeenstemming te komen, hoewel daarom dringend verzocht was". 
Vervolgens moet de synode vaststellen, dat Uw verklaring eveneens zedelijke kracht mist in haar 
tweede punt. U hebt, ook nadat de onjuistheid van zulk citeren ter synode duidelijk is aangetoond, 
gehandhaafd, 
dat ,,de Synode zelf oordeelt: 
,,dat de kerkeraad van Groningen-Zuid duidelijker in zijn uitspraken had dienen te formuleren, dat hij 
bij ds. v. d. Ziel aanwezig oordeelde een zonde, als bedoeld in artikel 80 K.O. . 
terwijl de Synode tevens oordeelt, dat deze zonde slechts ,,in beginsel" aanwezig was". 
zegt vervolgens van oordeel te zijn, 
,,dat ds. A. v. d. Ziel wel meermalen niet recht heeft gehandeld en gereageerd, maar dat daarover is 
geoordeeld met een onschriftuurlijke hardheid en gestrengheid, die strijdig is met het evangelie van; 
onze Heere Jezus Christus". 
U hebt dit gezegd ook met het oog op de beraadslagingen, die ter synode noodzakelijk waren vanwege 
appèls tegen de besluiten der particuliere synode, Groningen 1963/1964. U hebt het eveneens gezegd 
met het oog op het besluit, dat tenslotte genomen is. 
De synode is van oordeel, dat het niet aangaat, gezien Uw aandeel in de beraadslagingen, achteraf 
zulke beoordeling te geven. Velen van de broeders, die de verklaring ondertekenden, hebben zelfs 
geen poging gedaan in de discussie aan te tonen, dat en waarom de voorgestelde conclusies, die als 
besluit der synode voor U motief zijn geworden de samenwerking te verbreken, reden zouden geven 
voor dergelijke kwalificaties. 
Ten aanzien van Uw beschuldiging van schending der broederschap in de tot standkoming van het 
besluit stelt de synode vast, dat er zeer uitvoerig is gesproken over de aanhangige zaak,  
dat voor bespreking van de hierboven genoemde voorstellen om ook eerst over het kerkordelijk aspect 
van het schorsingsbesluit te handelen voldoende tijd is gegeven, 
dat over het eerste voorstel daarvan ordelijk is gestemd en het tweede van de tafel is genomen, 
dat aan één van de broeders, die met de beschuldiging zijn gekomen, genoegzame gelegenheid is 
gegeven om vóór de eindstemming nog een concept-besluit in te dienen naast hetgeen reeds ter tafel 
lag en 
dat de leden der vergadering zich daarna in een ordelijke stemming hebben kunnen uitspreken. 
Ook hebt U tijdens het tot stand komen van het besluit er op geen enkele wijze van gesproken, dat de 
broederschap zou zijn geschonden. Broeder, er zou meer te noemen zijn. 
Maar het is reeds om dit alles, dat de synode Uw beschuldiging van rechtskrenking en schending der 
broederschap, welke beschuldiging U verbonden hebt aan de verklaring niet verder te kunnen 
samenwerken, afwijst en U met vrijmoedigheid blijft herinneren aan Uw taak, die U toegewezen werd, 
en aan het broederlijk verkeer, dat er geweest is. 
 
Het is aanvaardbaar, dat U, gelijk U in het vijfde punt van Uw verklaring stelt, geen 
verantwoordelijkheid voor het genomen besluit kunt dragen. 
En van de moeite, waarin U zich tengevolge van Uw bezwaar tegen het besluit gebracht zag, mag de 
vergadering niet gering denken. 
Maar deze zwarigheid geeft geen recht om, zoals U krachtens Uw verklaring hebt gedaan, de synodale 
medewerking te beëindigen. Zulk handelen vertoont overeenkomst met hetgeen ter synode in 1944 is 
geschied, toen op de vraag of de synode nog wel kon vergaderen met enkele leden, geantwoord werd 
door de broeders van de vergadering te weren. 
U hebt, broeder, thans iets dergelijks gedaan, zij het op deze wijze, dat U door heen te gaan verklaarde 
niet meer met de andere leden te kunnen vergaderen. 
Deze overeenkomst met hetgeen voor twintig jaren heeft plaats gevonden, wijst aan welk een zware 
verantwoordelijkheid U op U genomen hebt, een verantwoordelijkheid tegenover den Here en 
tegenover de kerken. 
Broeder, U zult hebben verstaan, dat in deze brief niet alleen leedwezen, maar ook verontwaardiging 



meespreekt. Het is het leedwezen en de verontwaardiging van de liefde, die U zoekt. 
 
Keer van deze weg terug, 
hervat Uw taak ter synode, 
werk voor Uw deel mede aan de verdere behandeling der aanhangige zaak, 
draag daarin Uw moeite, 
wil de mede-afgevaardigden aanvaarden, 
blijf daardoor de kerken dienen en 
verwacht in die weg de zegen des Heren. 
 
      Met broedergroeten,  
      voor de generale synode, 
 
           D. Deddens, praeses  
           N. Bruin, scriba II 
 
P.S. 
De synode moge U er aan herinneren, dat evenals zij zelf zo ook al haar leden gehouden zijn het 
vertrouwelijk karakter van de handelingen in besloten zittingen te bewaren. 
Uiteraard is dit ook van kracht voor iedere vorm van publicatie. 
 
          Deze brief is op vrijdag 13 november verzonden.  
 
De gebeurtenissen op dinsdag 17 november 
 
Tegen 10 uur, de tijd, waarop de synode geopend zou worden, bleken de heengegane broeders 
aanwezig te zijn. Zij namen hun plaatsen weer in. Ook waren verscheidene secundi gekomen. 
De praeses heeft daarop aan de 12 leden, die de vorige week waren vertrokken, hoofd voor hoofd 
verzocht met hem afzonderlijk samen te komen. In dit samenzijn, waarbij ds. H. Bouma en ds. N. 
Bruin weer als getuigen aanwezig waren, heeft hij gevraagd wat de aanwezigheid der broeders 
betekende voor de synode. Hoe verhield zich dat tot hun brief van woensdagavond 11 november en 
hun verklaring van dinsdagmorgen 10 november? Hij wilde dit als praeses der synode vernemen, 
voordat de vergadering geopend zou worden. 
Ds. G. Janssen heeft daarop namens de broeders geantwoord, dat hun komen een reactie was op de van 
de synode door hen ontvangen brief. Zij waren daarin opgeroepen om weer te komen. Zij hadden een 
antwoord bij zich, dat voor de synode bestemd was. De praeses vroeg daarna hem mee te delen wat in 
dit antwoord stond. Na enig beraad hebben de broeders erin toegestemd, dat voorlezing van deze 
Nadere Verklaring gedaan zou worden. 
Opnieuw heeft de praeses toen gevraagd naar de verhouding hiervan tot het afscheid van 
woensdagavond en de Verklaring daaraan voorafgaand, speciaal wat betreft punt 6. Was hiermee de 
oorspronkelijke Verklaring teruggenomen? 
Ds. Janssen heeft op deze vraag niet meer geantwoord dan wat in de Nadere Verklaring dienaangaande 
stond vermeld (zie de tekst hieronder). Daarop zeide de praeses te willen spreken met de synode en 
wel buiten aanwezigheid van de secundi. 
De broeders bleken met dit voornemen in te stemmen. 
Nadat de praeses de zitting der synode geopend had, stelde hij de vergadering in kennis van zijn 
onderhoud met de broeders en deed hij voorlezing van de inhoud der Nadere Verklaring. Deze luidt 
aldus. 
 
       NADERE VERKLARING 
 
Naar aanleiding van de door ons ontvangen brief d.d. 13 november 1964 
 
In de eerste plaats wijzen wij u er op, dat wij in de onderhavige zaak te doen hebben met een geding 
tussen leden van de Generale Synode. 



Enerzijds toch zijn daar de twaalf ondertekenaars der verklaring, aan welke verklaring voor wat een 
cardinaal punt betreft een later ter vergadering geroepen lid adhaesie heeft betuigd en anderzijds 
dertien andere leden der Synode. 
Wanneer wij in aanmerking nemen, dat ook de scriba der Synode, Ds. H. Bouma, ons in een brief d.d. 
12 November j.l. heeft laten weten, dat hij van oordeel is dat er bij u in deze zaak een heilloze weg is 
(Psalm 139 vers 24) en dat onze verklaring ,,niet anders is dan een reactie op het doen der Synode en 
op haar heilloze weg", waarom hij ook tegen de vaststelling van uw brieftekst en tegen de verzending 
van uw brief heeft gestemd, dan is in feite uw brief het stuk van een minderheid der in deze zaak 
stemgerechtigde leden der Synode. 
In de tweede plaats willen wij u met nadruk op het volgende attenderen: U brengt in uw brief zelfs niet 
het geringste begrip op voor de bezwaren onzerzijds tegen de wijze, waarop het besluit inzake de 
schorsingswaardigheid van Ds. A. van der Ziel tot stand is gekomen, hoewel Ds. N. Bruin op de 
vergadering van dinsdag en woensdag j.l. u heeft aangespoord tot zulk begrip te komen. 
Daar is vervolgens een derde: in plaats van te trachten enig begrip op te brengen voor onze moeiten en 
bezwaren, doet u wanhopige pogingen onze verklaring als zelfs zedelijk nietswaardig aan de kaak te 
stellen, zonder u te realiseren in welk een ernstige moeite uw doen tenslotte ons allen heeft gebracht. 
Over deze pogingen een enkel woord: U stelt dat één onzer zelf mede gestemd heeft tegen het eerst in 
behandeling nemen van ook het kerkrechtelijk aspect van het schorsingsbesluit. Dit feit was ons 
bekend. Wij hebben het in punt vier van onze verklaring verdisconteerd, waar wij spreken van ,,de 
meesten" van ons; de motieven van de desbetreffende broeder, al achten wij die niet doorslaggevend, 
konden we van hem verstaan. 
De uwe, voorzover aangevoerd, waren niet slechts niet doorslaggevend, maar in zulk een ernstige 
aangelegenheid zelfs lichtvaardig. 
Om de broederschap te dienen had u ze gemakkelijk kunnen laten varen, daar onzerzijds slechts eerst 
bespreking van heel de materie gevraagd werd. 
Uw mening over de onjuistheid van ons citeren in punt twee van onze verklaring delen wij niet. 
Dat het door ons gewraakte besluit in de formele zin van het woord wettig tot stand is gekomen, na ter 
beschikking stellen van voldoende tijd en gelegenheid tot bespreking en tot het indienen van 
voorstellen en amendementen, is door ons in onze verklaring niet betwist. 
Maar wat formeel wettig is, is daarom nog niet recht en broederlijk! Het is de verwerping door een 
ordelijke stemming van het voorstel, eerst gelegenheid te geven de gehele materie der zaak te overzien 
en door te spreken, die ons bezwaart en van schending der broederschap deed spreken. Zo handelt men 
niet in de kerk des Heren: anderen dwingen een weg op te gaan, die zij niet kunnen overzien. Aan de 
zedelijke verantwoordelijkheid voor zulk een ongehoorde dwang moet u zich niet trachten te 
onttrekken door u te beroepen op een formeel wettige wijze van handelen. 
Wij zullen niet op alles in uw brief ingaan; dat heeft geen nut, slechts op dit éne punt willen we u nog 
wijzen: 
herinnert aan het gebeurde ter synode van 1944 en wilt ook daardoor blijkbaar ons in liefde zoeken, 
maar hierin munt u niet uit ,,in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het 
aankomt", Fil. 1:9/10. 
Wij willen komen tot een samenvatting van wat wij u verder hebben te zeggen. 
schrijft dat ons uitgangspunt moet zijn, dat de kerken ons hebben aangewezen om met andere 
afgevaardigden in synodeverband een bepaald agendum af te handelen. 
Dat is juist. Het is ook ons uitgangspunt, anders waren verschillenden van ons tijdens sommiger 
redevoeringen in de laatste weken gehouden reeds lang naar huis gevlucht. 
Maar u maakt uwerzijds deze afhandeling ons o.i. onmogelijk door uw onbroederlijk handelen 
namelijk doordat u als de kleinst mogelijke meerderheid ons in feite wildet dwingen een weg te gaan, 
die wij niet kunnen overzien en verder te werken met en vanuit een besluit, dat wij volstrekt moeten 
afwijzen. 
Wij zeggen nogmaals: op het critieke punt aangeland had er overleg moeten plaats vinden. Dit had in 
elk geval moeten geschieden na de stemming, in plaats dat de beslissing met Schriftlezing en gebed 
bezegeld werd, terwijl de volgende zittingsdag reeds geen meerderheid meer opleverde die deze 
beslissing droeg. 
U roept ons thans op tot verdere samenwerking, 
Wij stellen het op prijs dat u dat begeert. 



Maar hebt u de consequenties daarvan overzien? 
Immers dan komt het tweede rapport van commissie drie in behandeling dat voortbouwt op het 
genomen besluit inzake Ds. A. van der Ziel, terwijl vervanging van één lid der synode door een ander 
(zoals dat reeds de vorige week het geval was) zeer wel met zich mee kan brengen dat de synode zal 
moeten voortbouwen op een besluit dat door de meeste stemgerechtigde leden niet gedragen wordt. 
Dit is niet een werken in broederlijk overleg, zoals in zulke ingrijpende zaken beslist geboden is. 
Wij vragen ons in verbazing af hoe u dit in ernst kunt bedoelen. 
Broeders. de synode-wagen is volkomen vastgelopen. 
Wij hebben met onze verklaring, ook in punt zes, niet bedoeld met u te breken zoals op Dinsdagavond 
10 November uitdrukkelijk is uitgesproken, als ook Woensdagavond 11 November gebleken is, toen 
wij u mededeelden op een bepaald adres voor u bereikbaar te zijn; wij zijn dan ook in verstandhouding 
met de praeses direct ter beschikking gebleven. 
Wij zijn ook nu nog na ontvangst van uw brief d.d. 13 November j.l. bereid met u verder te werken en 
de vastgelopen wagen weer op gang te brengen, maar dan zullen wij naar onze vaste overtuiging 
samen terug moeten tot het broederlijk overleg, dit is voor wat de feiten betreft het punt van de 
gewraakte besluitneming, opdat definitieve besluiten kunnen genomen worden, die door een duidelijke 
meerderheid gedragen worden. 
Wij hopen en bidden dat deze nadere verklaring mag dienen om uit de impasse te geraken, waarin de 
synode gekomen is. 
 
  van der Kwast   J. Verleur   H. Wiersma 
  B. Jongeling   G. van der Leeden G. van Oord 
  R. H. Bremmer   P. Flens,   A. Vos 
  G. Janssen   H. Veltman p o.  Joh. Dieleman (G.v.O.) 
 
  voor adhaesie-betuiging: C. van der Spek. 
 
Vervolgens heeft de praeses aan de synode gevraagd zich over de Nadere Verklaring te beraden. 
In een brede bespreking is daarop de vraag onder ogen gezien of de Nadere Verklaring een wending 
betekende in vergelijking met de eerste. Er werd geconstateerd, dat de broeders hun eerste Verklaring 
hadden laten staan. De Nadere Verklaring zegt het wat anders, maar ook nu is de strekking, dat het 
genomen besluit zal worden krachteloos gemaakt. Uiteraard is het belangrijk, dat er over een besluit 
grote eenstemmigheid is. Maar de broeders hebben terugname van het besluit bij voorbaat als 
noodzakelijk gesteld en synodale samenwerking daarvan laten afhangen. 
Ook werd er bezwaar tegen gemaakt, dat de motieven van één der ondertekenaars om te stemmen 
tegen het voorstel-Van der Leeden voor hen verstaanbaar werden genoemd, terwijl de motieven van 
anderen, die steeds als meerderheid worden aangeduid, lichtvaardig heten, hoewel de in bespreking 
gekomen motieven niet wezenlijk verschilden. 
Niet minder bezwaar leefde in de synode tegen de bewering der broeders, dat het in de onderhavige 
zaak zou gaan om een geding tussen leden van de synode. Het is in strijd met het karakter der 
vergadering om zichzelf te zien als een meerderheid die zich stelt tegenover een minderheid en reeds 
tevoren als meerderheid een minderheid op onbroederlijke wijze in de weg zou hebben gestaan. De 
wijze waarop de broeders met getallen van synodeleden werken, verraadt hun pogen de werkelijke 
stand van zaken om te construeren tot een geding tussen synodeleden. Er werd ernstig tegen 
gewaarschuwd, dat de synode zich zou laten brengen in de positie van een groep, die een gesprek 
voert met een andere groep. 
Ook valt te laken, dat de broeders het spreken van één der synodeleden zodanig misbruiken, dat zij 
wel op hun wijze vermelden zijn ernstig streven om hun bezwaren te verstaan, maar nalaten te 
vermelden welk antwoord hij op hun Verklaring heeft gegeven. 
Tenslotte heeft de praeses uit de bespreking een conclusie getrokken en zich ervan vergewist of dit 
inderdaad de mening van de vergadering was. Slechts één lid bleek bezwaar te hebben tegen het derde 
deel van de conclusie. 
Deze conclusie is vervolgens aan de broeders meegedeeld, nadat zij in de vergadering waren gekomen 
en hun plaatsen hadden ingenomen. 
De inhoud van deze conclusie, waarin elk der broeders afzonderlijk werd aangesproken, omvat het 



volgende. 
,,De vergadering wil met alle duidelijkheid stellen, dat de synode terwille van haar karakter als meeste 
vergadering der kerken niet anders kan doen dan met U handelen als synode ten opzichte van een lid, 
dus niet als groep tegen groep doch als vergadering ten opzichte van een afgevaardigde der kerken. 
In de tweede plaats is in de synode op allerlei punten van de Nadere Verklaring kritiek geoefend, maar 
de synode wil op al die onderdelen en punten op dit ogenblik niet nader ingaan. 
In de derde plaats deelt de synode U mede, dat zij zich niet gerechtigd mag achten om op grond van 
Uw Verklaring en Uw Nadere Verklaring op het eenmaal wettig genomen besluit terug te komen of 
het van karakter te doen veranderen. Hierbij wordt ten overvloede en nogmaals met klem er op 
gewezen, dat de plaats en de functie van het besluit in het totaal van wat in deze zaak besloten moet 
worden eerst bij de verdere besluitvorming bepaald kan worden. Dit laatste wil de synode nog eens 
met alle nadruk zeggen." 
De praeses voegde hieraan toe, dat wij het menen, als wij zeggen, dat wij hopen en verwachten, dat de 
broeders hun taak weer in dit synodeverband opnemen en de last van de kerken verder dragen. Hij 
deed een hartelijk en broederlijk appèl op ieder persoonlijk. ,,Wilt U thans verklaren of U weer aan de 
synodearbeid wilt en gaat deelnemen, dit gehoord hebbende?" 
De broeders vroegen daarop beraad. Dit werd hun gegeven. 
Het antwoord heeft de praeses in de loop van de avond, weer in het bijzijn van enkele getuigen, 
ontvangen. 
Hij heeft de synode daarvan in kennis gesteld. 
De inhoud van dit antwoord is als volgt. 
 
Broeders, 
Met betrekking tot de drie door U genoemde punten stellen wij zowel gezamenlijk als ieder voor zich: 
Ad 1: 
1. Wij beschouwen ons nog steeds als leden dezer synode in volle rechten door de kerken daartoe 

geroepen en afgevaardigd; 
2. Wij constateren dat wij als zodanig door U nog steeds zijn aanvaard, zoals blijkt uit: 

a. het uwerzijds bewaren en onderhouden van contact met ons; 
b. uw bereidwilligheid ons in onze Verklaring en Nadere Verklaring te ontvangen, die te 

beoordelen en ons antwoord daarop in te wachten. 
Ad 2: 

Hierop behoeft ook onzerzijds niet ingegaan te worden. 
Ad 3: 

Hetgeen U in punt drie stelt willen we verdisconteren in ons antwoord op Uw vraag: wilt U thans 
verklaren dat U aan de synodale arbeid weer wilt en gaat deelnemen? Deze vraag is niet zuiver 
gesteld. Hier is geen sprake van ,,weer" deelnemen. Onze Verklaring d.d. 10 november j.l. en 
onze Nadere Verklaring d.d. 17 november waren zelf al een stuk synodale arbeid nl. een poging 
om aan te wijzen dat de synodale wagen is vastgelopen en een oproep deze weer op de rechte 
wijze op gang te brengen. Wij zijn verder deze morgen, daartoe opgeroepen, verschenen en 
hebben onze plaatsen als afgevaardigden onzer resp. ressorten ingenomen. Merkwaardigerwijze 
werd de zitting hedenmorgen niet geopend in ons bijzijn, maar werd, nadat wij op verzoek van de 
praeses hem medegedeeld hadden wat wij te zeggen hadden op de door ons van U ontvangen 
brief d.d. 13 november (opdat de praeses in zijn kwaliteit als praeses daarvan kennis kon nemen) 
de vergadering geopend buiten onze aanwezigheid. 

We merken verder op dat U ons in geen enkel opzicht bent tegemoetgekomen in de door ons gestelde 
bezwaren ten aanzien van de krenking der broederschap. Wij zijn bereid met de synodale arbeid voort 
te gaan, maar wijzen U erop dat wij in die arbeid gebonden zijn aan de Heilige Schrift, de belijdenis en 
de kerkenordening. Wij achten het genomen besluit niet in overeenstemming met Gods Woord en 
verkeren daarom in de onmogelijkheid verder te werken met en vanuit zulk een besluit waarvan 
bovendien volgens Uw verklaring van hedenmiddag de plaats en de functie niet zijn bepaald. Daarom 
zal broederlijk overleg ten aanzien van deze punten noodzakelijk zijn. 
 
Ook over deze verklaring heeft de synode nog een bespreking gehad. 
De vergadering kwam tot het besluit de broeders te antwoorden buiten het verband der synode en 



daartoe een deputatie van 5 synodeleden, onder wie de praeses, tot hen te doen gaan. 
Als antwoord werd het volgende vastgesteld. 
 

De generale synode heeft geconstateerd, dat de eerste Verklaring gehandhaafd is, een en 
andermaal, in haar geheel, speciaal ook wat betreft de mededeling, dat verdere samenwerking in dit 
synodeverband voor de broeders niet mogelijk is. De synode heeft tot taak de arbeid haar door de 
kerken opgedragen voort te zetten. Dit zal dus moeten gebeuren zonder deze broeders. 
Dit laatste ligt geheel voor hun verantwoordelijkheid. 
 
Alle aanwezige praeadviseurs, de hoogleraren prof. dr. L. Doekes, prof. J. Kamphuis en prof. H. J. 
Schilder verklaarden zich voor dit antwoord. Geen van de synodeleden was er tegen en niemand heeft 
zich van stemming onthouden. Dit besluit is dus met algemene stemmen genomen. 
Daarop is de vergadering geschorst om uitvoering te geven aan hetgeen besloten was. 
Toen na heropening der vergadering rapport was uitgebracht en de praeses een enkel woord had 
gesproken, kwam de voortzetting van het gewone werk aan de orde. In verband daarmee was het 
nodig, dat de opengevallen plaatsen door vervangende afgevaardigden bezet zouden worden. 
Verscheidene secundi waren reeds des morgens in het gebouw aanwezig. Zij waren gekomen, nadat de 
praeses der synode contact met hen had gezocht in verband met de vraag of zij op de hoogte waren 
gebracht van het vertrek van hun medeafgevaardigden en met het oog op de noodzaak, dat de arbeid 
des dinsdags met zo voltallig mogelijke bezettting zou kunnen worden voortgezet. 
Enkele van deze secundi moesten in de loop van de dag tengevolge van particuliere omstandigheden 
weer vertrekken. De overige werden thans in de vergadering ontvangen. 
De praeses bracht hen in het kort op de hoogte van wat in laatster instantie met betrekking tot de 
heengegane broeders was geschied. Hij stelde een bredere uiteenzetting in het uitzicht, maar wilde 
daarmee tot de volgende morgen wachten, wanneer ook andere secundi aanwezig zouden zijn. Hij 
verzocht de afgevaardigden uit die ressorten waarvan broeders de vergadering hadden verlaten te 
bevorderen, dat de overige afgevaardigden gewaarschuwd zouden worden om zo spoedig mogelijk aan 
het werk te kunnen gaan deelnemen. 
Aan deze gegevens over de bezetting der synode kan nog worden toegevoegd, dat ten onrechte hier en 
daar de mening heeft post gevat, als zou de synode haar werkzaamheden hebben voortgezet als de 
kleinst mogelijke meerderheid. Op dinsdagmorgen 17 november, toen nog geen secundus de plaats 
van een heengegane afgevaardigde had ingenomen, was het aantal aanwezige synodeleden 20. Het 
getal 14, dat in sommige berichten de ronde doet, heeft in dit verband geen enkele betekenis. 
 
Het perscommuniqué van de twaalf broeders 
Op woensdag 18 november verscheen in enkele bladen het volgende communiqué, dat verstrekt was 
door de twaalf afgevaardigden. die niet ter synode waren verschenen. 
 
Door een intern conflict ter synode over de behandeling van de haar voorgelegde bezwaarschriften 
inzake de schorsing van ds. A. van der Ziel. werd op woensdag 11 november de samenwerking 
dusdanig onmogelijk, dat twaalf leden der synode een hunnerzijds ingediende verklaring 
dienaangaande handhaafden en de hoop uitspraken dat voor hun standpunt begrip zou groeien. Zij 
hielden zich, in verstandhouding met de praeses, de gehele avond en ook de volgende morgen ter 
beschikking voor nader overleg. 
Mede in overeenstemming met een door hen ontvangen oproep hebben deze twaalf afgevaardigden 
dinsdagmorgen 17 november hun plaatsen ter synode normaal ingenomen. 
Alvorens tot opening der vergadering over te gaan, is door de praeses contact opgenomen met de 
twaalf, hoofd voor hoofd, wien verzocht werd eerst met hem samen te komen, zulks met het oog op 
een nadere verklaring door de twaalf in te dienen. 
Vervolgens had in comité de opening der synode plaats buiten aanwezigheid der twaalf, die 
gescheiden van de andere leden antwoord van die zijde afwachtten. In het bezit daarvan hebben zij 
zich daarover beraden en een antwoord daarop ingediend. Zij hebben nadrukkelijk gesteld zich leden 
der synode te achten in volle rechten en bij herhaling ter doorbreking van de impasse aangedrongen op 
broederlijk overleg. Zij verklaarden zich in verband hiermede ten volle bereid met de anderen verder 
samen te werken. 



Tenslotte is hierop in de loop van de avond gevolgd een mededeling van de praeses van een met 
algemene stemmen door het in de kerkzaal samenzijnde gedeelte der synode genomen besluit dat de 
arbeid zou worden voortgezet zonder de bewuste twaalf broeders. 
Het broederlijk overleg om uit de impasse te komen werd aldus met beslistheid afgewezen. 
 
Het zal na de vermelding van feiten en stukken, gelijk hiervoor gedaan is, niet nodig zijn nog uitvoerig 
in te gaan op de inhoud van dit communiqué. 
Op enkele belangrijke punten moge thans evenwel nog gewezen worden. 
1. De broeders stellen, dat het een intern conflict ter synode was over de behandeling van aan haar 

voorgelegde bezwaarschriften. De broeders verzwijgen echter, dat zij een conflict gesteld hebben, 
nadat een eerste besluit genomen was, aan de totstandkoming waarvan zij volledig en zonder enig 
protest hebben meegewerkt. Er is wel gesproken over de methode van de behandeling der 
bezwaarschriften, maar de broeders hebben tussen de verwerping van het voorstel-Van der 
 Leeden en de stemming over de zaak zelf geen enkel conflict genoemd, laat staan gesteld. Dat is 
pas gebeurd, nadat een besluit gevallen was, waar zij tegen waren. 

2. De broeders zwijgen eveneens over de werkelijkheid, dat zij voortzetting van de synodale 
samenwerking afhankelijk hebben gesteld van terugname van een wettig genomen besluit en dit 
verbonden hebben aan de beschuldiging, dat de broederschap zou zijn geschonden. 

3. De broeders maken schromelijk misbruik van de brief, die de synode hen had toegezonden. 
Oogmerk van deze brief was uiteraard, dat zij hun beschuldiging, waardoor zij de synodale arbeid 
blokkeerden, zouden laten varen en aldus weer aan het synodewerk zouden deelnemen. 

4. Als de broeders zeggen, dat zij bij herhaling ter doorbreking van de impasse hebben 
aangedrongen op broederlijk overleg, verzuimen zij opnieuw te vermelden, dat zij de ,,impasse" 
veroorzaakt hebben door in het kader van een beschuldigende verklaring bij voorbaat en zonder 
enig overleg als enige mogelijkheid van oplossing te stellen, dat het genomen besluit zou moeten 
worden teruggenomen. 

5. Dat zij ten volle bereid waren met de anderen verder samen te werken moet dan ook in dit licht 
gezien worden, dat die bereidheid er zou zijn, wanneer aan hun verlangen zou zijn voldaan. 

6. Het is misleidend, wanneer de broeders van het laatste antwoord der synode alleen vermelden, 
dat de arbeid zou worden voortgezet zonder de bewuste twaalf broeders. De synode heeft eerst 
geconstateerd, dat zij hun oorspronkelijke Verklaring hadden gehandhaafd. Daaruit is de 
conclusie getrokken, dat de synode, geroepen tot voort-arbeiden, het zonder deze broeders zou 
moeten doen. 

7. Het is niet waar, dat broederlijk overleg om uit de impasse te komen zou zijn geweigerd. De 
broeders zijn zelf in hun eerste Verklaring aan broederlijk overleg voorbijgegaan en hebben de 
synode op grond van een beschuldigende verklaring gesteld voor een voorwaarde, waaraan 
voldaan moest worden om te kunnen samengaan. 

8.  In dit communiqué wordt op ontstellende wijze de werkelijkheid vertekend en de zware 
verantwoordelijkheid, die de broeders met hun eerste verklaring op zich hebben genomen, 
gewenteld op de schouders van de synode. 

 
Besluit 
In opdracht van de generale synode is u in het voorgaande een overzicht gegeven van hetgeen 
geschied is. De synode heeft zich hiermee gewend tot de kerken die haar opdracht gaven. Zij laat het 
nu aan die kerken over te oordelen. 
Wel moge zij nog de hartelijke bede uitspreken, dat de vrede der kerken gediend zal worden mede 
door dit schrijven. 
De God der genade ontferme zich over de kerken, ook in haar samenleven, door de enigheid des 
Geestes tot haar heil te handhaven. 
              Voor de generale synode, 
              met broedergroeten, 
 
              D. Deddens, praeses 
              N. Bruin, scriba II. 
Rotterdam, 21 november 1964. 



BIJLAGE 14. (art. 388) 
 
ANTWOORD van de synode op onderscheidene bij haar ingekomen stukken in betrekking tot 
het novemberconflict. 
 
Naar aanleiding van onderscheidene bij haar ingekomen stukken heeft de generale synode zich op 
dinsdag 24 november 1964 beraden over vragen en verzoeken met betrekking tot haar agendum en de 
afhandeling daarvan. 
In de hierna volgende kennisgeving van haar antwoord wordt vooropgesteld, dat zij reeds in een 
uitvoerig schrijven aan de kerkeraden d.d. 21 november opening van zaken heeft gegeven over het niet 
meer deelnemen van een aantal afgevaardigden aan haar werkzaamheden. 
 
1. Er is bij haar op aangedrongen, dat zij vóór alles het hare zou doen om de vrede met de 
heengegane broeders te herstellen. 
De synode is van oordeel, dat zij het hare gedaan heeft om de broeders ervan te weerhouden, dat zij de 
samenwerking in synodeverband zouden beëindigen. Zij hebben zich vastgelegd op een verklaring, die 
het karakter van een aanklacht tegen de vergadering heeft en in het kader daarvan zonder broederlijk 
overleg de noodzaak gesteld, dat een besluit in de zaak-kerkeraad Groningen-Zuid/ds. A. van der Ziel 
zou worden teruggenomen. Geen van de broeders heeft te kennen gegeven, dat hij de verklaring niet 
meer voor zijn rekening neemt, of dat de synode de verklaring verkeerd begrepen zou hebben. 
Onder de druk van een beschuldiging en van het stellen van een voorwaarde, is broederlijk overleg 
niet wel mogelijk. 
De synode ziet geen mogelijkheid om bij deze stand van zaken een verantwoord initiatief te nemen. 
 
2. De gedachte is geopperd, met het onder 1 genoemde besluit te handelen. zoals ter synode van 
1902 is geschied met een besluit over de School der kerken. Met het oog op de minderheid in dezen 
werd toen goed gevonden, het genomen besluit niet uit te voeren. 
De synode is van oordeel, dat een dergelijke handelwijze in het onderhavige geval niet kan worden 
gevolgd, daar het besluit een antwoord is op bezwaarschriften tegen uitspraken van een mindere 
vergadering in een tuchtzaak. 
 
3. Er is aan de synode gevraagd, haar werkzaamheden te beëindigen, een roepende kerk voor een 
volgende synode aan te wijzen en uiteen te gaan. 
Hierop is geantwoord, dat de synode niet kan uiteengaan naar eigen believen. Zij is samengeroepen 
door de kerken om een aan haar opgedragen agendum af te handelen. Uiteengaan zou betekenen 
eigenmachtig neerleggen van haar taak. 
 
4. Met het oog op het feit, dat in sommige ressorten pogingen in het werk worden gesteld om een 
particuliere synode bijeen te roepen, opdat afgevaardigden naar de generale synode zich zouden 
verantwoorden, werd aan de synode gevraagd, niet verder te gaan met de behandeling van de onder 1 
genoemde zaak, totdat particuliere synoden geoordeeld zullen hebben. 
Een voorstel met deze strekking is echter met 25 tegen 3 stemmen verworpen. Hierbij heeft als 
overweging o.m. gegolden, 
dat een particuliere synode wel bevoegd is van afgevaardigden rekenschap te vragen, hoe zij 
gehandeld hebben terzake van de roeping, in synodeverband de kerken te dienen, maar niet te oordelen 
over de zaak-kerkeraad Groningen-Zuid/ds. A. van der Ziel, 
dat niet meer dan een éérste besluit daarover is gevallen, zodat een afsluitende eindbeslissing nog 
volgen moet, 
dat de synode, ook terwille van de eerstbetrokkenen in deze zaak, niet voortijdig voor druk mag 
zwichten. 
 
5. De laatste vraag was, of de synode alle handelingen moet opschorten, omdat hier en daar 
vanwege haar voortgaan zonder de heengegane broeders en met secundi afgevaardigden haar 
wettigheid in geding wordt gebracht, of omdat het vertrouwen in haar vergadering zou worden 
ondermijnd. 



Een voorstel om met de behandeling van het agendum niet voort te gaan voordat particuliere synoden 
zich hebben uitgesproken over de wijze van optreden van sommige afgevaardigden, is met 22 tegen 6 
stemmen verworpen. Hierbij is o.m. overwogen, 
dat de last en volmacht der kerken. gegeven door particuliere synoden, nog steeds van kracht zijn, 
dat reeds op woensdag 18 november, toen de synode moest constateren, dat de broeders geen 
principiële wijziging terzake van hun verklaring hadden vertoond, door haar werd uitgesproken, dat zij 
moest voortarbeiden zij het dan helaas zonder deze broeders, 
dat in een enkel geval, waarin reeds de wettigheid der synode betwist wordt, bij voorbaat en 
onverhoord geoordeeld werd, zonder de vraag in aanmerking te nemen, of het heengaan van een aantal 
afgevaardigden wettig dan wel onwettig is, 
dat, nu de synode opening van zaken heeft gegeven, de beoordeling der kerken van het heengaan der 
broeders nog op gang moest komen, 
dat gewaakt moest worden voor tendenties, die in feite voeren in de richting van verijdeling van de 
arbeid der synode, 
dat voortarbeiden de beste dienst aan de kerken zal zijn, doordat daarmee, nu vertrouwen gevraagd 
wordt, ook vertrouwen gegeven wordt. 



BIJLAGE 15. (art. 443) 
 
TWEEDE ,,OPENING VAN ZAKEN" rond het november-conflict. 
 
 
      Aan de raad van de Gereformeerde Kerk op het adres vermeld.  
 
Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders, 
 
Nog éénmaal moge de generale synode een brief tot U richten in verband met het conflict, waarover 
zij U d.d. 21 november j.l. opening van zaken gaf. 
Aanleiding hiertoe is de Verantwoording, welke de twaalf broeders, die niet meer aan de synode-
arbeid deelnemen, op Uw tafel hebben gelegd. 
Het is niet de bedoeling der synode op allerlei punten van dit stuk een weerlegging te bieden. Zij heeft 
in haar eerste brief opening van zaken gegeven, opdat de kerken in staat zouden zijn zelf te oordelen. 
Aan deze opzet wil zij ook thans getrouw blijven. Het is enkel haar oogmerk naar aanleiding van de 
Verantwoording enige aanvulling te geven van wat U in de eerste brief is meegedeeld, waarbij zij zich 
tot het meest noodzakelijke zal beperken. 
Dit betekent, dat de synode ervan afziet het tendentieuze karakter van de Verantwoording, dat helaas 
op allerlei plaatsen aanwijsbaar is, uiteen te zetten. 
Ook zal de synode U niet een verslag geven van enkele redevoeringen, opdat U zoudt kunnen 
beoordelen, of de broeders terecht schrijven, dat deze „waren van ongehoorde en niets sparende 
felheid" (pag. 4) of te kenmerken waren als ,,een lawine van verwijten en beschuldigingen" (pag. 8). 
Voorts moet de synode zich ervan onthouden een weerlegging te geven van hetgeen de broeders 
schrijven over de vraag of de schorsingswaardigheid van ds. A. van der Ziel voldoende was 
aangetoond (pag 4) of in te gaan op hetgeen zij schrijven naar aanleiding van het commissierapport 
over de schorsingsweg en wat zij beweren over de kerkeraad van Groningen-Zuid (pag. 9). 
Zij acht het principiëel onjuist, dat de broeders in hun schrijven over de motieven van hun heengaan 
deze punten in geding brengen. 
Wel moge de synode Uw aandacht er op vestigen, dat de broeders ten onrechte het laten voorkomen 
(pag. 4), dat de commissie het vonnis van de kerkeraad wilde laten vallen onder het oordeel, dat de 
kerkeraad „duidelijker in zijn uitspraken had dienen te formuleren, dat hij bij ds. A. van der Ziel 
aanwezig oordeelde - zij het in beginsel - een zonde, als bedoeld in art. 80 K.O." enz. 
 
Uit de inmiddels openbaar gemaakte synode-uitspraken blijkt, dat het aangehaalde oordeel niet 
betrekking heeft op het vonnis van de kerkeraad, maar op de formulering van enkele uitspraken in een 
stadium waarin de kerkeraad nog niet tot het oordeel van schorsingswaardigheid was gekomen. Reeds 
in de Verklaring van 10 november hebben de broeders verkeerd gebruik gemaakt van bovengenoemd 
citaat. Hoewel hun dit in de bespreking van hun Verklaring en in de brief aan hen van 13 november 
duidelijk is voorgehouden, passen zij zulk verkeerd gebruik thans ook toe in hun Verantwoording. 
Herhaalde malen houdt de Verantwoording zich bezig met het punt. van de schending der 
broederschap. Deze schending zou reeds aanwezig zijn geweest in de verwerping van het voorstel-Van 
der Leeden. Het zij de synode vergund op dit punt alsnog enige informatie te geven. 
Het oorspronkelijke voorstel van br. G. van der Leeden zocht te komen tot afhandeling van het rapport 
over de schorsingsweg voordat de synode verder zou handelen inzake de kwestie van de 
schorsingswaardigheid. De opvatting van de voorsteller was, dat als de synode zou uitspreken, dat de 
kerkeraad niet had mogen schorsen zonder medewerking van de genabuurde kerkeraad, het niet meer 
aan de synode stond te oordelen over de schorsingswaardigheid. Tijdens de discussie is het woord 
„afhandelen" uit het voorstel weggenomen. Daardoor konden ook die broeders er mee instemmen, die 
althans bespreking van het rapport over de schorsingsweg wensten voordat een beslissing over de 
schorsingswaardigheid genomen zou worden. De discussie heeft zich dan ook in hoofdzaak 
geconcentreerd op het voor en tegen van de voorgestelde behandelingsmethode. 
Ten gunste van het voorstel is o.m. aangevoerd, dat wel de schorsingswaardigheid maar nog niet het 
schorsingsbesluit besproken was. De schorsingswaardigheid zou niet beoordeeld mogen worden 
zonder ook de schorsingsdaad van de kerkeraad in ogenschouw te nemen. En als eerst een beslissing 



over de schorsingswaardigheid zou vallen, daarna pas een beslissing over de schorsingsdaad, welke 
betekenis zou dan gehecht moeten worden aan het eerste besluit? 
Hier is tegenover gesteld, dat het niet recht mogelijk zou zijn over de schorsingsweg en de 
schorsingsdaad te oordelen zonder eerst te hebben uitgesproken of ds. A. van der Ziel wel 
schorsingswaardig is. Daarbij is op de mogelijkheid gewezen, dat na de bespreking over de 
schorsingsweg de materie van de schorsingswaardigheid niet meer goed beoordeeld zou worden 
tengevolge van een dooreenhalen van twee van elkander onderscheiden zaken en een vervagen van 
wat aanvankelijk over de schorsingswaardigheid besproken was. Voorts zouden de voorstanders van 
het voorstel-Van der Leeden moeten aantonen, dat uit de dagenlange besprekingen over de 
schorsingswaardigheid gebleken zou zijn, dat het onmogelijk was daarover behoorlijk te oordelen. 
Ook is nog, uit de commissie, opgemerkt, dat over de vraag welke plaats en functie een uitspraak over 
de schorsingswaardigheid in het geheel der synode-uitspraken zou moeten hebben, eerst dan 
geoordeeld zou kunnen worden, wanneer de synode zich zou hebben uitgesproken over de 
schorsingsweg. 
Deze gegevens worden aan U voorgelegd, opdat U uitvoeriger zult weten, welke overwegingen 
hebben meegewerkt aan de verwerping van het voorstel-Van der Leeden, ook terwijl bekend was, dat 
sommige broeders begeerden, dat zij vooreerst nog geen uitspraak behoefden te doen over de 
schorsingswaardigheid. 
 
Van het ordevoorstel van dr. R. H. Bremmer op vrijdag 6 november is U reeds gemeld, dat het zakelijk 
gelijk was aan dat van br. G. van der Leeden. In het bijzonder gold bij dit voorstel als overweging, 
,,dat in de kerk indien enigszins mogelijk overeenstemming dient te worden gezocht in gewichtige 
zaken". Daarover hebben onderscheiden broeders gesproken. Wie zou niet overeenstemming begeren? 
Maar er waren uitvoerige besprekingen gehouden, zonder dat zulke overeenstemming was verkregen. 
Een suggestie van de voorzitter der commissie, dat dr. R. H. Bremmer alsnog een derde ronde zou 
verzoeken, werd door hem niet overgenomen. Wat wilde men dan nog in dit opzicht verwachten van 
een bespreking van de schorsingsweg? 
In deze bespreking heeft ook br. A. Vos het woord gevoerd. De eerste brief heeft daarover reeds 
gehandeld. Nu geven de twaalf broeders een verklaring van het spreken van deze broeder. Alle leden 
der synode, die hem in de vergadering hebben horen spreken, kunnen getuigen, dat hij in het geheel 
niet gesproken heeft in de geest zoals de Verantwoording laat voorkomen. Hij heeft integendeel de 
gedachte uitgesproken, dat er een zekere aarzeling in de vergadering was om tot een beslissing te 
komen, en de vergadering op krachtige wijze opgewekt deze aarzeling te overwinnen. 
 
Een volgend punt waarover de synode U nader informeren wil, betreft het schrijven der broeders over 
hun consciëntienood (pag. 10). Zij zouden bij de verdere behandeling der bezwaarschriften 
gedwongen zijn geweest te werken met en vanuit een besluit, dat zij verwerpelijk achtten als niet in 
overeenstemming met Gods Woord. De waarheid is, dat de broeders bij de bespreking van de 
schorsingsweg uiteraard volkomen vrij zouden zijn geweest het hunne te zeggen over hetgeen op die 
weg is geschied. Bovendien zouden zij nimmer genoodzaakt zijn geweest bij enig voorstel een stem 
uit te brengen in strijd met hun geweten. Het schrijven der broeders op dit punt is temeer 
onbegrijpelijk, als men in rekening brengt, dat zij zelf in hun Verantwoording (pag. 17) de 
mogelijkheid veronderstellen, dat bij behandeling van de schorsingsweg voor- en tegenstanders van 
een uitspraak van schorsingswaardigheid zouden komen tot een gemeenschappelijke beslissing. 
In dit verband kan ook nog vermeld worden, dat onderscheiden sprekers op woensdag 11 november 
meer dan één weg hebben aangewezen, die de broeders konden volgen om aandacht voor hun 
bezwaren te vragen en overleg te zoeken. Er is niet maar gedacht aan een revisieverzoek bij een 
volgende generale synode (pag. 10) doch duidelijk gesproken van meerdere kerkelijke wegen. Eén van 
deze wegen was overleg binnen synodeverband. Zolang zij echter hun Verklaring handhaafden, met 
name het zesde punt, werd broederlijk overleg onmogelijk gemaakt. 
De Verantwoording noemt ter toelichting van de Nadere Verklaring enige vragen als punten voor 
broederlijk overleg (pag. 16/17). De synode zou echter, desondanks, elk broederlijk overleg geweigerd 
hebben. De werkelijkheid is, dat de broeders met hun Nadere Verklaring hun eerste Verklaring niet 
hebben herroepen. Zij bleven stellen, dat rechtskrenking in het besluit en schending van de 
broederschap in de totstandkoming ervan samenwerking onmogelijk maakte en dat voor voortzetting 



der samenwerking terugnemen van het besluit noodzakelijk was. Een vraagstelling als nu in de 
Verantwoording te lezen is (pag. 16/17) heeft noch in de Verklaring noch in de Nadere Verklaring een 
plaats kunnen vinden, omdat zulke vraagstelling alleen zin heeft wanneer de vergadering wordt vrij 
gelaten om werkelijk overleg te plegen. De Verklaring dwong echter de synode in een door de 
broeders gewilde richting. 
 
Van de terugkeer der twaalf broeders op 17 november zegt de Verantwoording, dat deze geschiedde 
,,in overeenstemming met de aan ons gerichte oproep" (pag. 13). 
Aan hetgeen hierover reeds in de vorige brief is meegedeeld moge thans nog het volgende worden 
toegevoegd. De synode heeft de broeders in de brief van 13 november voorgehouden, dat zij zichzelf 
verhinderd hadden aan het synodewerk deel te nemen. De hindernis lag in hun Verklaring. Daarom 
heeft de synode de onrechtmatigheid van die Verklaring aangetoond. Haar oogmerk was, dat de 
broeders zich daardoor zouden laten overtuigen en zo de weg terug zouden vinden. Toen de broeders 
op 17 november hun plaatsen weer wilden innemen, was dan ook de eerste vraag, of zij ten opzichte 
van hun Verklaring en hun heengaan veranderd waren. De zaak in geding, namelijk het onwettig 
heengaan, vereiste een nauwgezet beleid, waarbij het uitgangspunt moest zijn, dat de broeders te 
houden waren aan hun Verklaring en hun heengaan, tenzij zij zelf zouden verzekeren, dat zij daarvan 
terugkeerden. 
In aansluiting aan dit laatste moge de synode tenslotte ook nog een enkel woord zeggen over het 
beleid van haar praeses, ds. D. Deddens. Deze had zich voorgenomen, om, evenals de eerste praeses 
der synode bij dergelijke gewichtige aangelegenheden deed, na het nemen van een besluit te lezen uit 
de Schrift, een kort woord te spreken en de naam des Heren aan te roepen. Hij heeft in dit geval zijn 
aandacht bepaald bij Psalm 123, omdat te verwachten was, dat hoe ook de uitslag der stemming zou 
zijn, slechts een geringe meerderheid achter de genomen beslissing zou staan. In zulk een situatie was 
het goed de moeiten van het kerkelijk samenleven aan de Here voor te leggen zoals dat in Psalm 123 
wordt gedaan. De praeses had zich voorgenomen aldus te handelen ook voor het geval dat een 
meerderheid zich zou hebben uitgesproken tegen het oordeel van schorsingswaardigheid. 
De broeders zeggen, dat de praeses geen enkel begrip had voor wat in de vergadering leefde. In dit 
opzicht moge de synode ten overstaan der kerken de broeders duidelijk weerspreken. Zij eert het in de 
praeses, dat hij in heel zijn praesidiaal beleid, gelijk ook de twaalf broeders weten, zich steeds 
opzettelijk zo nauw mogelijk aangesloten heeft aan dat van zijn voorganger, en in het bijzonder eert zij 
in hem, dat hij in een moeilijke situatie het onordelijke gevoelen, dat zich in de vergadering sterk 
maakte gelijk vanaf 10 november gebleken is, onderkend heeft en met vaste hand daartegen zijn beleid 
gevoerd heeft. 
Deze brief is door een commissie ad hoc opgesteld en door de synode vastgesteld in haar vergadering 
van 9 december 1964. De leden, die de heengegane broeders vervangen, hebben zich buiten stemming 
gehouden. 
De praeses heeft zich van stemming onthouden wat betreft het gedeelte, dat op het praesidiale beleid 
betrekking heeft. 
 
            Voor de generale synode,  
            met broedergroeten, 
 
              D. Deddens, praeses  
              N. Bruin, scriba II. 
 
Rotterdam, 11 december 1964. 



 
BIJLAGE 16. (art. 449) 
 
RAPPORT van commissie 2 inzake de leringen van ds. L. E. Oosterhoff te Beverwijk.1
 
 
Inleiding 
 
Na de aanvankelijke bestudering van de aan uw commissie ter hand gestelde gravamina met bijlagen 
met betrekking tot het leergeschil, dat kerkeraad en gemeente te Beverwijk nu al enige jaren in 
beroering heeft gebracht, heeft uw commissie enige tijd in dubio gestaan ten aanzien van de vraag, in 
welke richting het advies aan uw vergadering zou moeten worden gegeven. 
Er was nl. bij vele commissieleden het gevoel, dat de controverse over het aanhangige dogmatische 
geschil door beide partijen nogal overtrokken was en dat beide zich behoorlijk hadden vastgezet in een 
theologische constructie, die een schriftuurlijke benadering en daardoor een christelijke oplossing in 
de weg had gestaan. Daarom leek het ook moeilijk, door te stoten naar het eigenlijke kerngeschil en 
uw commissie heeft begrepen, dat, daar dit reeds voor haar, uit op een afstand waarneemster der 
gebeurtenissen was, moeite gaf, het voor betrokkenen nog veel gecompliceerder was en de situatie in 
Beverwijk lange tijd zeer verward is geweest. 
Echter, door verder intensief onderzoek van de stukken, alsmede door het horen van beide 
,,kerkeraden", is het uw commissie wel duidelijk geworden, waarom het in deze kwestie ten diepste 
gaat. Daarbij valt op te merken, dat tragiek èn vreugde in het Beverwijkse gebeuren sterk naar voren 
springen. Vreugde, omdat men niet over wissewasjes elkaar in de haren vloog en de persoonlijke 
verhoudingen in het ontstaan van de moeiten, naar beider zeggen, geen rol hebben gespeeld en dat 
kerkeraad zowel als predikant met grote ernst hun wederzijdse standpunten verdedigen als voor 's 
Heren aangezicht. Tragiek, omdat partijen juist in die worsteling uit elkaar groeiden, omdat, wat eerst 
accentverschillen schenen te zijn, tenslotte diepgaande, confessionele geschillen bleken, waarbij de 
kerkeraad zijn predikant niet meer volgen kon en ook niet kon opvangen. 
Het valt bv. op, dat de kerkeraad in het begin aarzelend en tastend zijn weg ging en daarbij ook 
ingrijpende beleidsfouten heeft gemaakt èn erkend. De beschuldiging van enkele broeders, die ds. L. 
E. Oosterhoff van onschriftuurlijke leer betichtten (op 3 oktober 1960 bv.), is teveel als een oordeel 
van de kerkeraad gehanteerd en openbaar gemaakt, waarop ds. L. E. Oosterhoff repliceerde met een 
weigering om over de leer te spreken, zolang deze beschuldiging bleef liggen. Toen de kerkeraad dit 
erkende en wilde spreken, na mededeling aan de gemeente van zijn foutieve beleid, was het ds. L. E. 
Oosterhoff, die een spaak in het wiel stak, door te weigeren, deze mededeling aan de gemeente als 
praeses van de raad mede te ondertekenen. Zo vorderde alles maar moeizaam. De beschuldiging, door 
ds. L. E. Oosterhoff tegen de kerkeraad ingebracht, dat de kerkeraad eerst met hem spreken wilde over 
de leer en dat, toen men eindelijk tot spreken besloot, zonder meer zou uitgesproken zijn, dat de leer 
van ds. L. E. Oosterhoff in strijd kwam met Schrift en belijdenis, waarop hij dan weer weigerde te 
spreken, staat, naar de mening van uw commissie, hiermede in verband. De kerkeraad heeft in eerster 
instantie veel moeite gehad met het ontdekken, waarom het precies ging. Eén broeder is in juli 1960 al 
zover, dat zijn oordeel gereed, is maar begaat dan de fout, dit in het ambtsgebed na de dienst naar 
voren te brengen, wat dan weer door de raad moet worden afgekeurd. De kerkeraad heeft in het begin 
veel moeite, te formuleren waarom het hier gaat. Reeds aan het einde van 1958 en in de loop van 1959 
komt dit in de kerkeraadsvergadering naar voren. Men kan dan nog niet onder woorden brengen, 
waarin ds. L. E. Oosterhoff zou falen, maar men mist en hoort bepaalde elementen, die op 
verschillende wijzen worden geformuleerd. 
Het klinkt nog niet ernstig: ,,meer Schrift met Schrift vergelijken", ,,meer de christen dan de Christus". 
Op 29 maart 1960 valt voor het eerst de uitdrukking ,,algemene verzoening", maar niet als aanklacht, 
doch als informatie naar aanleiding van een preek over Judas. Dan is de preek over zondag 7 van de 
catechismus al op 3 januari 1960 gehouden, die vooral in de latere ontwikkeling een rol gaat spelen. 
                                                 
1 De spellingwijze, in dit rapport gebezigd, is in overeenstemming gebracht met die der andere delen 
van de acta - H. B. 
 



Het beste bewijs, dat op dat moment de kerkeraad als geheel nog geen afgerond oordeel had. 
 
Ds. L. E. Oosterhoff drong aan op een klaar kerkeraadsoordeel, echter als college had de raad dit nog 
niet; maar als op een gegeven moment, naar aanleiding van de preken over de afdelingen 26 en 27 van 
de catechismus in september 1960, duidelijk wordt, dat de reeds in augustus 1960 genoemde bezwaren 
tegen de „algemene-verzoeningsleer", waarover met hem uitvoerig is gesproken in de 
kerkeraadsvergaderingen van 25 en 29 augustus en 19 september 1960, in deze preken een 
allesbeheersende rol spelen en in zijn verbondsleer doorklinken, heeft de kerkeraad gezien, wat hier 
aan de hand was en is het begrijpelijk, dat nu ook weer de preek over zondag 7 naar voren komt, 
terwijl ds. L. E. Oosterhoff zegt, dat deze aanvankelijk geen rol speelde, maar dat het voornamelijk 
ging over de preken over afdelingen 26 en 27. 
Toen vaststond voor de kerkeraad, dat hier met name op het spel stond de inhoud van de confessie, 
met name van de Dordtse Leerregels, en daarmede de leer der Schriften in geding was, heeft de 
kerkeraad in grote ernst zijn inzicht in dezen geformuleerd en gehandhaafd. Dat de kerkeraad daarbij 
ook wel eens in een zekere schematiek vervalt, valt aan te wijzen, maar zijn ernstig streven, om de 
gereformeerde waarheid vast te houden, en tevens, om ds. L. E. Oosterhoff daarvoor te winnen, zelfs 
wanneer de tucht in zicht komt, valt uit vele kerkeraadsvergaderingen op te maken en in de notulen en 
stukken van de raad te lezen. 
Iets dergelijks moet met nadruk gezegd worden van ds. L. E. Oosterhoff. Met grote ernst en diepe 
bewogenheid bracht hij de boodschap van het evangelie, zoals hij die meende te moeten brengen. De 
preken over zondag 7, 26 en 27 van de catechismus vertonen die ernst zeer nadrukkelijk. Ook de 
Verklaring van gevoelen, door de kerkeraad gevraagd, vertoont die ernst. Ds. L. E. Oosterhoff is van 
mening, dat hij werkelijk iets van het evangelie heeft gehoord, dat in onze kringen te veel 
veronachtzaamd zou worden en hij heeft dat met kracht uitgedragen. Vandaar zijn verzet tegen de 
aanvankelijke oordeelvellingen in de kerkeraad, zijn aandringen op een gesprek over de leer, en zijn 
verbijstering, toen de kerkeraad (z.i. plotseling) tot een veroordeling van zijn leer kwam als in strijd 
met Schrift en confessie. 
 
Een dergelijke ontwikkeling zien wij bij de gang der procedure. Aanvankelijk is de kerkeraad in zijn 
oordeel veel verder dan de genabuurde kerkeraad, classis en particuliere synode. Wanneer deze 
instanties nog bezig zijn af te tasten, wat er aan de hand is en ds. L. E. Oosterhoff nog willen 
beschermen tegen mogelijke overheersing van de kerkeraad, denkt de kerkeraad al aan ontrouw van de 
kant van het kerkverband. De kerkeraad had immers al gezien datgene, wat eerst later, zij het slechts 
ten dele, tot de meerdere vergaderingen zal doordringen. 
Vandaar, naar de mening van uw commissie, de complicaties rondom het doleantiebesluit, dat de 
kerkeraad noodzakelijk achtte, maar door de zusterkerken in classis en provincie ongegrond, althans 
op zijn minst praematuur, geacht werd. 
 
Het is uw commissie na voortgaand onderzoek wel duidelijk, waarop een en ander vastzit. Het 
standpunt van ds. L. E. Oosterhoff, geformuleerd in de ,,Nadere Verklaring van gedachten" van 
oktober 1960, in de ,,Nadere verklaring van gevoelen" van november 1960, in de preken over de 
afdelingen 7, 26 en 27 van de catechismus, en in de gesprekken met de kerkeraad van ds. L. E. 
Oosterhoff op 30 juni en 23 september 1964 toegelicht, is steeds duidelijker geworden. Uw commissie 
hoopt u dat in het vervolg ook duidelijk te kunnen maken, alvorens uw vergadering haar voorstel tot 
het doen van enkele uitspraken op de ingekomen bezwaarschriften voor te leggen. 
 
De leer van ds. L. E. Oosterhoff en wat daaromheen te doen is 
 
1. Volgens ds. L. E. Oosterhoff is dus alles begonnen naar aanleiding van preken over de afdelingen 
26 en 27 van de catechismus, waarin leden van de kerkeraad afwijking van Schrift en belijdenis 
meenden te horen. Deze preken zijn gehouden in september 1960 en komen op 3 oktober 1960 aan de 
orde in de kerkeraadsvergadering. In deze preken over de doop is uiteraard aan de orde het karakter 
van het genadeverbond en in verband daarmede datgene, wat ds. L. E. Oosterhoff in de doop betekend 
en verzegeld ziet, nl. niet ,,slechts de belofte", maar de ,,werkelijkheid" van de vergeving der zonden, 
die als ,,feit" er voor allen ligt, ook voor hen, die het verbond breken. In verband hiermede komt ook 



naar voren, wat ds. L. E. Oosterhoff verstaat onder het ,,met het bloed en de Geest van Christus 
gewassen te zijn". Volgens hem is dat een verliesbaar goed, dat nog niet verstaan moet worden als de 
onoverwinnelijke werking van Gods Geest in de ,,wedergeboorte". 
Voor deze opvatting van ds. L. E. Oosterhoff verwijzen wij uw vergadering naar de desbetreffende 
preken en naar zijn beide nadere Verklaringen, waarvan een uittreksel in het door de commissie 
opgestelde en aan uw vergadering uitgereikte historische overzicht is opgenomen. 
Nu is het inderdaad wel zo, dat rondom deze preken de procedure begint, die leidt tot het vragen om 
de Verklaring van gevoelen door de kerkeraad, maar reeds geruime tijd daarvoor is in de kerkeraad al 
aan de orde de vraag, wat het feitelijk beheersende element is in de leer van ds. L. E. Oosterhoff. In 
augustus en september 1960 wordt in de kerkeraadsvergadering met hem gesproken over zijn 
opvatting, dat Christus voor alle mensen gestorven is, ook voor hen, die tot het geloof nimmer zullen 
komen; in deze gesprekken erkent hij, dat volgens hem in wezen het verbond is opgericht met alle 
mensen en dat dat de eigenlijke grond is voor zending en evangelisatie bv., zodat het geen 
verwondering behoeft te wekken, dat nu ook een preek over zondag 7 in geding komt, die in januari 
1960 reeds gehouden is en naar aanleiding waarvan het de kerkeraad steeds duidelijker wordt, dat de 
in deze preek geuite gedachten over de ,,universele" betekenis van Christus' dood heel de prediking 
van ds. L. E. Oosterhoff zo beheersen en ombuigen in universalistische geest, dat juist deze preek een 
grote rol speelt in de bezwaren van de kerkeraad, ingediend bij de genabuurde kerk eerst, bij de classis 
en de particuliere synode later. Het is één van de grieven van de kerkeraad, dat de kerkeraad van 
Haarlem deze preek over zondag 7 niet nodig acht voor zijn oordeelvelling over de Verklaring van 
gevoelen, en dat later de classis de preken, die haar wel zijn toegezonden, bv. niet deed toekomen aan 
de hoogleraren, die de classis om advies had gevraagd, zodat een dezer hoogleraren verklaarde, niet te 
begrijpen, waarom Romeinen 5 : 18 in het geding werd gebracht. Het is niet verwonderlijk, dat de 
kerkeraad later de meerdere vergaderingen een verwijt maakt van een niet-geheel serieuze behandeling 
van zijn bezwaren, waardoor het vertrouwen in deze vergaderingen werd aangetast. Temeer, daar de 
gedachten, die in de preek over zondag 7 worden geuit, ook in de Verklaring van gevoelen levensgroot 
tot uitdrukking komen in het in het historische overzicht vermelde uit de Verklaring van gevoelen: 
 
,,God is zo rijk aan genade, dat Hij verlost uit het diensthuis en afwassing der zonde schenkt aan hen 
onder zijn volk, die tot geloof nooit komen." 
(Opm.: De cursivering van de woorden: ,,is zo rijk aan genade" is van ds. L. E. Oosterhoff, de andere 
cursivering is van de rapporteur: J. J. V.). 
 
In de Verklaring van gevoelen, die op 3 november 1960 door de kerkeraad van ds. L. E. Oosterhoff is 
gevraagd, gaat het dus eerst over de controverse over het genadeverbond, ook omdat deze dingen in 
prediking en ambtelijke arbeid overheersen. In het gravamen van de kerkeraad staat de preek over 
zondag 7 op de voorgrond, omdat op grond daarvan de beschuldiging wordt gevormd, als zou de leer 
van ds. L. E. Oosterhoff verband houden met de valse leer van het remonstrantisme. 
Daar ds. L. E. Oosterhoff deze opvattingen, naar aanleiding waarvan de beschuldigingen van 
remonstrantse leringen zijn opgekomen, als particuliere mening voor zichzelf wil behouden en beloofd 
heeft, deze niet op de kansel te zullen brengen, gaat hij in de Verklaring van gevoelen daarop ook niet 
in. Wel zal de vraag gesteld moeten worden, of, en zo ja, in hoeverre deze particuliere inzichten toch 
in zijn prediking een rol spelen en of dit dan in zulk een mate geschiedt, dat de beschuldiging van de 
kerkeraad gegrond is. 
 
2. Daar uw vergadering te oordelen heeft over enkele gravamina, ingebracht tegen de besluiten van 
de particuliere synode van de gereformeerde kerken in Noord-Holland 1963, acht uw commissie het 
gewenst, hiervan uit te gaan en deze bezwaren aan de hand van genoemde besluiten te beoordelen. 
 
a. 
 De kerkeraad p/a A. C. Kalis vroeg aan de particuliere synode van Noord-Holland 1963 revisie 

van de uitspraken van die van 1962. Ten aanzien van de leer had deze particuliere synode 1962 
immers uitgesproken: 
1. „dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt, dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff een valse 

leer en ketterij is, en dat daarom aan genoemde vraag (nl. om uit te spreken, dat ds. L. E. 



Oosterhoff naar de artt. 79/80 K.O. schorsingswaardig zou zijn; J. J. V.) niet kan worden 
voldaan"; 

4. „Ten overvloede spreekt de particuliere synode uit ten aanzien van de punten 2, 3 en 4 (nl. 
van de uitspraak van de classis Haarlem d.d. 10 februari 1962; J. J. V.), dat zij geen 
noodzaak ziet verder te gaan dan de classis daarin heeft uitgesproken". 

Genoemde classis had nl. uitgesproken: 
1. dat zij in dit stadium geen gronden aanwezig acht, waarom ds. L. E. Oosterhoff in zijn ambt 

behoort geschorst te worden, aangezien haar uit de ,,Nadere verklaring van gevoelen" niet 
gebleken is, dat zijn leer in zijn geheel genomen een valse leer of ketterij is; 

2. dat zij wel in deze ,,Nadere verklaring van gevoelen" verschillende onduidelijkheden en 
oneffenheden in de leer van ds. L. E. Oosterhoff heeft geconstateerd, die geen steun vinden 
in de Heilige Schrift en in de belijdenis en formulieren der kerk, die als verwarringstichtend 
moeten worden aangemerkt en die blijkbaar ook reeds grote verwarring in de gemeente van 
Beverwijk hebben aangericht; 

3. dat deswege ds. L. E. Oosterhoff broederlijk te vermanen is en dat van harentwege een 
zodanige vermaning tot hem dient uit te gaan, met de opwekking, dat hij in de komende tijd 
datgene, wat in zijn leer van kerkelijke zijde als onduidelijkheden en oneffenheden is 
geconstateerd en aangegeven, nauwkeurig zal toetsen aan de Heilige Schrift en aan de 
belijdenis en de formulieren der kerk; 

4. dat zij vertrouwt, dat ds. L. E. Oosterhoff zulks belooft en in de tijd van toetsing zich 
onthoudt van dusdanige uitdrukkingen en zegswijzen in zijn prediking en in zijn overige 
ambtelijke werk, waardoor de verwarring zou worden vergroot. 

De particuliere synode van Noord-Holland 1963 sprak ten deze als haar oordeel uit, dat de 
kerkeraad p/a A. C. Kalis niet heeft bewezen, dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff verband zou 
houden met de valse leer van het remonstrantisme, in die zin, dat de prediking van Gods vrije 
genade en van de souvereine verkiezing Gods in gevaar zou komen, wijl de mens-met-zijn-vrije-
wil-ten-goede de laatste instantie zou zijn voor het verkrijgen van de zaligheid. 
De particuliere synode grondt dit oordeel op het feit, dat deze conclusie van deze kerkeraad wordt 
weersproken door de anti-remonstrantse passage in de preek over zondag 7 van de catechismus 
(cf. gravamen van de kerkerkeraad p/a A. C. Kalis, pag. 5). De particuliere synode 1963 kan 
daarom aan het verzoek om revisie van de uitspraken van die van 1962 niet voldoen. 

b.  
De kerkeraad p/a A. C. Kalis voert in zijn gravamen bij uw vergadering hiertegen aan: 
De particuliere synode 1963 heeft de preek over zondag 7 niet ten volle in rekening gebracht. Zij 
gebruikt één bepaalde passage, nl. die over Gods vrije genade en souvereine verkiezing, om de 
beschuldiging van remonstrantse leringen te weerleggen. 
Toch heeft, zegt de kerkeraad p/a A. C. Kalis, de commissie, die de particuliere synode adviseerde, in 
haar rapport gezegd: ,,weliswaar wordt in deze preek van ds. L. E. Oosterhoff een ,,zekere algemene-
verzoeningsleer" ontwikkeld (het houden van deze preek heeft hij, blijkens een uittreksel uit de 
notulen van 19 september 1960, als onverstandig, onwijs en onrijp betreurd), maar niet in zodanige zin 
als door de Remonstanten werd voorgestaan". 
Dus toch een ,,zekere algemene-verzoeningsleer". 
De kerkeraad p/a A. C. Kalis verwijst hiervoor naar de kerkeraadsvergaderingen van 1960, met name 
die van 25 augustus, 29 augustus en 19 september. De notulen van deze vergaderingen zijn mede door 
ds. L. E. Oosterhoff ondertekend. De vraag, of het volgens de Schrift mogelijk en geoorloofd is, om 
tot hen, die buiten het verbond leven en daar welbewust blijven, te zeggen, dat Christus voor hen 
gestorven is, wordt alleen door ds. L. E. Oosterhoff bevestigend beantwoord, hoewel hij hieraan 
onmiddellijk toevoegt, dit te beschouwen als een particuliere mening, die hij niet op de preekstoel wil 
brengen. Toch is deze preek reeds op 3 januari 1960 gehouden. In deze notulen wordt ook vermeld, 
dat ds. L. E. Oosterhoff van mening is, dat in wezen het verbond is opgericht met alle mensen. 
Daarom had de gehele preek over zondag 7 in rekening gebracht moeten worden. 
Wel heeft ds. L. E. Oosterhoff op 19 september 1960 uitgesproken, dat hij het houden van deze preek 
betreurde als onwijs, onrijp en onverstandig, maar hij heeft deze preek nimmer teruggenomen als in 
strijd met Schrift en belijdenis. 
c. 



Het bezwaar, dat niet de gehele preek over zondag 7 in rekening is gebracht door de particuliere 
synode, voert ook de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te IJmuiden aan in zijn tweede gravamen 
d.d. 18 maart 1964. Deze kerkeraad wijst in verband hiermede vooral op de passage, die onmiddellijk 
op de door de particuliere synode genoemde volgt. Naar het oordeel van deze kerkeraad stelt deze 
preekpassage, dat de weg tot Gods genade en zaligheid openstaat zowel voor gelovigen als voor 
ongelovigen, dus voor alle mensen. Dit stemt overeen met wat in deze preek voorafgaat, dat Christus 
nu voor allen gestorven is en dat voor allen de-weg-tot-God nu open staat. Dit met beroep op 
Romeinen 5 : 18. 
De passage, die de particuliere synode aanhaalt ter verdediging van ds. L. E. Oosterhoff, bewijst (naar 
het oordeel van deze kerkeraad) dus niets, omdat ze in het geheel van de preek moet worden gelezen. 
Deze is in strijd met Dordtse Leerregels II, § 8 en de genoemde preekpassage is in strijd met Dordtse 
Leerregels I, § 2, 3 en 4. De particuliere synode heeft de kerkeraad onrecht gedaan. Haar uitspraken 
zijn ten onrechte gedaan. Aldus de kerkeraad van IJmuiden. 
d. 
Met ds. L. E. Oosterhoff en zijn kerkeraad is door de commissie op 30 juni 1964 uitvoerig gesproken 
over deze achtergrond van zijn leer. Daar niet alles even duidelijk was, werd op 23 september opnieuw 
hierover met ds. L. E. Oosterhoff en zijn kerkeraad gesproken. Hoewel ds. L. E. Oosterhoff opnieuw 
de nadruk legde op het feit, dat hij deze particuliere mening niet op de kansel brengt; dat hij Romeinen 
5 : 18 niet zó wil lezen, dat alle mensen zalig worden; dat hij dit ook niet zegt van domweg alle 
mensen, maar alleen van de gemeente en dat hij de inhoud van de preek over zondag 7 nog steeds 
onverstandig, onwijs en onrijp noemt, kwam in dit laatste gesprek wel heel sterk uit, dat ook voor hem 
de kernvraag in dit geding is: „Is Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven?". ,,Wanneer dát de 
leer der kerk is", zo stelde hij, ,,kan ik er niet voor buigen". De kring, voor wie Christus gestorven is, 
is ruimer, dan de kring van hen, aan wie dit heil ten zegen wordt toegepast. Dat stelt ds. L. E. 
Oosterhoff met nadruk. 
Een en ander kwam naar voren bij het spreken over de belofte, die hij wil onderscheiden van de 
werkelijkheid, die in de heilsfeiten wordt geproclameerd en in de sacramenten verzegeld, of men het 
gelooft of niet. 
e. 
Het is in het licht van deze uitlatingen, die de kerkeraad reeds in 1960 van ds. L. E. Oosterhoff 
vernomen had en waarbij duidelijk was dat dit „voor allen gestorven" van Christus niet moest worden 
verstaan als ,,genoegzaam voor allen" maar metterdaad als voor allen een feit, te verstaan dat de 
kerkeraad p/a A. C. Kalis als bezwaar tegen de uitspraak van de particuliere synode 1963 aanvoert, dat 
slechts één passage moet dienen als ontlastend getuigenis voor ds. L. E. Oosterhoff, terwijl niet de 
gehele preek uitdrukkelijk wordt beoordeeld. In zoverre moet dit bezwaar dan ook, naar uw commissie 
meent, aan de kerkeraad p/a A. C. Kalis en aan de kerkeraad van IJmuiden worden toegegeven (cf. 
hiervoor ook het proces-verbaal van de bespreking met de kerkeraad p/a A. C. Kalis op 30 juni sub vr. 
4 t/m 6). 
f 
Daar van de preek over afdeling 7 van de catechismus slechts zeven exemplaren beschikbaar waren 
voor uw commissie, lijkt het haar goed, nader op de inhoud in te gaan. Deze preek is opgebouwd 
vanuit de brief aan de gemeente te Rome, 5 : 18. Er schijnt, zo zegt de preek, een tegenstelling te 
bestaan tussen wat Paulus leert in Romeinen 5 : 18 (door één daad van gerechtigheid voor alle mensen 
tot rechtvaardiging ten leven) en vraag 20 van zondag 7: niet alle mensen door Christus behouden. 
Toch is deze tegenstelling schijn, als men maar voor ogen houdt, dat Romeinen 5 : 18 niet leert, dat 
alle mensen, stuk voor stuk, behouden worden. Paulus vergelijkt in Romeinen 5 : 18, wat alle mensen 
tot nu toe gemeen hebben. Net als wat tot zondag 6 de catechismus doet. In Adam over allen 
gelijkelijk de werkelijkheid van de dood. Maar nu, in Christus, over allen gelijkelijk de werkelijkheid 
van de genade. In Christus ligt de weg tot God voor allen weer open. Dát heeft God gedaan, dat is een 
feit. In zondag 7 komt nu de vraag, wie of wat dan de scheiding brengt tussen de mensen, dat niet allen 
in Christus zalig worden. Wel, die scheiding komt nu, door wat de mensen met die genade doen, nl. in 
geloof omhelzen of in ongeloof vertrappen. Ds. L. E. Oosterhoff wil hiermede zowel de vrije genade 
van God als de verantwoordelijkheid van de mens accentueren. Wanneer de weg tot God alleen voor 
gelovigen openstond, waren de ongelovigen vrij, zij konden immers niet? Neen, maar zij hebben niet 
gewild. Er is geen tweeërlei evangelie. Er is een gelijk evangelie voor allen. 



Ds. L. E. Oosterhoff leest Romeinen 5 : 18 dus zó, dat Christus nu voor allen gestorven is en dat voor 
allen de weg-tot-God weer open staat. Hoewel het te loven valt, dat hij wil opkomen tegen de leer van 
een tweeërlei evangelie, een vol-evangelie-voor-uitverkorenen en een niet-vol-evangelie voor hen, die 
niet-uitverkoren zijn, omdat hij anders bang is te geraken in de strik van de synodalistische 
verbondsleer, moet toch ook gezegd, dat de ,,oplossing", die hij aangeeft, exegetisch en confessioneel 
niet verantwoord is. Hij komt er nl. toe, afgaande op de klank der schriftwoorden, de werkelijkheid 
van Christus' dood geldig te verklaren voor allen en dit als genade uit te roepen over allen, ook over de 
verbondsbrekers, over hen, die tot geloof nimmer zullen komen. Hier ligt ook het aanrakingspunt met 
zijn leer van de doop, waarin hij de werkelijkheid van de vergeving der zonden verzegeld ziet, 
voorafgaande aan en onafhankelijk van het geloof. Daarover nog later. 
De vraag is, of Romeinen 5 : 18 zegt, wat ds. L. E. Oosterhoff daarin leest. Is dit exegetisch 
verantwoord? 
Wij lezen: „door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven". 
„Voor alle mensen" (Grieks: eis pantas anthroopous). ,,naar alle mensen toe". Het Griekse ,,pas" is 
niet: ,,ieder afzonderlijk" (hekastos), maar: ,,ieder, wie maar wil". Het meervoud ,,pantes" betekent 
dan ook niet: ,,iedereen", maar: de gehele soort. In de Griekse uitdrukking ontbreekt het lidwoord 
(niet: eis pantas tous anthroopous, maar: eis pantas anthroopous). Wanneer het lidwoord ontbreekt, 
wordt de betekenis ,,alle" verzwakt. Het wordt dan zoiets als: „alle mogelijke, allerlei" (cf. A. T. 
Robertson - F. W. Grosheide, Beknopte grammatica van het Nieuwe Testament, § 234, pag. 139. Hier 
wordt als voorbeeld genoemd Handelingen 22 : 15, ,,alle mensen, pantes anthroopoi". Ananias zegt tot 
Paulus, dat hij getuige moet zijn „bij alle mensen", pros pantas anthroopous. Idem in Blass-Debrunner. 
Grammatik des n. t. Griechisch 9, § 275, pag 172, sub 3: „Vor artikellosem Substantiv heiszt pas 
,,jeder", nicht jeder einzelne wie hekastos, sendern jeder beliebige". Vergelijk ook pag. 171 onder 1: 
pantes anthroopoi. „alles, was Mensch heiszt"). 
Uw vergadering moge ons dit uitstapje vergeven, het bedoelt slechts aan te tonen, dat niet per se 
gedacht behoeft te worden aan alle mensen, hoofd voor hoofd, zoals in Handelingen 22 : 15 duidelijk 
uitkomt. Paulus moet getuige zijn bij alles, wat mens heet; ,,bij ieder individu" zou dit echter niet 
kunnen. Zonder te beweren, dat de exegetische mogelijkheden hiermede zijn uitgeput, wijst een en 
ander er toch wel op, dat ons analytische denken bij de paulinische term ,,voor alle mensen" te veel 
denkt in de richting van een optelsom van alle individuen, terwijl het Grieks bij ,,alle" de totaliteit voor 
ogen houdt, juist hier, waar Adam en Christus vergeleken worden. De takken worden gezien vanuit en 
gerekend in de boom. In Adam als wortel komt de verdoemenis over allen, die in hem mensen heten; 
in Christus als wortel komt de gerechtigheid ten leven over allen, die (in Hem) mensen heten. Adam 
deed de boom verwelken, Christus maakt de boom weer levend. Wie universalistisch denkt, denkt in 
beide gevallen aan alle individuen; wie evangelisch-universeel denkt, houdt de gehele boom in het 
oog, ook al worden de dode takken afgekapt. Dit is het souvereine werk van God, die in zijn 
verkiezende genade niet enkele vrome zielen redt, maar in Christus de boom behoudt, nadat de dorre 
takken verwijderd zijn. Juist in het verband van dit hoofdstuk en in de contekst van de gehele brief is 
de gedachte, ,,dat Christus voor gelovigen èn ongelovigen de weg tot God gelijkelijk geopend heeft", 
niet te vinden. 
Waar nog bijkomt, dat de uitdrukkingen: „door één daad van gerechtigheid" en ,,tot rechtvaardiging 
ten leven", moeilijk verstaan kunnen worden als: ,,voor allen is Christus nu gestorven en voor allen 
staat de weg tot God nu open". 
„Daad van gerechtigheid" (dikaiooma) en ,,rechtvaardiging" (dikaioosis) betekenen in de brief aan 
Rome meer, dan dat God in Christus voor ieder de weg opende. ,,Dikaiooma" is de daad van de 
rechtshandel, ,,dikaioosis" het resultaat van die rechtshandel. Door de daad van de rechtshandel, nl. de 
eis van het verbond in straf en gehoorzaamheid te volbrengen, is Christus als Middelaar opgetreden en 
door die éne rechtsdaad van zijn dood komt het voor alle mensen, die (in Hem) mensen zijn, tot het 
resultaat van die rechtsdaad, vrijspraak en daarom eeuwig leven. Dat is het wonder van Gods genade. 
In Adam alle mensen verdoemd, die (in Adam) mensen zijn, maar zó ook in Christus alle mensen 
gerechtvaardigd, die (in Christus) mensen zijn. Het verbond blijft naar Gods Woord staan. De boom 
wordt behouden. Alle mensen gerechtvaardigd in Christus, want die Hem door een waar geloof zijn 
ingelijfd en al zijn weldaden aannemen, dat zijn zij, die waarlijk mens zijn, om te roemen in Gods 
vrije gunst. 
Is deze preek van ds. L. E. Oosterhoff dus exegetisch niet verantwoord, de uitwerking vertoont evenzo 



leemten, die de beschuldiging van de kerkeraad voedsel geven. 
Zie daarvoor o.m. de volgende zinnen uit de preek: „Allen in Adam schuldig, maar ook: voor allen is 
Christus nu gestorven en voor allen staat de weg nu open. Over alle mensen weer de genade terug. 
Scheiding tussen de mensen, niet omdat er voor de gelovigen wèl en voor de ongelovigen niet de weg 
tot behoud is. De scheiding komt daar, waar de mens iets doet" (cf. het gravamen van de kerkeraad p/a 
A. C. Kalis, pag. 7-9). 
Uitvoerig heeft de kerkeraad p/a A. C. Kalis dit ook betoogd in een brief aan de kerken in Noord-
Holland, naar aanleiding van zijn appèl op de particuliere synode van Noord-Holland, d.d. 7 mei 1963. 
g. 
Wanneer uw commissie zich zet tot beoordeling, moge zij daarbij het volgende onder uw aandacht 
brengen. 
Wanneer de preek over zondag 7 een op zichzelf staande, incidentele uitlating was van ds. L. E. 
Oosterhoff, zou men kunnen volstaan met de opmerking: een preek, die exegetisch zeer ongelukkig en 
dogmatisch zeer verward is en niet in staat de gemeente uit het Woord te bouwen. Een preek. die zeker 
op dat moment, toen ds. L. E. Oosterhoff ernstig worstelde met het probleem van verkiezing en 
verband, niet gehouden had moeten worden. In feite heeft ds. L. E. Oosterhoff dit toegestemd. 
Wanneer dan de ouderlingen de dienaar des Woords de weg Gods bescheiden hadden uitgelegd en de 
dienaar des Woords naar het Woord had geluisterd, zou deze preek nimmer als aanklacht tegen hem 
gebruikt zijn. 
Het blijkt echter, dat de gedachten uit deze preek, ook al noemde ds. L. E. Oosterhoff haar 
onverstandig, onwijs en onrijp en betreurde hij het houden van deze preek, toch zulk een rol spelen in 
zijn prediking, dat zij de gehele aanpak en inhoud van de dienst des Woords beheersen. De wijze 
waarop hij met de commissie sprak, deed bij ons de vraag rijzen. in hoeverre hij de confessie der kerk, 
met name de Leerregels van Dordt, in overeenstemming acht met de Schrift. 
Romeinen 5 : 18 is geen eenvoudige schriftplaats. In bovengenoemde poging de tekst bijbels te 
verstaan, is lang niet alles gezegd. Het is te verstaan, dat iemand daar wel eens tegenaan kijkt. 
In vraag 4 van het onderhoud met de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff op 30 juni is dit alles aan de 
orde gesteld. Als particuliere mening heeft ds. L. E. Oosterhoff wel ,,zoiets" als: ,,Christus is gestorven 
voor alle mensen". Maar hij ziet zich hier niet in strijd met de Dordtse Leerregels II, verwerping der 
dwalingen, § 5, waar afgewezen wordt de mening van hen, die leren, ,,dat alle mensen in de staat der 
verzoening en de genade des Verbonds zijn aangenomen", omdat hij, naar hij beweert, daaruit niet de 
remonstrantse conclusie trekt aangaande de erfzonde, die in deze paragraaf wordt afgewezen. Toch 
moet deze strijdigheid geconstateerd worden. Hij wil Romeinen 5 : 18 zó verstaan. dat hierin uitkomt, 
dat de mens opnieuw moet kiezen, of hij zal deserteren of niet. Dat Christus in deze zin voor allen 
gestorven is, acht hij niet in strijd met Dordtse Leerregels II, verwerping der dwalingen, § 6. Toch 
staat daar heel duidelijk, dat verworpen wordt de leer van hen, „die het onderscheid tussen verwerving 
en toeëigening daartoe gebruiken, opdat zij de onvoorzichtigen en onervarenen dit gevoelen zouden 
kunnen inplanten, dat God, zoveel Hem aangaat, aan alle mensen die weldaden, die door de dood van 
Christus verkregen worden, gelijkelijk heeft willen mededelen", al erkent ds. L. E. Oosterhoff wel, dat 
de beslissing over het al of niet aanvaarden van dit heil niet hangt aan de vrije wil. 
Uit het geheel van deze gedachten klinkt toch wel iets door van de remonstrantse lering, dat Christus 
voor de Vader de mogelijkheid van een nieuw verbond opende en dat de Vader nu hen verkoor, die 
door geloof in dit nieuwe verbond zouden wandelen, welke lering in de Dordtse Leerregels II, 
verwerping der dwalingen. § 2, wordt verworpen. 
Al accentueert ds. L. E. Oosterhoff daarbij heel sterk, dat ten diepste de beslissing door de Here God 
genomen wordt, de onderstreping van deze verzoeningsmogelijkheid voor allen, als de eigenlijke 
inhoud van zondag 7, laat dat andere toch te veel staan als een onverteerbare brok en vertoont een 
universalistische trek, die de prediking, dat de genade particulier is, zó verzwakt, dat uw commissie 
zich afvraagt, of ds. L. E. Oosterhoff wel de plaats van het geloof ziet, zoals dat bv. in Johannes 3: 16 
uitkomt, het geloof, dat de Schrift zelf aangeeft als de omhelzing van Gods belovend spreken, dat in 
Christus ja en amen is. 
Telkens, wanneer ds. L. E. Oosterhoff voor de consequenties van zijn standpunt wordt geplaatst, 
verwerpt hij pertinent de remonstrantse dwaling, zoals in het proces-verbaal meerdere malen opvalt; 
maar telkens ook voert zijn uitgangspunt hem weer terug naar zegswijzen, die de kerkeraad terecht 
heeft onderkend als in strijd met Schrift en belijdenis. Reeds in zijn gravamen aan de particuliere 



synode van Noord-Holland 1962 heeft de kerkeraad p/a A. C. Kalis hierop gewezen. In verband met 
wat ds. L. E. Oosterhoff leert over de afwassing der zonden, die als werkelijkheid door de doop wordt 
verzegeld, onafhankelijk van geloof, zodat een gedoopte gewassen kan zijn en toch verloren gaan, 
waaruit opnieuw blijkt, dat hij stelt, dat de kring van ,,gewassenen" groter is dan die van hen, die de 
zaligheid beërven, stelt de kerkeraad p/a A. C. Kalis dan ook o.i. terecht: ,,dat de Dordtse Leerregels 
afwijzen het gevoelen, dat Christus voor velen de zaligheid verwerft, maar dat dat geenszins inhoudt 
voor die velen, dat zij die zaligheid deelachtig worden". 
De kerkeraad p/a A. C. Kalis merkt dienaangaande op: 
,,Doch wat zegt de Heilige Schrift en wat zegt de belijdenis der kerk? In Dordtse Leerregels II, 
verwerping der dwalingen, § 1, lezen we. dat afgewezen wordt de dwaling van hen. die leren, ,,dat 
God de Vader zijn Zoon tot de dood des kruises verordineerd heeft, zonder zekere en bepaalde raad 
van iemand zeker zalig te maken; alzo dat de noodzakelijkheid, nuttigheid en waardigheid van de 
verwerving van de dood van Christus wel zouden hebben kunnen bestaan, en in alle delen volmaakt, 
volkomen en in haar geheel blijven, zelfs al ware het, dat de verworven verlossing niet een enig mens 
immermeer metterdaad ware toegeëigend geweest." ,,Want deze leer strekt tot versmading van de 
wijsheid des Vaders en van de verdiensten van Jezus Christus, en strijdt tegen de Schrift. Want zo zegt 
onze Zaligmaker: Ik stel mijn leven voor de schapen en ken ze (Joh. 10 : 15 en 27); en de profeet 
Jesaja van de Zaligmaker: Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad 
zien; Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan 
(Jes. 53 : 10). Eindelijk, zij stoot om het artikel des geloofs, waarmede wij geloven: de algemene 
christelijke kerk". 
Hieruit, zegt de kerkeraad p/a A. C. Kalis, is duidelijk (evenals uit § 3, waarin verworpen wordt, ,,dat 
Christus door zijn genoegdoening voor niemand zeker de zaligheid zelf, en het geloof, waardoor deze 
genoegdoening van Christus tot zaligheid krachtig toegeëigend wordt, verdiend heeft"), dat de Dordtse 
Leerregels afwijzen het gevoelen, dat Christus voor velen de zaligheid verwerft, maar dat dat 
geenszins inhoudt voor die velen, dat zij die zaligheid deelachtig worden. 
Nu ziet ds. L. E. Oosterhoff in zijn leer, dat Christus voor allen gestorven is, in de betekenis, dat voor 
gelovigen èn ongelovigen de weg tot God gelijkelijk open staat, geen strijd met bovengenoemde 
artikelen van de Dordtse Leerregels. Dat komt, omdat hij o.i. wel zoveel gereformeerde elementen 
bezit, dat daarmee rekening gehouden moet worden. Hij wil de leer van Gods vrije genade niet 
loslaten. Zo ook hier. 
Wanneer in de vergadering van de kerkeraad d.d. 25 augustus 1960 de kerkeraad deze artikelen van de 
Dordtse Leerregels aanvoert tegen de opvatting van ds. L. E. Oosterhoff, dat Christus voor alle 
mensen gestorven is, lezen wij in de notulen: 
 

,,Ds. L. E. Oosterhoff vraagt ruimte voor eigen mening. Hoewel het niet verstandig zou zijn, dit 
op de preekstoel te brengen, stemt hij toe, dat hij wel steeds meer neigt tot de gedachte, omdat hij 
gelooft, dat Christus inderdaad voor alle mensen gestorven is. De kerkeraad stelt hiertegenover 
Dordtse Leerregels I, § 7, de verkiezing als het onveranderlijke voornemen van God. 
Ds. L. E. Oosterhoff zegt, dat aan de uitverkorenen Gods Zoon zeker gegeven wordt; wat echter 
nog niet bedoeld is als: ,,aan hen alleen". Ds. L. E. Oosterhoff verwijst hiervoor naar 1 
Corinthiërs 8 : 11". En even verder: ,,in verband met de evangelisatie houdt ds. L. E. Oosterhoff 
vooral vast aan de stelling, dat Christus voor alle mensen gestorven is. Niet alleen als 
,,genoegzaam voor allen", maar ook metterdaad ,,voor iedereen". In prediking en catechisatie 
komt dat naar voren. Ds. L. E. Oosterhoff zegt, dat dit komt, omdat deze dingen hem voortdurend 
bezig houden". 

 
Wij zien hier, hoe ds. L. E. Oosterhoff en de kerkeraad met deze dingen bezig zijn en hoe de kerkeraad 
zijn predikant uit de belijdenis der kerk heeft zoeken aan te wijzen, wat de gereformeerde leer inhoudt. 
Het is een particuliere mening, zegt ds. L. E. Oosterhoff, maar hij stemt zelf toe, dat dit hem zó bezig 
houdt, dat het in prediking en onderwijs naar voren komt. Hij probeert dan zijn opvatting te lezen, 
althans te passen in het geheel van de belijdenis (zoals hierboven: aan de uitverkorenen ,,zeker" 
gegeven, betekent nog niet ,,aan hen alleen"). 
Met zulk een redenering poogt hij de belijdenis te laten staan, maar ook zijn eigen inzicht daarin te 
lezen. Geheel te goeder trouw overigens, waarbij hij zó overtuigd is van de waarheid van zijn 



inzichten, dat hij meent, dat dit nu het evangelie is en dat, wanneer de belijdenis der kerk daarmee niet 
overeenstemt, de belijdenis veranderd moet worden. Als weerlegging van de mening van ds. L. E. 
Oosterhoff en als zijn argument voor het gegrond zijn van zijn verzoek, uit te spreken, dat de leer van 
ds. L. E. Oosterhoff in strijd komt met Schrift en belijdenis, voert de kerkeraad p/a A. C. Kalis bij de 
particuliere synode van Noord-Holland 1962 en later bij de revisiepoging bij de particuliere synode 
1963 dan nog aan: 
„In hoofdstuk II (van de Dordtse Leerregels; J. J. V.), § 8, lezen we dan ook: ,,Want dit is geweest de 
gans vrije raad, de genadige wil en het voornemen van God de Vader, dat de levendmakende en 
zaligmakende kracht van de dierbare dood van zijn Zoon zich uitstrekken zou tot alle uitverkorenen, 
om die alleen met het rechtvaardigmakend geloof te begiftigen en door ditzelve onfeilbaar (cursief van 
de kerkeraad p/a A. C. Kalis) tot de zaligheid te brengen; dat is: God heeft gewild, dat Christus door 
het bloed zijns kruises (waarmede Hij het nieuwe Verbond bevestigd heeft) uit (cursief van de 
kerkeraad p/a A. C. Kalis) alle volken, stammen, geslachten en tongen, diegenen allen (cursief als 
boven), en die alleen (cursief als boven), krachtig zou verlossen, die van eeuwigheid tot zaligheid 
verkoren, en van de Vader Hem gegeven zijn; hen zou begiftigen met het geloof, hetwelk Hij hun, 
gelijk ook andere zaligmakende gaven van de Heilige Geest, door zijn dood heeft verworven; en hen 
van al hun zonden, zowel de aangeborene als de werkelijke, zowel na als voor het geloof begaan, door 
zijn bloed zou reinigen, tot het einde toe getrouw bewaren en ten laatste zonder enige vlek en rimpel 
heerlijk voor zich stellen"." De belijdenis, vervolgt dan de kerkeraad, getrouw de Schrift nasprekende, 
leert dus, dat er, hoewel verwerving en toepassing te onderscheiden zijn, geen scheiding tussen deze 
beide bestaat. Met andere woorden de belijdenis leert, dat er geen scheiding is tussen de twee 
heilsfeiten: dood en opstanding. Voor wie Christus heilsgoederen verwerft, in die worden die 
heilsgoederen ook toegepast. Zo leert het ook de catechismus in antwoord 45 van zondag 17. We lezen 
daar, dat Christus door zijn opstanding de dood overwonnen heeft, opdat Hij ons de gerechtigheid, die 
Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De catechismus gaat er dus van uit, dat 
de kring voor wie verworven wordt, even groot is als de kring, aan wie wordt toegepast. Wat ds. L. E. 
Oosterhoff inzake verwerving en toepassing van de heilsgoederen door Christus leert is dus, zegt de 
kerkeraad, in strijd met de leer van de Schrift, zoals die in de belijdenis is samengevat. 
Naar deze dingen gevraagd door uw commissie, zegt ds. L. E. Oosterhoff, dat zijn opvatting niet strijdt 
met de Dordtse Leerregels II, § 8. Zijn opvatting, dat Christus voor alle mensen gestorven is (wat dan 
z. i. vooral mensen niet omdat er voor de gelovigen wèl en voor de ongelovigen niét moet verstaan 
worden in de zin van Romeinen 5 : 18), betekent immers niet, dat alle mensen zalig worden. Voor 
allen is de weg tot God nu geopend. Het effect nu van de dood van Christus is tweeërlei; alleen aan de 
uitverkorenen wordt de dood van Christus ten zegen toegepast, aan hen, die in onwil niet geloven, 
wordt de dood van Christus ten oordeel toegepast. Maar, in deze redenering verstrikt, voert hij (naar 
uw commissie meent) toch weer een element in, dat Gods werk in de verkiezing van de zijnen laat 
afhangen van ons al of niet geloven. In antwoord 11 in het proces-verbaal der gehouden bespreking 
met ds. L. E. Oosterhoff en zijn kerkeraad luidt het antwoord op de vraag naar de omvang van de 
kring, voor wie Christus gestorven is en van de kring, aan wie dit wordt toegepast, dat ds. L. E. 
Oosterhoff ,,dit niet domweg van alle mensen zegt, maar ten aanzien van de gemeente". Wat we in 
genoemde paragraaf van de Dordtse Leerregels lezen en leren over het ,,bloed", leren we toch ook zo 
over ,,het Woord" en daarom ziet ds. L. E. Oosterhoff hier geen strijdigheid met de belijdenis. Zijn 
kerkeraad vroeg hieraan toe te voegen: ,,Immers. in de preek over zondag 7 zegt ds. L. E. Oosterhoff 
met nadruk, dat het Gods vrije raad is, die verkiest en verwerpt (pag. 2. reg. 20 vlg.) onder handhaving 
van een gelijk evangelie voor allen". In tegenstelling tot de gedachten van ds. L. E. Oosterhoff 
gebruikt zijn kerkeraad Dordtse Leerregels II, § 8, als een soort noodlot; de niet-uitverkorenen kunnen 
niet geloven, zij zijn ,,een stok en blok". ,,Wanneer men daarvan uitgaat, komt de evangelieprediking 
op losse schroeven te staan". 
In verband met deze dingen voert de kerkeraad p/a A. C. Kalis tenslotte bij de particuliere synoden 
van 1962 en 1963 nog het volgende aan: „Voorts mogen wij U verwijzen naar Romeinen 9, omdat wij 
de inhoud van o.a. dit hoofdstuk in geding achten. Immers ds. L. E. Oosterhoff leert, dat Christus voor 
alle mensen, hoofd voor hoofd, gestorven is. De Schrift zegt van Farao, dat God zijn hart verstokte. 
Doet God dan zijn Christus voor Farao sterven en verstokt Hij tevens dat hart van Farao? Dan was 
God een God van ja en neen tegelijk. De Schrift leert, dat er een zonde is tegen de Heilige Geest, 
waarvoor geen vergeving is. Er zijn ook mensen, die die zonde bedrijven. Voor die mensen is op het 



standpunt van ds. L. E. Oosterhoff Christus gestorven. Ze zijn verzoend (cursief van de kerkeraad p/a 
A. C. Kalis). Maar de Schrift leert, dat deze zonde onvergeeflijk is. Het zal wel duidelijk zijn. dat zich 
dit niet met elkaar verdraagt. Daarom achten we dat hoofdstuk uit de brief aan de Romeinen in geding. 
In de preek over Zondag 7 is o.a. gezegd: dat de scheiding onder de mensen van gelovigen en 
ongelovigen niet daarin ligt, dat voor de gelovigen wèl en voor de ongelovigen nièt de weg (cursief 
van de kerkeraad p/a A. C. Kalis) bestaat. Als dat zo zou zijn, aldus ds. L. E. Oosterhoff, dan zouden 
we moeten zeggen: die ongelovigen KONDEN (kapitaal van ds. L. E. Oosterhoff) ook niet zalig 
worden. ,,Gezien in het licht", aldus weer de kerkeraad p/a A. C. Kalis, ,,van wat over Romeinen 5 : 18 
in dezelfde preek is beweerd, staat hier dus, dat de weg ter verlossing voor die ongelovigen wel 
bestond, maar dat ze die weg geweigerd hebben te gaan. Met andere woorden, ze konden (cursief van 
de kerkeraad p/a A. C. Kalis) het wel, maar ze deden (cursief als boven) het niet. Maar dat", aldus de 
kerkeraad p/a A. C. Kalis. „is remonstrants. God heeft hun het geloof niet gegeven. Nochtans zijn ze 
verantwoordelijk voor hun niet geloven. Dat rijmt voor ons verstand niet, maar het is de waarheid der 
Schriften". 
De kerkeraad vervolgt nog: 
,,Achter dit alles ligt Gods verkiezing. 
Als God geloof eist, maar dat geloof niet aan allen schenkt, is God nochtans rechtvaardig. Hij is dat, 
omdat Hij God is. Hij heeft, door al zijn deugden aangespoord, zijn trouw en Woord verheven. Het 
éne evangelie is een reuk des levens ten leven en evenzeer een reuk des doods ten dode. Christus is 
gezet tot een val en tot een opstanding. Aan deze waarheid der Schriften zullen we onze gedachten in 
gehoorzaamheid gevangen moeten geven. De eenvoudigheid van God, zoals we die in de Ned. Gel. 
Bel. omschreven vinden, komt hier in het geding. In al zijn deugden is Hij het eenvoudige Goddelijke 
wezen". 
De commissie heeft de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff gevraagd (zie proces-verbaal van de 
bespreking d.d. 30 juni sub vr. antw. 6), of, wat ds. L. E. Oosterhoff in Romeinen 5 : 18 leest, nl.: ,,dat 
in Christus voor gelovigen èn ongelovigen de weg tot God weer open ligt", wel verschilt van de leer 
die in de Dordtse Leerregels verworpen wordt, nl. dat Christus voor de Vader alleen de mogelijkheid 
van een nieuw verbond verwerft, zodat de realisering van het heil van onszelf afhangt. Heeft, zo heeft 
de commissie gevraagd, het geloof een heil-creërende functie in deze zin, dat de mens in het heil 
compagnon, medewerker van God is? Is dit niet in strijd met wat in Dordtse Leerregels II wordt 
afgewezen in de verwerping der dwalingen, § 6? Het antwoord van ds. L. E. Oosterhoff op deze vraag 
luidt, dat de inhoud van de preek over zondag 7 is gebaseerd op het met klem voorhouden van de 
noodzaak van geloof, het ja-zeggen. Wij raken hier, zegt hij, aan de dogmatische controverse over de 
verhouding van Gods souvereiniteit tot de menselijke verantwoordelijkheid. Die kan ook hij niet 
pasklaar maken. Hij erkent, dat alles uit God is. In het werk der genade is geen zucht van onszelf. Wij 
zijn volkomen onmachtig, iets te doen tot onze zaligheid. Het geloof heeft geen heil-creërende functie, 
integendeel. Het geloof komt van de Heilige Geest. Toch ligt de schuld van onze onmacht bij onszelf. 
Telkens zegt de Schrift, dat zij, die niet geloven, niet hebben gewild. De Here wilde Jeruzalems 
kinderen vergaderen, maar zij hebben niet gewild; Openbaring 22:7: „en die wil, kome en neme het 
water des levens om niet". „In bepaalde zin", aldus nog steeds ds. L. E. Oosterhoff, ,,is er dus sprake 
van ,,vrije wil". Zij kunnen zalig worden. Maar dat kunnen is het werk van Christus. Door de Geest is 
mijn onmacht weggenomen. Het is de Geest. die bereidwillig maakt". Maar zijn opvatting van 
Romeinen 5 : 18, nl. dat de mens opnieuw moet kiezen, of hij zal deserteren of niet, is z.i. niet in strijd 
met de genoemde verwerping in Dordtse Leerregels II, § 6, omdat hij anders dan de remonstranten 
spreekt over die ,,vrije wil" en de Dordtse Leerregels dus ook iets anders veroordelen. 
Hoewel in het proces-verbaal de antwoorden letterlijk zijn opgenomen (met name op deze 
kernpunten), vroeg de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff bij het vaststellen van het verbaal, de 
zinsnede: „in bepaalde zin is er dus sprake van een ,,vrije wil "", te willen weglaten en aan het 
antwoord toe te voegen, wat als noot is opgenomen: ,,om geen vermoedens te wekken in de richting 
van de afgewezen remonstrantse leringen, verzoekt de kerkeraad hier nog met nadruk aan toe te 
voegen, dat ds. L. E. Oosterhoff leert, dat het de Geest is, die werkt beide het willen en het werken, 
preek zondag 7, pag. 3, midden t/m ,,zie broeders……". 
Bij de tweede herziening van het verbaal, betreurt de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff het, dat in het 
verbaal die zin niet is weggelaten. Wij willen dit hier even met nadruk vermelden. Want het toont aan 
hoe verward hier de gedachten zijn en hoe moeilijk het èn voor ds. L. E. Oosterhoff zelf is zijn 



gedachten te formuleren èn voor ons, die te verstaan, zonder hem onrecht te doen. Want in het vervolg 
zal bij de bespreking van de preken over de zondagen 26 en 27 en de Verklaring van gevoelen blijken, 
dat, hoewel de onmacht van de mens, volgens ds. L. E. Oosterhoff, alleen wordt weggenomen door 
Gods Geest alleen, bij zijn opvattingen over het ,,gewassen zijn met de Geest van Christus" toch weer 
zegswijzen opduiken, die (zoals de particuliere synode van Noord-Holland 1963 opmerkte) 
consequent genomen moeten leiden tot synergistische uitlatingen, die verwerpelijk zijn. 
Een en ander is wel bewijs, hoe waar de oordeelvelling is, die ds. L. E. Oosterhoff van deze preek over 
zondag 7 gaf, nl. onverstandig, onwijs en onrijp en dat hij terecht het houden van deze preek 
betreurde. Daar hij echter de inhoud van de preek niet als onschriftuurlijk terugnam, is het te verstaan, 
dat de kerkeraad, bij de latere moeiten over de zondagen 26 en 27 en het verbond, waarbij ds. L. E. 
Oosterhoff zo sterk accentueert het onderscheid tussen de werkelijkheid van de vergeving der zonden, 
die hij de doop wordt verzegeld en de belofte van de genade des Geestes, om in die werkelijkheid van 
het gewassen zijn te blijven, deze gedachten zag in verband met wat ds. L. E. Oosterhoff reeds in de 
controverse over zondag 7 had gesteld. 
Daarom meent uw commissie, zoals reeds gezegd, dat de kerkeraad p/a A. C. Kalis terecht stelt, dat de 
particuliere synode 1963 niet juist heeft gehandeld, toen zij de preek over zondag 7 niet uitdrukkelijk 
ten volle in rekening bracht. 
Inmiddels had ds. L. E. Oosterhoff veel moeiten kunnen voorkomen, indien hij deze preek, als niet 
rustend in de boodschap van het evangelie en daarom als onschriftuurlijk en verwarringstichtend, met 
betuiging van leedwezen had teruggenomen. 
h. 
Men zou, in rekening brengende, dat hij zelf steeds poogt, mogelijke onbijbelse consequenties af te 
snijden, ten aanzien van de preek over zondag 7 nog kunnen spreken van verwarde en onjuiste 
hantering van schriftgegevens, ware het niet, dat de verdere ontwikkeling toont, dat deze dingen zulk 
een rol gaan spelen in wat ds. L. E. Oosterhoff leert over het verbond, dat de preken over de zondagen 
26 en 27 ernstige bedenkingen bij de kerkeraad oproepen, zodat deze in oktober 1960 besluit, van hem 
een nadere verklaring van gevoelen te vragen. Aan deze ,,Nadere verklaring van gevoelen" aangaande 
de leer des verbonds, die door de kerkeraad is gevraagd, gaat nog vooraf een ,,Nadere verklaring van 
gedachten", door ds. L. E. Oosterhoff gepubliceerd in de „Kerkwacht". no. 23b d.d. 22 oktober 1960. 
toen het verschil over zijn leer, zoals dat in de kerkeraad bestond, openbaar was geworden. 
Uw commissie meent, dat in deze preken en in de later ingediende Verklaring van gevoelen, met name 
drie dingen de aandacht van uw vergadering vragen: 
 

aa. de werkelijkheid van de afwassing der zonden, die bij de doop wordt betekend en verzegeld, 
voorafgaande aan en onafhankelijk van het geloof; 

bb. de betekenis van het gewassen zijn door het bloed en de Geest van Christus; 
cc. de betekenis en de verhouding van belofte en geloof. 

 
Ad aa. De werkelijkheid van de afwassing der zonden, die bij de doop wordt betekend en verzegeld, 
voorafgaande aan en onafhankelijk van het geloof 
Ds. L. E. Oosterhoff leert, dat de afwassing der zonden, zoals deze bij de doop wordt betekend en 
verzegeld, voor alle gedoopten een feit, een werkelijkheid is, en niet zoals hij dat noemt ,,slechts een 
belofte". 
Uw commissie meent, dat het z.g. ,,leerrapport" van de commissie, die de classis Haarlem d.d. 9 
december 1961 op de zitting van 13 januari 1962 van advies moest dienen, de opvattingen van ds. L. 
E. Oosterhoff op de juiste wijze heeft benaderd, toen dit aldus aanving: 
„Ter inleiding wil de commissie de aandacht vestigen op het spreken van de Schrift en de confessie 
over de sacramenten. Het zal onder ons geen tegenspraak ontmoeten, dat heel de Schrift verkondiging 
is, waarin de Here tot geloof roept, het geloof werkt en het geloof aanspreekt. Het spreken van God is 
dan ook alleen in het geloof te verstaan. Dit geldt ook, wanneer in de Schrift gesproken wordt over de 
sacramenten. In de Heidelbergse Catechismus wordt erop gewezen. dat de Heilige Geest het sacrament 
van de doop in Titus 3 : 15 noemt het bad der wedergeboorte en in Handelingen 22 : 16 de afwassing 
der zonde. In Handelingen 22: 16 wordt de doop dus niet teken en zegel van de afwassing, maar 
zonder meer afwassing genoemd. 
De catechismus zegt dan, dat dit niet zonder grote oorzaak geschiedt. Vervolgens wordt gezegd, dat 



deze wijze van spreken over de doop (de z.g. sacramentele spreekwijze) de waarachtigheid van de 
verzekering Gods in zijn beloften accentueert. 
De Heilige Schrift spreekt hier uit het gelovig verstaan en aanvaarden van het sacrament. Hetzelfde 
moet gezegd worden van onze belijdenis en van de formulieren. In de confessie en de formulieren 
spreekt zich immers het geloof uit voor God en mensen, dat aanvaardt, wat God in de doop heeft 
samengevoegd. Het is de commissie bij het onderzoek van de verklaring van ds. L. E. Oosterhoff 
opgevallen, dat als een rode draad in heel het betoog valt aan te wijzen, dat met deze wijze van 
spreken in Schrift en belijdenis, niet voldoende rekening is gehouden. In de Heilige Schrift wordt wel 
rekening gehouden met het feit, dat mensen door hun ongeloof kunnen uiteenrukken, wat God in de 
doop heeft samengevoegd en wordt in de verkondiging daartegen gewaarschuwd, zoals bv. in 
Hebreeën 10 : 29 (door ds. L. E. Oosterhoff geciteerd), maar dit neemt niet weg, dat de waarheid van 
de doop alleen wordt verstaan en ontvangen in de weg van het geloof. 
Dit blijkt al aanstonds, wanneer ds. L. E. Oosterhoff spreekt over de verhouding belofte-werkelijkheid. 
Het is de commissie (van de classis Haarlem d.d. 9 december 1961; J. J. V.) opgevallen, dat ds. L. E. 
Oosterhoff onderscheidene malen (pag. 2 en 14) (van de Verklaring van gevoelen; J. J. V.) spreekt van 
,,slechts" een belofte of ,,maar" een belofte. Daartegenover wordt dan gesproken over de afwassing der 
zonden als werkelijkheid, als feit. Met deze wijze van onderscheiden wordt eigenlijk gesuggereerd, dat 
de belofte geen werkelijkheid is en wordt aan de zekerheid van de belofte tekort gedaan. Het is niet 
juist, te spreken van ,,slechts" een belofte. Voor het geloof zijn de beloften Gods de hoogste zekerheid 
(zie Hebreeën 11). Hier moet de commissie al aanstonds kritiek uitoefenen op het schrijven van 
Haarlem. Hierin wordt op pag. 2 gezegd, dat de kerkeraad (van Haarlem; J. J. V.) waardering heeft 
voor het feit, dat ds. L. E. Oosterhoff op wil komen voor de waarachtigheid en zekerheid van het 
spreken Gods in het verbond tot zijn verbondsvolk. Wanneer wij overwegen, dat de Verbondsgod tot 
zijn volk spreekt in beloften - wij moeten immers geloven, al wat God ons in het evangelie beloofd 
heeft (zondag 7 catechismus, antwoord 22) - kunnen wij niet verstaan, hoe de kerkeraad van Haarlem 
tot deze uitspraak komt. 
De commissie (van de classis Haarlem d.d. 9 december 1961; J. J. V.) is van mening, dat ds. L. E. 
Oosterhoff met zijn wijze van spreken over belofte en werkelijkheid aan de waarachtigheid van het 
spreken Gods te kort doet. 
 
De kerk predikt tegenover alle onbetrouwbaarheid van mensen juist de betrouwbaarheid van de 
belovende God". 
 
Tot zover het citaat uit genoemd rapport, waarin alle cursiveringen van deze classikale commissie zelf 
zijn. 
Het eerste punt, dat in de Verklaring van gevoelen van ds. L. E. Oosterhoff wordt behandeld. is dit 
punt van de ,,werkelijkheid" van de afwassing der zonden (cf. pag. 1 en 2). Ds. L. E. Oosterhoff zegt 
daar: 
 
,,Welnu, bij de doopsbediening wordt allereerst dit geleerd (waarbij hij dan ook verwijst naar zijn 
preken over de zondagen 26 en 27 catechismus) : „dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn en dat 
we daarmee gewezen worden op de onreinheid onzer zielen". We zijn dus ónder de zonde, vuil en 
onrein. Ja, maar ten tweede wordt geleerd: ,,ten tweede zo betuigt en verzegelt ons de doop de 
AFWASSING VAN ZONDEN" (letterlijk). Welnu, die afwassing der zonden (zoals de Heilige Doop 
ons die betuigt en verzegelt) die neem ik nu ook als werkelijkheid. De kerkeraad zegt: die afwassing 
van zonden is slechts een belófte van afwassing; de doop betuigt en verzegelt dus de belofte, dat de 
zonden worden afgewassen; pas dan, als je die belofte gelooft, pas dan is die afwassing werkelijk; 
zonder geloof IS die afwassing er niet; dan is wel de belofte werkelijkheid geweest, maar (zonder 
geloof) heeft de doop dan niet „betuigd en verzegeld de afwassing der zonden door Jezus Christus". 
zoals het formulier zegt. 
Nu, maar ik neem het, zoals het er staat: de Heilige doop betuigt en verzegelt de afwassing; die 
afwassing van zonden is werkelijkheid; is een feit, ook zonder dat het kind ervan af weet (zonder zijn 
weten) en ik meen, dat dit klopt ook met wat we in het dankgebed uitspreken; bij welk gebed telkens 
weer beleden wordt: ,,wij danken U, dat Gij ons en onze kinderen onze zonden vergeven hebt en dat 
Gij ons dit met de Heilige doop bezegelt en bekrachtigt". Dat is dus een FEIT; hun zonden, hun schuld 



(zoals ze in Adam verdoemelijk zijn en vuil) die ZIJN weggedaan; niet pas dan als ze deze dingen 
verstaan en gelovig aanvaarden, neen, maar zoals ze ZONDER HUN WETEN (dus ook zonder geloof 
nog) in Adam verdoemelijk zijn. Aan Adam verbonden, wijl geboren uit Adamskinderen zo ook zijn 
de kinderen ZONDER HUN WETEN (dus ook zonder geloof of zo) aan Christus verbonden en in 
Hem geheiligd: gewassen door zijn bloed. Niet maar als een belofte (en als het die belofte niet gelooft, 
dan IS de afwassing er niet),  neen, maar die afwassing is een werkelijkheid; en de doop betuigt en 
verzegelt dus die werkelijke afwassing". 
Uw commissie moet al dadelijk opmerken, dat hier het standpunt van de kerkeraad niet juist wordt 
weergegeven. Deze beweert nl. niet, dat de afwassing er niet is, zolang je niet gelooft, of dat dus de 
doop ,,alleen maar" de belofte verzegelt. Ds. L. E. Oosterhoff construeert o.i. zijn gedachte van 
werkelijkheid en belofte in de opvatting van de kerkeraad in. De kerkeraad onderscheidt alleen tussen 
het hebben in Christus en het hebben in de Geest, in toeëigening dus. Het gevoelen van de kerkeraad is 
als volgt samen te vatten: 
,,Het gebed na de doopsbediening volgt dezelfde sacramentele liturgische spreekwijze als het 
formulier. Dit gebed moet dus verklaard worden uit de aanhef van het formulier. De Heilige Geest wil 
ons toeëigenen hetgeen we in Christus hebben. Dit betekent, dat de door Christus verworven goederen 
ook aan de kinderen van de gemeente zijn geadresseerd in het verbond der genade. Het dankgebed 
dankt voor dat hebben in CHRISTUS. In Christus hebben ze ook de Geest. Dit is nog geen hebben in 
toeëigening. Rechtvaardigmaking en heiligmaking doet Hij ons verkondigen als aan de gemeente 
toegekend in Christus, maar ze moeten de onze worden in geloof. Het dankgebed dankt voor die 
verwerving en toezegging en bidt om de toeëigening van het beloofde aan dit kind. De doop verzegelt 
die beloften en deze beloften zijn niet ,,slechts" beloften, maar zij zijn samen met de eisen het Woord 
van God." 
Werkelijkheid en belofte worden, naar de mening van uw commissie, door ds. L. E. Oosterhoff te veel 
uiteengehaald en verkeerd verstaan. De werkelijkheid heeft z.i. betrekking op het reeds geschonkene, 
op vervulde belofte, de belofte ziet bij hem uitsluitend op de toekomst. Dit blijkt ook duidelijk uit wat 
bij het onderhoud met zijn kerkeraad op 30 juni naar voren kwam en waarvan het proces-verbaal op 
pag. 1 en 2 verslag geeft onder vraag 1 vlg. Wel heeft ds. L. E. Oosterhoff met nadruk verklaard, dit 
niet meer zo te zullen zèggen, omdat ,,afwassing der zonden" voor veel kerkmensen gelijk staat met 
,,wedergeboren-zijn", maar het bleek bij navraag op 23 september in het tweede onderhoud met zijn 
kerkeraad, dat het weglaten van die term geen wijziging betekende in zijn opvatting en die van zijn 
kerkeraad. 
Wij lezen in genoemd proces-verbaal onder vraag 1: …… Voor zichzelf is ds. L. E. Oosterhoff 
overtuigd, dat de afwassing der zonden, door de doop betekend en verzegeld, niet slechts belofte, maar 
werkelijkheid is. Het is een werkelijkheid van ,,reiniging", van gewassen zijn van ,,gekocht-zijn voor 
een moment", waardoor God de bondelingen heeft gezet in genade; het wil zeggen: ,,de schapen 
hebben een nieuwe baas". Vóór de vaststelling van het proces-verbaal werd dit door ds. L. E. 
Oosterhoff als volgt aangevuld: ,,Gekocht voor een moment" betekent niet anders dan ,,verliesbaar-
zijn". Het betekent niet (cursief van de rapporteur), dat de kinderen des verbonds „zondeloos-zijn", 
zoals in de preek over afdeling 27 onjuist wordt gezegd". 
Het proces-verbaal vervolgt dan: ,,Velen zeggen: ,,die afwassing der zonden is hetzelfde als 
wedergeboren zijn", maar dit kan niet zo zijn, want dan zou er afval der heiligen zijn. Deze 
,,werkelijkheid van reiniging", zoals die door de doop wordt betekend en verzegeld, is verliesbaar 
(cursief van de rapporteur). Immers met die reiniging is niet alles klaar, dan begint het pas. ,,Als 
gemeente verlost zijnde, dan begint het pas, het gehoorzaam blijven. Vanzelfsprekend geschiedt dit 
door de kracht van de Geest en niet in eigen kracht 
Later omschrijft ds. L. E. Oosterhoff deze werkelijkheid nog aldus: ,,Vaak is kritiek geoefend op het 
kindergebedje: ,,Laat mij van uw grote kudde toch een heel klein schaapje zijn". Inderdaad zou beter 
passen: „een gehoorzaam schaapje". Want schapen zijn ze. Ze zijn werkelijk kinderen van het 
koninkrijk, het is de werkelijkheid van rank-zijn, gewassen zijn. God is in Christus begonnen met een 
schone lei. In Christus begint God opnieuw. De schapen hebben een nieuwe baas, maar wanneer ze 
niet bij hem blijven, lopen ze weg en deserteren. Je bent dus niet pas schaap, rank, kind van het 
koninkrijk, als je gelooft; neen, het is zó (cursief van de rapporteur met instemming van de kerkeraad 
p/a ds. L. E. Oosterhoff) je bent het, maar je moet het geloven" (ds. L. E. Oosterhoff wil dan de 
uitdrukking: ,,God is in Christus begonnen met een schone lei" vooral niet verstaan als het ,,toch weer 



op de ene of andere manier ,,zondeloos" zijn"). 
De bespreking op 23 september bevestigde dit alles, maar onderstreepte nog eens duidelijk het 
uiteenhalen en onjuist verstaan van werkelijkheid en belofte door ds. L. E. Oosterhoff. De kinderen 
der gemeente zijn ingezet in het koninkrijk der hemelen, dat heeft God gedaan. Nu begint het pas. Zij 
moeten daarin blijven. 
Al zegt ds. L. E. Oosterhoff niet meer: de afwassing der zonde is die werkelijkheid, omdat kerkmensen 
dat verschrikkelijk vinden. Het is voor hem hetzelfde (verwijzing naar Petrus: ,,vergeten hebbende de 
afwassing der vorige zonden"). 
Die werkelijkheid, dat ik een rank ben, laat ik mij niet ontnemen. Dat ik gewassen ben, troost mij in de 
woestijn van de strijd tegen de zonden. Het zijn volgens ds. L. E. Oosterhoff geen beloften, maar 
werkelijkheden, als God zegt: „Ik heb u uitgeleid". Preken is proclameren, wat God deed. Dat zijn 
feiten, die ons verkondigd worden, of we dat geloven of niet. ,,Dat onderscheid tussen werkelijkheid 
en belofte houd ik vast", aldus ds. L. E. Oosterhoff, ,,anders trekken we de grond weg onder alles". 
Later zegt hij nog: ,,Het is de werkelijkheid van het gewassen-zijn" (Die u verlost heb). Deze 
werkelijkheid wordt ten zegen beleefd, als ik daarin blijf". 
Het meest opvallende hierin is, naar de mening van uw commissie, vooral, dat deze werkelijkheid 
gegeven is ,,geheel los van het geloof", zoals ds. L. E. Oosterhoff zegt (cursief van de rapporteur; J. J. 
V.). De belofte is pas het tweede punt en komt aan de orde bij de vraag, hoe ik in deze werkelijkheid 
moet blijven. Dan komt het geloof eerst in zicht. 
Op een en ander wordt ook door de kerkeraad de aandacht gevestigd, nl. in de weerlegging van de 
Verklaring van gevoelen en het is ook aan de orde geweest in de bespreking met de kerkeraad p/a A. 
C. Kalis op 30 juni. Wij vinden daar dezelfde gedachten over de mening van ds. L. E. Oosterhoff. Het 
valt op, dat de kerkeraad p/a A. C. Kalis daarbij ten aanzien van de mening van ds. L. E. Oosterhoff 
opmerkt: hij ,,maakt onderscheiding tussen wat God deed en wat nu de mens moet doen; dat, wat God 
doet, die werkelijke afwassing, wordt in de doop verzegeld". 
Op een vraag uit de commissie aan de kerkeraad p/a A. C. Kalis gesteld, of het niet de bedoeling van 
ds. L. E. Oosterhoff is, accent te leggen op de werkelijkheid van het staan in de gemeente, wordt 
geantwoord, dat ,,deze werkelijkheid bij ds. L. E. Oosterhoff meer inhoudt dan het staan in de 
gemeente en het kind- of rank-zijn". Verwezen wordt naar de notulen van de kerkeraadsvergaderingen, 
die aan deze dingen gewijd zijn, o.a. 25 en 29 augustus en 19 oktober 1960. Over de mening van ds. L. 
E. Oosterhoff, die ook aan de gedachte van de ,,werkelijkheid" ten grondslag ligt, nl. dat Christus voor 
alle mensen, hoofd voor hoofd, gestorven is, is de controverse begonnen. Hij ,,brengt dit niet overal 
naar voren. Maar het is hierover begonnen". Hij ,,draagt dit al veel langer bij zich. Dit is voor hem de 
rijkdom van de Schrift. Het was het begin van zijn afwijking". 
Reeds de commissie, die classis Haarlem d.d. 9 december 1961 moest adviseren, komt tot de 
conclusie, dat zij moet constateren, dat ds. L. E. Oosterhoff ten onrechte de belofte van de vergeving 
der zonden uit het geheel van de verbondsbelofte elimineert (cursief van commissie Haarlemse 
classis). Zij doet dat op de volgende wijze: ,,Deze afwassing der zonden brengt niet met zich mede 
(volgens ds. L. E. Oosterhoff), dat de gedoopte ook behouden wordt. Men kan gewassen zijn en 
gekocht en toch verloren gaan (cf. hieronder sub bb.; J. J. V.). Uit de toelichting blijkt, dat hier 
gesproken wordt van een uitwendige genade (gratia externa), die verloren kan gaan (opmerking: later 
in het tweede gesprek met uw commissie betreurt ds. L. E. Oosterhoff weer, dat hij deze terminologie 
heeft gebruikt; J. J. V.). Deze uitwendige genade moet worden onderscheiden van de ,,gratia infusa", 
die de Heilige Geest inwendig in de harten mededeelt en die niet verliesbaar is. Met deze 
onderscheiding tracht hij te ontkomen aan de leer van afval der heiligen. Hij verwijst bij deze 
uiteenzetting naar de uitdrukking „in Christus geheiligd", die hij ook als „gratia externa" ziet. 
 
,,In deze beschouwing" (zo heet het even verder) ,,wordt wel weer heel duidelijk", dat hij ,,over de 
doop spreekt zonder het geloof voldoende in rekening te brengen. Mogen we bij de doop spreken van 
een uitwendige genade, die buiten het geloof om ontvangen wordt? 
De Schrift leert ons steeds, dat het geloof de weg is, waarin wij de genade van God deelachtig worden, 
Hebreën 11 : 6: „Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn". ,,Want wie tot God 
komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken"." 
 
Uw commissie vraagt uw aandacht voor wat de particuliere synode van Noord-Holland 1963 hierover 



opmerkt, hetgeen van te meer betekenis is, wijl de kerkeraad p/a A. C. Kalis juist tegen de uitspraken 
van deze particuliere synode bij uw vergadering appelleert. 
Deze particuliere synode, die de beschuldiging van remonstrantse leringen, die de kerkeraad p/a A. C. 
Kalis tegen ds. L. E. Oosterhoff inbracht, niet bewezen acht op grond van de anti-remonstrantse 
passage over Gods vrijmacht in de preek over zondag 7, oordeelt naar aanleiding van een verzoek van 
de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff, om uit te spreken, dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff geheel 
overeenkomt met Schrift en belijdenis, dat de classis Haarlem d.d. 9 december 1961 in haar zitting van 
10 februari 1962 terecht oordeelde, dat de leer van ds. L. E. Oosterhoff onjuistheden en oneffenheden 
bevat, die geen steun vinden in Schrift en belijdenis, en dat daaraan nog moet worden toegevoegd 
,,onjuistheden in de voorstelling der leer" (acta particuliere synode 1963, art. 33, pag. 8/9). 
Na onder 1 geciteerd te hebben, wat ds. L. E. Oosterhoff leert over de werkelijkheid van de afwassing 
der zonden, zoals die door de doop wordt betekend en verzegeld, gelijk dat te lezen valt in de 
Verklaring van gevoelen, oktober/november 1960 (en eerder geciteerd in dit rapport op blz. 381 v.), 
zegt de particuliere synode op pag. 9/10 van de acta, art. 33 het volgende: 
,,Hier wordt een voorstelling van zaken gegeven, die niet beantwoordt aan de wijze van spreken in de 
Heilige Schrift en de confessie der kerk. Dit geldt allereerst van het gemaakte onderscheid tussen 
werkelijkheid en belofte, als beide door de Heilige doop verzegeld. Het heil van God, dat in het 
verbond aan het volk des Heren, waartoe ook de kinderen behoren, wordt geschonken, wordt ons in de 
Heilige Schrift voorgesteld als inhoud van Gods beloften, gelijk o.m. blijkt uit Handelingen 2 : 39; 
Romeinen 9 : 4; Galaten 3 : 22; 2 Corinthiërs 7 : 1. Het verbond, van waaruit ds. L. E. Oosterhoff wil 
redeneren tot feit en werkelijkheid der zondenvergeving in een zekere tegenstelling tot de beloften des 
verbonds, berust zelf op betere beloften dan het Oude Verbond, Hebreën 8 : 6. 
Niets anders leert de belijdenis. In zondag 7, antwoord 22, wordt de ganse hoofdsom van het 
christelijke geloof aangeduid als: al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Zondag 25, antwoord 66, 
zegt ons, dat God de Here ons door het gebruik der sacramenten de belofte van het evangelie des te 
beter te verstaan wil geven en verzegelen. Zondag 26, antwoorden 69 en 71, spreekt van de 
toezegging van Christus. Zondag 27, antwoord 74, belijdt, dat aan de jonge kinderen der gemeente 
door Christus' bloed de verlossing der zonden toegezegd wordt. Zondag 28 zegt, dat Christus beloofd 
heeft, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd is, enz. 
Wanneer de catechismus in deze afdelingen ook spreekt van een gewassen zijn door Christus' bloed 
en Geest, van een geestelijk gewassen zijn, dient bedacht te worden, dat hier de gelovige spreekt, die 
de beloften van Gods verbond door het geloof aangenomen heeft en zo haar heilsinhoud zich door de 
Heilige Geest toegeëigend weet. In het formulier voor de openbare belijdenis van het geloof wordt 
geheel in overeenstemming met het bovenstaande gevraagd aan het dooplid, dat begeert toegelaten te 
worden tot het heilige avondmaal: gelooft gij Gods verbondsbelofte, u in uw doop betekend en 
verzegeld?" 
En op pag. 10 bovenaan: 
,,Schrift noch confessie weten van een vergeving der zonden, die het deel zou zijn van de zondaar als 
een werkelijkheid, die naast de belofte van het evangelie staat en daarvan onafhankelijk is, ja, die 
zelfs bij ongeloof aan Gods beloften toch bezit van de mens is, en die hem door de doop is verzegeld. 
Zij binden het delen in de vergeving der zonden aan het geloof (cf. Romeinen 3 : 28; 4 : 5, 8, 12, 16; 
5 : 1; 10 : 4, 10; 1 Corinthiërs 15 : 17; catechismus afd. 23 en 31; N.G.B. art. 22 en 23: ,,wanneer 
zij in Hem geloven"). 
Tot zover genoemde particuliere synode, die zelf de cursiveringen in haar acta deed aanbrengen. 
Ds. L. E. Oosterhoff meent, zulks ook in verband met de beschuldiging, dat zijn opvatting moet leiden 
tot de leer van de afval der heiligen, dat men déze werkelijkheid van „gewassen-zijn", zoals die door 
de doop wordt verzegeld, kan bezitten, zonder nog behouden te worden. Immers, deze werkelijkheid is 
verliesbaar. Hij beroept zich daarvoor, naar zijn mening terecht, op vele schriftplaatsen (zie zowel de 
Verklaring van gevoelen, als het proces-verbaal der bespreking met de kerkeraad p/a ds. L. E. 
Oosterhoff). 
Het komt uw commissie goed voor, aan deze bewijsvoering goede aandacht te schenken, omdat een 
beroep op de Schrift altijd gehoord moet worden èn getoetst, aleer men tot een oordeel komt. 
 
Het aangevoerde schriftbewijs 
Ds. L. E. Oosterhoff stelt dus, dat de werkelijkheid van het „gewassen-zijn", zoals dit door de doop 



wordt verzegeld, een feit is, dat naast het evangelie staat en daarvan onafhankelijk is, ja zelfs bij 
ongeloof toch bezit van de mens, welk feit van het „gewassen-zijn" echter verliesbaar is, indien men 
niet door geloof in deze werkelijkheid blijft. 
1 Corinthiërs 6: 11: ,,maar gij zijt afgewassen". Worden nu al deze ,,gewassenen" ook behouden? 
Velen openbaren zich als ongelovigen en toch noemt Paulus hen ,,gewassen", ,,gekocht en betaald". 
Aldus ds. L. E. Oosterhoff. 
Paulus laat in dit deel scherp zien, dat, hoe heerlijk de ,,staat" van de gemeente van Christus ook is, 
haar ,,toestand" daar nog ver beneden blijft. Dat blijkt o.a. uit het feit, dat de Corinthische gelovigen 
processen voeren tegen elkaar voor de heidense rechter. Zij moesten dat, zegt Paulus, in eigen kring 
afdoen; bovendien moesten er helemaal geen processen zijn onder hen. Dat zij hiertoe geroepen zijn, 
volgt uit het feit, dat de Here Zelf heel scherp de tegenstelling heeft getrokken tussen hun heidense 
verleden en het christelijke heden. Vers 11 geeft voor die tegenstelling de klare formulering. Toen dit 
nu dat. 
Dat hier echter niet gelezen kan worden een individuele werkelijkheid van „gewassen-zijn", die als een 
factische totaliteit van heilsbezit voorafgaat aan het geloof, terwijl deze werkelijkheid later door 
ongeloof weer verloren kan gaan, blijkt reeds uit de werkwoordsvormen, die Paulus gebruikt. Hij 
schrijft: apelousasthe hègiasthète edikaioothète". Als mediale passieve aoristi duiden zij de momentele 
situatie aan, waarin de Here de gemeente heeft geplaatst, terwijl het mediale in de vorm het accent legt 
op de beslissing, die zij als christenen zelf eens namen (,,ge hebt u laten afwassen"). 
Paulus laat hier dus horen een krachtige oproep tot voortgaande levensheiliging, op grond van de 
weldaden, die zij (door het geloof) in Christus hebben ontvangen en die in een wandel door de Geest 
in geloof en bekering steeds heerlijker zal schitteren. 
Juist omdat de eigen beslissing hierbij betrokken wordt (,,ge hebt u laten wassen"), welke beslissing 
toch geen andere kan zijn dan een geloofsbeslissing, kan hier dus o.i. niet gelezen worden een 
feitelijke heilswerkelijkheid, die onafhankelijk van en voorafgaande aan geloof, ontvangen wordt, 
zodat deze schriftplaats, hoe men die verder ook exegetisch moge verstaan, daarvoor niet dienen kan. 
Dezelfde feitelijkheid van de genade ,,gewassen" te zijn, ondanks het feit, dat velen in ondankbaarheid 
verloren gaan, leest ds. L. E. Oosterhoff in Efeze 5, welk hoofdstuk ook in de preek over zondag 26 
van de catechismus wordt aangevoerd als grond voor zijn gedachten. In de verzen 25 en 26 zou dan 
staan, dat Christus Zichzelf voor zijn gemeente heeft overgegeven, om haar te heiligen, haar gereinigd 
hebbende. Ds. L. E. Oosterhoff wijst er op, dat de Griekse tekst hier de verleden tijd (aoristus) 
gebruikt en dat dus vertaald moet worden: ,,nadat Hij haar gereinigd had". De vertaling van het 
N.B.G.: ,,haar reinigende", wijst hij af. Die reiniging is dus z.i. een feit, dat zij eens ontvingen, hoewel 
velen van hen, die gewassen waren, terugkeren naar de zonde, zoals een zeug naar de modderpoel (2 
Petrus 2 : 22). 
De conclusie, die ds. L. E. Oosterhoff hier trekt uit de tekst, is reeds om grammatische redenen niet 
zonder bedenking. Paulus schreef: „hina autèn hagiasei katharisas tooi loutrooi tou hudatos en 
rhèmati". Het participium aoristi ,,katharisas" volgt hier op het hoofdwerkwoord, dat in zijn futurale 
vorm bepalend is voor de zin van de aoristus. Daardoor heeft dit participium aoristi eerder de zin van 
gelijktijdigheid of toekomst, dan van een feit in het verleden. De zin van wat ds. L. E. Oosterhoff hier 
meent te lezen, nl. een voltooide handeling van reiniging als een factische werkelijkheid, die 
voortduurt, onafhankelijk van geloof, had misschien (!) afgeleid kunnen worden uit een 
perfectumvorm, maar beslist niet uit het participium aoristi. O.i. geeft het participium aoristi 
„katharisas" aan: de handeling van reiniging als zodanig, die in deze zin samenvalt met en voortvloeit 
uit datgene, wat in de finale zin, ,,opdat Hij haar heiligen zou", wordt aangegeven als het doel van 
Christus' offer voor de gemeente, nl. dat Christus Zelf (nadat Hij voor zijn gemeente alles verworven 
heeft) door de doop met (het) Woord haar reinigt, opdat Hij door die reinigingshandeling 
(„katharisas") haar steeds meer zou doen schitteren (,,hagiasei") tot zijn eer, totdat zij eens 
zonder gebrek voor Hem zal staan. Juist de toevoeging ,,door (het) Woord" had de weg kunnen wijzen. 
Het is Woorddoop, die de gemeente van Christus ontvangt. Juist dat is op het geloof gericht en 
geloofwerkend. 
De gedachtenconstructie van ,,verloren te kunnen gaan, ondanks het feit van ,,gewassen" te zijn", ligt 
hier geheel niet binnen het gezichtsveld, terwijl de samenhang van verwervend en toepassend 
heilswerk van Christus, dat hier zo levend verkondigd wordt, bij de mening van ds. L. E. Oosterhoff te 
veel uit het gezicht verloren wordt. 



 
Daar ds. L. E. Oosterhoff als illustratie voor zijn opvatting hier noemt 2 Petrus 2 : 22, moet ook deze 
tekst nader worden bezien. Vooral, omdat op het eerste horen hier in de Schrift zo sterk wordt 
gesproken in de lijn, die ds. L. E. Oosterhoff meent te zien. Van de valse profeten, die de gemeente 
misleiden door verderfelijke ketterijen, door hun eigenmachtige uitlegging van de Schriften, wordt 
gezegd, dat over hen terecht wordt geoordeeld, dat zij zijn als de „gewassen zeug, die terugkeert naar 
de modderpoel". 
Nu valt het direct op, dat ook hier een z.g. mediale vorm wordt gebruikt, nl. ,,hus lousamenè". Men 
kan dus vertalen: ,,Een zwijn, dat zich gewassen had", beter nog: ,,dat zich had laten wassen". Dit kan 
aangeven, dat het hier gaat om het moment, dat deze mensen in de gemeente zich eens hadden laten 
dopen. Het accent valt dan niet op wat God deed, tegenover wat die mensen nu moeten doen, maar op 
het feit, dat deze valse profeten eens toen zij christen werden, met hun heidense verleden hadden 
gebroken. In feite echter wordt nu, door hun terugkeer naar de zonden, openbaar, dat zij niet anders 
zijn dan in hun vroeger zondeleven terugvallende goddelozen. Niet de genade in Christus' bloed en de 
wassing der zonden door de Geest is het element, waar zij thuis zijn, maar het blijkt, dat hun element 
is gebleven de zonde-verontreiniging, waarin zij zich thuis voelen. Zoals tenslotte een zwijn, dat zich 
laat wassen, niet in zijn element is en toont, dat het thuis hoort in de modder. Daarom kan zelfs aan 
deze schriftplaats geen grond ontleend worden voor de stelling, dat er in de gemeente zijn, die verloren 
gaan, ondanks het feit, dat zij gewassen zijn. En dat er dus zulk een „gewassen-zijn" zou bestaan in 
een werkelijkheid, die er wezen kan onafhankelijk van en voorafgaande aan geloof. 
Het feit, dat hun „christen-zijn" en het zich hebben laten dopen, voor hen aanleiding is, om te zondigen 
en eigenmachtig de Schriften te gebruiken en de gemeenten te verstrooien, bewijst immers, dat zij 
deze reiniging nimmer in Christus hebben gezocht? Zij hebben zich laten wassen, maar hun van-
Christus-zijn is niet het element, waarin zij thuis zijn. Zij waren ,,in de kerk", maar niet ,,van de kerk". 
Ongelovig, goddeloos als ze zijn, keren zij terug naar het element, dat hen bekoort, de modder van de 
zonde. 
Reeds in het begin van dit hoofdstuk komt dit uit. De tekening van de dwaalleraars wordt gegeven in 
verband met hun ketterijen. Petrus heeft eerst gewezen op de vastheid van het profetische woord, dat 
afkomstig is van de inspirerende werking van de Geest van Christus en daarom een uitlegging vraagt 
van geheel eigen aard en iedere eigenmachtige uitlegging afwijst (zie het slot van hoofdstuk 1). 
Daarna komt nu uit wat ketterij (,,hairesis") is. Valse profeten kiezen bepaalde schriftplaatsen uit 
(„hairein") en geven daaraan niet de eigen uitlegging van het vaste, profetische woord, maar een 
eigenmachtige („idias epiluseoos", 1 : 20), die de boodschap van het evangelie laat verloren gaan (elke 
ketter heeft zijn letter). Valse profeten in de gemeente hebben de christen-naam aangenomen in de 
belijdenis van de Heerser, die hen gekocht heeft. Maar juist in hun haeresie (in dat, wat zij naar 
eigenmachtige uitlegging uit de Schrift halen) gebruiken zij hun christen-naam, waarin zij roemen als 
„gekochten", om eigenmachtig te profeteren en leugens te verkondigen en verloochenen in feite hun 
Heerser. Hun leugenprofetie is in feite ontkenning van de heerschappij van Christus (2 :  1, waar staat: 
,,despoten arnoumenoi", zie ook de Vulgaat: „Dominum negant"). Zij geloven dus niet, wat zij zeggen 
te belijden. Het zijn slechts naam-christenen, die hun „gekocht-zijn" uitkiezen (,,hairein") als inhoud 
van hun profetie, maar daaraan niet de uitlegging (,,epilusis", losmaking, ontknoping, uitlegging) 
geven, die bij de Schriften past en aan die Schriften eigen (,,idios") is, maar een uitlegging, die bij hun 
eigenmachtig ,,profeteren" past, waarin him leugen zich verbergt. Daarom brengen zij verderf over 
zichzelf en verstrooien de gemeente. In het vervolg van dit hoofdstuk blijkt dan ook, dat zij verloren 
gaan, niet ondanks het feit, dat zij gewassen zijn in Christus' bloed, maar als onrechtvaardigen die 
nooit ophouden niet zondigen (vers 14). Zij hebben nooit waarachtig geloofd in de reinigende kracht 
van Christus' bloed en in ongeloof uiteengerukt, wat God verbonden heeft, nl. de vergeving der 
zonden, in Christus' offer als „koophandeling" verworven en met bloed bezegeld en in het evangelie 
gepredikt, opdat zij, gerechtvaardigd door het geloof (Romeinen 5 : 17) in de toeëigening des Geestes 
vrede zouden hebben met God. Ook hier weer o.i. de conclusie, dat het „gekocht-zijn" niet staat 
aangeduid als een factische werkelijkheid-van-afwassing, los van het geloof en daaraan voorafgaande, 
die ook het deel is van hen, die tot geloof nimmer zullen komen. 
 
Het beroep op de gelijkenis in Mattheus 18 illustreert op markante wijze de opvatting van ds. L. E. 
Oosterhoff. Hij zegt nl., dat de slaaf, die de koning zoveel schuldig was, de koning weer eerlijk in de 



ogen mag zien, want - van 's konings kant - is alles effen en vlak. Maar wanneer de slaaf dan niet 
dankbaar is, krijgt deze toch de vloek en de toorn, hoewel hem werkelijk alles kwijtgescholden was 
(cursief van de rapporteur; J. J. V.). 
Nu moge voorop staan, dat dogmatische conclusies uit gelijkenissen wel zeer voorzichtig moeten 
worden getrokken, omdat bij een parabel het wezenlijke van de boodschap ligt in het punt van 
vergelijking, zodat niet elk detail van het verhaal, dat illustratie bedoelt te zijn van de boodschap van 
het Woord, direct te gebruiken is als dogmatisch element. 
Wij denken b.v. aan ,,de schoot van Abraham", waarin in de gelijkenis de arme Lazarus na zijn dood 
wordt opgenomen. Hieraan zouden natuurlijk allerlei gevolgtrekkingen kunnen worden verbonden, die 
- wanneer men het parabel-karakter uit het oog verliest - tot de wonderlijkste gedachten zouden 
kunnen brengen. Dat moet ook bij deze gelijkenis in het oog gehouden worden. 
Maar bovendien is er nog iets anders. Als de slaaf, die zijn medeslaaf niet vergeven wil, onder de 
toorn van de koning valt, toont die slaaf duidelijk, dat hij de genadeboodschap, die de koning hem 
deed horen (kwijtschelding van alle schuld) in feite niet geloofd heeft. 
Want ook deze ,,goede tijding", dit ,,evangelie" van kwijtschelding, werd bediend door het woord van 
de koning, op conditie van geloof en bekering. Niet de remonstrantse conditie, maar de conditie van 
het koninklijke woord. En dat koninklijke woord van kwijtschelding nu, dat ,,evangelie" gelooft de 
slaaf niet. Wat hij ervan dacht, zegt de gelijkenis niet. Hij kan gedacht hebben, dat hij geweldig geboft 
heeft met zo'n meester, of dat hij wel recht had op zo'n behandeling; dat de koning toch wel begrip had 
voor zijn menselijke nood of wat dan ook, wij weten het niet; maar in elk geval heeft hij die 
boodschap van kwijtschelding, die de koning hem aanzegde, niet geloofd als blijk van genade. En zo 
ook niet ontvangen. Dat bewijst zijn houding tegenover zijn medeslaaf. Hij heeft die boodschap van 
kwijtschelding niet in geloof zich toegeëigend en dat ongeloof wordt nu openbaar, juist in zijn gedrag 
tegenover die ander. Daarom blijft hij onder de toorn, niet ondanks het feit, dat al zijn schulden hem 
kwijt gescholden zijn; maar hij blijft onder de toorn, omdat hij niet gelooft in de genadeboodschap van 
zijn heer en deze boodschap hem niet „vernieuwt" tot een ander mens, die zijn medemens als broeder 
doet tegemoettreden. ,,Want wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is (niet: die komt, 
ondanks dit of dat: neen: die is) in de duisternis tot nu toe". ,,Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het 
licht en in hem is niets aanstotelijks; maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en hij weet niet, 
waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind" (1 Joh. 2 : 9-11) .  
 
Hebreën 10: 29. Ook deze Schriftplaats is voor ds. L. E. Oosterhoff bewijs voor zijn these, dat het 
mogelijk is, ,,gewassen te zijn" en toch verloren te gaan. Dus voor de z.g. ,,verliesbaarheid" van de 
,,afwassing der zonden", zoals die in de doop z.i. verzegeld wordt. Hij trekt deze conclusie met name 
uit het gezegde, dat zij verloren gaan, die het bloed van Christus, waardoor zij geheiligd zijn, profaan 
achten. 
Wij moeten voor ogen houden, dat deze ,,brief" aan de Hebreën waarschijnlijk een homilie is geweest 
of althans de stof daarvoor leverde. Hoe dan ook, het element van de „prediking" springt daarin naar 
voren. Het verschil tussen oud en nieuw verbond, dat in deze ,,brief" het motief is, wordt in hoofdstuk 
10 ook doorgetrokken naar de verbondswraak, die zoveel vreselijker zal zijn over hen, die moedwillig 
ingaan tegen de zoveel rijkere openbaring van God in Jezus Christus, als de Middelaar van het nieuwe 
verbond. Dit moedwillig ingaan tegen de rijke openbaring in Christus wordt omschreven als het 
,,vertreden van de Zoon van God". Het geeft uitdrukking aan een diepe verachting voor het bloed van 
Christus. En dat bloed is bloed van het testament, verbondsbloed. 
Het bloed van Christus maakt dat (nieuwe) testament geldig en geeft het rechtskracht. Het garandeert 
de zaligheid aan in zichzelf verlorenen. Dat predikt het evangelie en daarvan is de doop teken en zegel. 
Mensen kunnen in ongeloof dat uiteenrukken en daartegen waarschuwt dit hoofdstuk. Zij, die Christus' 
bloed moedwillig vertreden, achten dat bloed profaan. Zij geloven niet in de boodschap van de 
reddende kracht van dat bloed van Christus. In hun oog is dat bloed van Christus profaan, niet anders 
dan gewoon bloed van een zondaar en daarom onmachtig tot hun redding. Hun moedwil komt nog des 
te meer uit door die uitdrukking: ,,dat bloed, waarin hij geheiligd was". 
De hier gebruikte aoristus-vorm kan vertaald worden als een aoristus ingressivus, een 
werkwoordsvorm, die het begin, de eerste fase van een handeling als zodanig aangeeft. Dan zou er 
staan: ,,waarin hij geheiligd begon te worden". In elk geval dus niet een aanwijzing van een factische 
werkelijkheid, die als afgesloten handeling in het verleden ligt en aan al het andere voorafgegaan is. 



Nog iets anders valt hier op. In deze ,,brief" aan de Hebreën wordt voor het werk van de vernieuwing 
door de Geest meestal een ander woord gebruikt. dat de zin heeft van „volkomen maken, tot een 
hoogtepunt brengen". 
Dat staat hier juist niet. Hier valt de nadruk op de voorlopige betekenis. het ,,aanvankelijk tot 
heiligheid komen". 
,,Door de storting van zijn krachtdadig verbondsbloed heeft Christus het verbondsvolk en ,,eo ipso" de 
leden van dit volk ,,geheiligd" (10:10; 13:12). ,,Heiligen" betekent hier: bij wijze van genadige 
bevoorrechting in die verhouding tot God brengen, waarin men als een afgezonderde van de wereld en 
zonde, geroepen is zich daarvan ten volle af te zonderen en waarin men als een toegewijde aan de Here 
en zijn dienst geroepen is. zich daaraan ten volle te wijden, zulks in de weg van het gelovig gehoor 
geven aan het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest (cf. 13 : 12 met 12: 10, 14). Vindt dit 
heiligen in de genoemde weg ... .algehele doorwerking dan impliceert het ook de totstandbrenging van 
reinheid en godsvrucht (cf. 9 : 13; 10 : 14; 12 : 10, 11) maar uiteraard kan in 10 : 29 van heiliging naar 
haar volle doorwerking geen sprake zijn. Wie het verbondsbloed, waardoor hij geheiligd was, profaan 
(koinos) acht, werpt zijn bevoorrechte positie weg en weigert gehoorzaamheid aan zijn roeping, zodat 
hij de verhouding waarin hij gesteld werd, zijnerzijds verbreekt; anders gezegd, dat hij bondsbreuk 
pleegt en bondswraak over zich inroept" (cf. J. de Vuyst, Oud en Nieuw Verbond in de brief aan de 
Hebreën, 1964, pag. 237/238). Juist de prediking moet hierop wijzen, omdat deze de boodschap van 
het evangelie actueel brengt in die concrete, historische situatie van de gemeente. Maar men kan o.i. 
deze tekst niet gebruiken als bewijs voor een dogmatische conclusie, over het ,,gewassen-zijn" als 
factische werkelijkheid, die voorafgaat aan en onafhankelijk is van het geloof als heilsbezit, ook van 
hen, die tot geloof nimmer komen. Juist uit het schrikkelijke feit, dat zij het bloed van Christus, waarin 
zij aanvankelijke heiliging ontvingen, profaan achten, duidt aan, dat hun alleen door geloof deze 
weldaad eigen had kunnen worden, maar dat zij nu delen in de dreiging, waar ze in ongeloof deze 
schat in Christus (!) voor niets achten. 
 
De verwijzing naar 1 C o r i n t h i ë r s  1 0  :  1 - 5  en Judas vers 5 staat in verband met het feit, dat ds. 
L. E. Oosterhoff de verlossing uit het diensthuis van Egypte ziet als feit, dat aan Gods volk is gegeven, 
voorafgaande aan alle geloof, los daarvan en dat nu moet blijken, dat zij in die verlossing door de 
kracht van de Geest zullen blijven. Hij wijst daartoe op wat Paulus zegt, dat alle Israëlieten uit Egypte 
werden verlost, onder de wolk waren, hetzelfde brood aten en dezelfde drank dronken en dat die 
steenrots Christus was. Dus, zegt ds. L. E. Oosterhoff, hebben ze allen uit Christus gedronken en toch 
zijn velen van hen verloren gegaan. Zo zegt ook Judas, dat de Here verdelgd heeft (terwijl ze uit 
Egypte verlost waren) hen, die niet tot geloof gekomen waren. Toch is uw commissie van mening, dat 
ds. L. E. Oosterhoff ook hier het verband niet ziet tussen Gods belovende spreken en het daarop 
antwoordende geloof. Ook hier construeert hij vanuit een werkelijkheid, die - los van geloof - staat 
naast de belofte van het evangelie. 
In de eerste plaats was het verlost worden uit Egypte niet het voltooide verlossingswerk; de belofte 
was vooral het komen in het land van de belofte, waar de Here zijn Woord zou gestand doen. Hier is 
dus geen scheiding tussen de werkelijkheid vóór de intocht in Kanaän en de vervulling daarna. Maar 
de éne belofte wordt in de historie van Gods volk tot vervulling gebracht, met de eis van geloof en 
bekering daarbij. 
De scheiding „belofte en werkelijkheid" speelt ds. L. E. Oosterhoff ook hier parten. 
Vervolgens: zij, die niet geloofden, gingen niet verloren ondanks het feit, dat zij verlossing, vergeving 
of zo iets hadden ontvangen. De ongelovigen onder hen waren wel bij de verlossing uit Egypte 
betrokken, maar - hoewel zij het brood uit de hemel mede aten - geloofden zij niet, dat dat brood 
,,genade"-brood was. Zij hadden ,,recht" op brood en mopperden als het er niet was. Zij dronken mede 
uit de geestelijke rots, Christus, maar zij geloofden metterdaad niet in het heil des Heren in dit water. 
In dat water uit de rots, dat water dat voor hen niet anders was dan H2O, erkenden zij het heil niet, dat 
God in Christus schonk, het was gewoon water, waarop zij recht meenden te hebben. 
Daarom kan Judas zeggen, dat God verdelgd heeft, hen die niet tot geloof zijn gekomen. 
De verlossing uit Egypte was een feit in de historie en daarin deelden deze ongelovigen maar dat deze 
verlossing Gods heil in Christus was en zó verkondigd werd in water en brood, dat geloofden zij niet. 
In dat ongeloof blijven zij onder de toorn, waarin zij van nature liggen. Denk aan de profetie van 
Amos over Israël. Israël roemde in de verlossing uit Egypte, dat feit staat toch maar in hun historie 



vast: God heeft Israël verlost, o zo! Wie doet ons wat! Maar, zegt Amos, dat kunnen de Filistijnen ook 
zeggen, want God heeft hen verlost uit Kaftor en hen over de zee naar Palestina gebracht; en de 
Syriërs al net zo, de Here heeft hen verlost uit Kir, zodat ook zij kunnen roemen in verlossing (Amos 9 
: 7). Wanneer Israël zó doet, is het niet beter dan die onbesneden heidenen. 
Wanneer ze de beloften van God niet gelovig aanvaarden en het belovende spreken van God uit zijn 
Verbondswoord niet gelovig horen. is hun historie net als die van de volken in de wereld. Dan is het 
één pot nat. 
Juist het ongeloof, het niet in geloof omhelzen van de beloften van God in Christus maakt, dat het heil 
van God in Hem hun niet toegeëigend wordt. Ze beroepen zich op het verbond en zijn beloften, maar 
horen niet het bevel tot geloof en bekering. Zij gaan niet verloren ondanks het feit van de 
werkelijkheid van het ,,gewassen-zijn"; deze werkelijkheid van „gewassen-zijn", onafhankelijk van en 
voorafgaande aan het geloof, vindt o.i. geen steun in de Heilige Schrift. 
 
Hoewel het niet nodig is alle door ds. L. E. Oosterhoff voor zijn mening in dezen aangevoerde 
schriftplaatsen uitvoerig te bezien. lijkt het uw commissie wel goed, aandacht te besteden aan 2 Petrus 
1 :9. omdat deze plaats door hem met nadruk is aangevoerd in de besprekingen met haar. Wij lezen: 
„Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere 
zonden heeft vergeten". Ook hierop past ds. L. E. Oosterhoff zijn redenering toe, dat er dus eerst een 
reiniging van zonden was, die het bezit is van de gewassenen, los van het geloof, en dat zij dié 
reiniging van weleer hebben vergeten, zodat zij verloren gaan, ondanks het feit, dat zij gewassen 
waren. 
Nu gaat het in dit gedeelte van de brief van Petrus als inleiding over het grote voorrecht van de 
gelovigen en de roeping, die daaruit volgt. De apostel spreekt hier de gemeente aan, zoals zij in het 
geloof is en leeft, en in dat geloof het grote werk van Gods genade deelachtig is. Daarom ligt heel dit 
hoofdstuk en ook vers 9 in de werkelijkheid van beloven en geloven. Vers 3: ,,Zijn goddelijke kracht 
immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die 
ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht". Wat kan de „kennis van Hem, die ons geroepen 
heeft" anders zijn dan de kennis van het geloof, dat de Heilige Geest ons schenkt en waarin Hij ons 
Christus toeëigent? Vers 4: ,,Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften (cursief van de 
rapporteur. J. T. V.) begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, 
ontkomen aan het verderf, dat door begeerte in de wereld heerst". Duidelijk is hier de gedachte, dat 
„Hij, die ons geroepen heeft" ons ook kostbare en grote beloften heeft gegeven. en het doel van het 
geven van die beloften is dan, dat wij daardoor deel zouden hebben aan de goddelijke natuur. Petrus 
gaat er dus van uit, dat het deel hebben aan Gods genadevolheid (we geven hier even een omschrijving 
van de inhoud van de beloften, zonder in te gaan op de vragen naar de betekenis van die ,,goddelijke 
natuur") het doel (Grieks: ,,hina") is van de geschonken beloften, die - dat is toch evident uit de Schrift 
- alleen in en door het geloof aan ons vervuld worden. Daarom is het de taak van de gelovigen, door 
dat geloof (vers 5) nu ook in een christelijke levenswandel te leven naar de norm van de wet des Heren 
(vers 5-7). Want dat is van grote betekenis voor de ontplooiing van de levende kennis van de Here 
Jezus Christus (vers 8). En dan komt vers 9. Wanneer die levenswandel van Gods kinderen niet 
gesierd wordt door die rijkdom van ,,christelijke deugden" van vers 5 -7 ,  moeten droeve dingen 
worden geconstateerd. Ja, sterker, de vraag is gewettigd of er dan ooit wel sprake is geweest van 
christelijk geloof. Immers, zijn die vruchten er niet, kent men niet de minste gemeenschap met deze 
dingen (zo de omschrijving van het Griekse: ,,hooi gar mè parestin tauta") dan is men ,,verblind in 
bijziendheid", men ziet wat dichtbij is, maar wat verder af ligt wordt niet meer onderscheiden en men 
verliest de kennis daarvan. Oorzaak daarvan is. dat men vergeten heeft de reiniging van de vroegere 
zonden, van de zonden uit het verleden. Dit is geen ,,vergeten" in de zin van ,,het ontgaan van iets", 
maar het is een schuldig vergeten, dat een gebrek verraadt in de kennis van Christus. Zij vergeten, uit 
welke duisternis zij in Christus gered zijn. hoe zij van ,,jood" of ,,heiden" christen geworden zijn. De 
uitdrukking ,,van zijn vroegere zonden" (Grieks: ,,toon palai autou hamartèmatoon") wijst on een 
scheiding en spreekt hier van de tijd vóór de bekering. Het ,,vergeten van de vroegere 
zondenreiniging" wijst op een terugvallen in het vroegere zondeleven. De breuk, die er met die 
reiniging (waarvan hun christelijke doop teken en zegel was geweest) gekomen was, wordt door 
henzelf ongedaan gemaakt. Vergelijk wat J. Mayor schrijft in ,,The Epistle of St. Jude and the second 
Epistle of St. Peter", 1907, pag. 96: ,,This forgetfulness is itself an example of failure in the knowledge 



of Christ. One whose eye is fixed on the example of Christ, who remembers with gratitude what he has 
received from Christ, and looks to Him for daily supplies of the Bread of Life, cannot forget the time, 
when he was incorporated with Him in baptism". 
Het is naar de mening van uw commissie wel duidelijk, dat ook deze schriftplaats in het verband van 
dit hoofdstuk gelezen, geen grond biedt voor een constructie van een werkelijkheid van genade, die 
geschonken zou zijn, los van het geloof en bezit zou kunnen zijn, ook wanneer men tot het geloof 
nimmer zou komen. 
Uw commissie meent niet, dat in bovenstaande bespreking van de genoemde schriftplaatsen van de 
exegetische vragen rondom deze teksten alles gezegd is en zij zou de eerste zijn om te weigeren, de 
hierboven gemaakte opmerkingen te (doen) ijken als de enig mogelijke; trouwens, in de boezem van 
de commissie zelf zijn verschillende gedachten gerezen over de vraag, wat deze teksten nu concreet 
zeggen in het raam, waarin zij staan. 
Uw commissie meent wel, dat het beroep, dat ds. L. E. Oosterhoff op deze schriftplaatsen doet, om te 
bewijzen, dat men kan spreken van een ,,werkelijkheid" van genadebezit, die los van de beloften van 
het evangelie zou kunnen staan en zelfs bezit is van hen, die tot geloof nimmer zullen komen, 
ongegrond is en daarom niet overtuigend bewijst, dat de gemeente des Heren het evangelie van Jezus 
Christus in deze zin zou moeten verstaan en prediken. 
Hoe sterk daartegenover de Schrift het delen in de vergeving der zonden bindt aan het geloof, kunnen 
we o.m. aantonen uit: 
Romeinen 3 :  28: ,,Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, 
zonder werken der wet". 
Romeinen 4: 5: ,,Dengene echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze 
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid....". 
Romeinen 5:  1: „Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door Jezus Christus". 
Dit zijn enkele plaatsen uit de Schrift, maar voldoende om te kunnen zeggen, dat ,,een werkelijkheid 
van vergeving van zonden. los van het geloof", niet het spreken van de Heilige Schrift is (cf. ook 
nog: Jesaja 66 : 2: Johannes 3 : 16 en 18; 3 : 36). 
De belijdenis kent evenmin een dergelijke ,,werkelijkheid", die zou kunnen staan naast de belofte van 
het evangelie en zelfs het deel van de mens zou kunnen zijn, ook al zou deze tot geloof nimmer 
komen. Om iets te noemen: catechismus afd. 23: „... in zover ik zulke weldaad met een gelovig hart 
aanneem"; afd. 31, antwoord 84: „aan de gelovigen, allen en een ieder, verkondigd en openlijk betuigd 
wordt, dat hun, zo dikwijls zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig 
al hun zonden, van God, om de verdiensten van Christus' wil, vergeven zijn ...."; zie hiervoor ook dit 
rapport in het voorgaande. 
Ten aanzien van het onderhavige punt is uw commissie dan ook van mening, dat uw vergadering goed 
zal doen in te stemmen met de uitspraak van de particuliere synode van Noord-Holland 1963: ,,Schrift 
noch confessie weten van een vergeving der zonden, die het deel zou zijn van de zondaar als een 
werkelijkheid, die naast de belofte van het evangelie staat en daarvan onafhankelijk is, ja, die zelfs bij 
ongeloof aan Gods belofte toch bezit van de mens is, en die hem door de doop in verzegeld. Zij binden 
het delen in de vergeving der zonden aan het geloof", zoals hierboven uit Schrift en belijdenis is 
aangegeven. 
Ad bb. De betekenis van het „gewassen-zijn door het bloed en de Geest van Christus" 
Ds. L. E. Oosterhoff leert (wij volgen hier de weergave, die in de uitspraak van de particuliere synode 
van Noord-Holland 1963 is gegeven. acta art. 33, pag. 10, sub 2): ,,alle gedoopten zijn ook gewassen 
door de Geest van Christus, zijn dus door de Heilige Geest vernieuwd, niet in belofte, maar in 
werkelijkheid, afgedacht van en voorafgaande aan hun geloof, en dit wordt hun door de Heilige Doop 
verzegeld" (cursief van de particuliere synode zelf). 
Zoals ds. L. E. Oosterhoff de afwassing der zonden door Christus' bloed ziet als een werkelijkheid, 
waarvan de doop bewijs is, zo ziet hij ook de afwassing door de Geest niet als een belofte, maar als 
,,werkelijkheid". Zo zegt de preek over zondag 26 van de catechismus (gehouden op 23 september 
1960): „want ik heb niet alleen het zichtbare bewijs gekregen, dat ik gereinigd ben (cursief van de 
rapporteur, J. J. V.) door zijn bloed, maar ook, dat ik gewassen ben door zijn Geest. 
Uw commissie heeft in beide besprekingen met de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff ook dit punt 
indringend besproken (cf. proces-verbaal bespreking 30 juni. pag. 4. vraag 10: „ „Gewassen met de 
Geest van Christus" wil zeggen: ,,God wil omgang met mij blijven hebben"''). 



Ds. L. E. Oosterhoff omschrijft dit als volgt (proces-verbaal, 30 juni, pag. 5): 
,,De mens is één brok vuil door de zonde. Die vormt een muur tussen God en ons. Als deze zonde 
blijft, zegt de Here, ga ik weg. Zó zijn we in Adam. Christus kruipt nu alshetware onder onze zonde. 
Daardoor zijn wij vrij. In Christus tot genade aangenomen. Dat is de betekenis van het gewassen zijn 
in Christus' bloed". En even verder: ,,Maar als er niet meer gebeurt dan dit gewassen zijn in Christus' 
bloed, dan blijven we boos" (vandaar al eerder de omschrijving van ,,gekocht voor een moment", wat 
niet betekent ,,zondeloos", zoals in de preek over zondag 27 volgens het eigen zeggen van ds. L. E. 
Oosterhoff onjuist wordt gezegd, maar het wil zeggen, dat dit „gewassen-zijn" verliesbaar is door 
ongeloof en afval). Wij zijn ook ,,gewassen met de Geest van Christus". Dat betekent niet: 
„wedergeboren". Het wil zeggen: ,,uit onszelf zijn we onmachtig. Maar de Here geeft ons de helpende 
Geest. Hij komt onze zwakheden mede te hulp". Even verder (in een noot): „Het is beslist geen 
menselijk aandeel. Uit onszelf onmachtig, ,,kunnen" we nu in de kracht van de Geest, die onze 
onmacht wegnam" (met verwijzing naar vraag en antwoord 65 van de catechismus). 
De commissie heeft op de tweede bespreking van 23 september aan ds. L. E. Oosterhoff gevraagd, of 
dit „gewassen-zijn met het bloed en de Geest van Christus" niet de aanduiding is van de 
,,rechtvaardigmaking en de heiligmaking", zodat de doop de verzegeling is van de beloften van het 
volle heil, waarop hij antwoordde: ,,Geen sprake van. De heiligmaking vraagt het antwoord van de 
mens. Ik acht het mogelijk, dat iemand, zoals 1 Corinthiërs 15 zegt. ,,met Christus opgewekt is" en dat 
zo iemand later toch niet doodt zijn leden, die op de aarde zijn en verloren gaat. Gewassen met het 
bloed van Christus, d.i. Christus heeft ons uit de duisternis getrokken naar het licht. Maar als er niet 
meer gebeurt, zijn we nóg verloren (cf. preek over zondag 26). Maar Hij doet meer. Hij wast ons ook 
met de Geest. Die vernieuwing door de Geest, bij de doop verzegeld, is niet de wedergeboorte, maar 
het wil zeggen, dat ik niet meer onmachtig ben; dat ik nu kan blijven in Hem; door (de wassing met; J. 
J. V.) de Geest geeft Hij krachten, om in Christus te blijven. Dit gewassen-zijn is dan ook verliesbaar". 
Even verder in dit onderhoud van 23 september: „Gewassen-zijn door het bloed van Christus, dat is de 
vrijspraak. Gewassen-zijn door de Geest van Christus, dat is niet de heiligmaking, maar het betekent, 
dat Christus krachten tot heiligmaking gegeven heeft. Onder deze „heiligmaking" versta ik, dat de 
Heilige Geest mij het ja-woord doet zeggen. Onze kinderen zijn niet meer ,,oud", want dan waren ze in 
de verdoemenis. Zij zijn ,,nieuw". nl. „in het verbond". Ds. L. E. Oosterhoff verwijst in dit verband 
naar een uitlating van Helenius de Cock, die ook onderscheid maakte tussen de vernieuwing van de 
Geest, zoals die door de doop wordt verzegeld, en de wederbarende werking van de Geest (vermeld in 
,,Rondom 1905", eerste druk. pag. 35/36, hfdst. I. 3a en 3f). 
In dit verband door de commissie gewezen op de catechismus zondag 32, waar ,,gekocht èn 
vrijgemaakt" tezamen worden genoemd met de „vernieuwing door de Geest", zegt ds. L. E. 
Oosterhoff, dat wanneer dit ,,vernieuwd" uit catechismus en doopformulier identiek is aan het „tot 
lidmaten van Christus geheiligd zijn", de kinderen dan niet de doop zouden moeten ontvangen. 
 
Bij de beoordeling van deze gedachten van ds. L. E. Oosterhoff, die zijn prediking heel sterk 
beheersen, valt allereerst op, dat hij zeer bevreesd is voor elke uiting in de prediking, die op de ene of 
andere wijze toch weer de synodalistische leer zou kunnen invoeren van de doop als bezegeling van de 
inwendige genade, van een tweeërlei evangelie, of van een verbond, dat alleen met uitverkorenen is 
opgericht of iets dergelijks. 
Het zou, naar de mening van uw commissie, niet juist zijn, wanneer we dat uit het oog verloren en niet 
in rekening brachten. Alleen, dit obsedeert hem dermate, dat hij vast van overtuiging is, dat onze 
kerken eigenlijk in dit opzicht maar halverwege zijn blijven staan. ,,Geen veronderstelde 
wedergeboorte", als grond voor de doop. Dát hebben we afgewezen. Maar te zeggen, dat de doop 
„alleen de belofte" verzegelt, is z.i. ook nog niet het volle evangelie. Hèt evangelie, dat wij moeten 
brengen, is, dat de doop de ,,werkelijkheid der afwassing" verzegelt. Zo alleen is z.i. de vaste grond 
gevonden, waarop al het andere rust en waarop al het andere mogelijk is. Alleen, nu uitgaande van die 
„werkelijkheid" van wat God gedaan heeft en wat de gedoopte ontvangt, voorafgaande aan en 
onafhankelijk van het geloof, moet hij dus wel komen tot de gedachte, dat déze genade, déze 
heilswerkelijkheid verliesbaar is, daar hij anders tot de conclusie zou moeten komen, dat er afval der 
heiligen is. Dat wil hij per se niet. Maar aangezien hij vast zit in de constructie van de afwassing der 
zonden door Christus' bloed als ,,feit", als ,,realistisch aanwezige, factische werkelijkheid", die als 
zekerheid, als grond gezocht wordt vóór het geloof en onafhankelijk daarvan, komt hij er toe, 



waarschijnlijk ook mede door zijn persoonlijke visie, dat Christus metterdaad voor alle mensen, 
althans ook voor de verbondsbrekers in de gemeente, gestorven is, het verwervende en toepassende 
heilswerk van Christus uiteen te halen, zodat deze niet alleen onderscheiden, maar in feite gescheiden 
worden. Wat in de Schrift als het éne heilswerk van Gods genade zo sterk verbonden wordt, b.v. in 
Romeinen 8 : 29: ,,Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broeders"; en vers 30: ,,en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij 
ook verheerlijkt"; en wat in de belijdenis der kerk daarom zo onlosmakelijk verbonden wordt, b.v. 
catechismus zondag 17, waar de betekenis van de opstanding van Christus in de eerste plaats wordt 
gesteld daarin, dat „Christus door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, opdat Hij ons de 
gerechtigheid, die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken", valt nu bij de leer 
van ds. L. E. Oosterhoff feitelijk in tweeën uiteen, zodat de verwerving als feit, los van het geloof, de 
gedoopte gegeven wordt, maar noodzakelijkerwijs verliesbaar moet geacht worden (let op de uitspraak 
in de preek over de zondagen 26 en 27: ,,ik heb er nog niet zoveel aan, wanneer ik alleen maar met het 
bloed van Christus gewassen ben"), terwijl de toepassing, in feite, als tweede phase, daarvan 
gescheiden wordt, waarbij door het geloof in de belofte van de Heilige Geest de krachten geschonken 
worden, om in de genade te blijven. 
En nu is, naar de mening van uw commissie, dit de opmerkelijke, en in zekere zin ook tragische, 
ontwikkeling in de gedachten van ds. L. E. Oosterhoff, dat hij de ,,afval der heiligen" niet leren wil en 
dat hij de beschuldiging van remonstrantse dwaling afwijst, door er met nadruk op te wijzen (in de 
preek over zondag 7), dat in diepste zin de beslissing over de zaligheid ligt in het souvereine 
welbehagen van God (dit is de passage, die de particuliere synode van 1963 dan ook aanvoert ter 
ontlasting van ds. L. E. Oosterhoff inzake de beschuldiging van remonstrantse leringen); maar dat zijn 
onderscheiding in een werkelijkheid van genade, die (los van het geloof) als feit ontvangen wordt 
„voor een moment" en dus verliesbaar is, en de daarna door het geloof te gebruiken krachten van de 
Geest, waardoor het eerst mogelijk is om schoongewassen te ,,blijven", waardoor de Heilige Geest mij 
het brood des levens leert eten, waardoor de Geest mijn onmacht wegneemt en bekwaam maakt, om 
Hem te dienen en eerst daardoor de verkorenen tot de zaligheid komen, ds. L. E. Oosterhoff in feite 
,,de volharding der heiligen", zoals de Schrift daarover zo heerlijk spreekt tot troost van Gods kinderen 
en tot opscherping in het leven der heiligmaking (Romeinen 8 : 29-30, zie boven), niet toelaat te leren 
en de verkiezing tot zaligheid toch weer als vrucht van het geloof werkelijkheid wordt en niet kan 
schitteren als de verkiezing tot geloof, die als diepste grond van het eeuwige welbehagen van God zo 
heerlijk in de Schriften blinkt en Gods kinderen zo onnoemelijk rijk vertroosten kan, wanneer zij hun 
leven buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. 
Daarmede in verband staat ook, dat ds. L. E. Oosterhoff pertinent ontkent, dat bij de doop de 
wedergeboorte en het geloof worden beloofd (zie proces-verbaal van de bespreking met de kerkeraad 
p/a ds. L. E. Oosterhoff op 30 juni, pag. 5, sub c). ,,Want", zegt hij, „alle gedoopten ontvangen deze 
niet en dan zou de Here zijn beloften niet vervullen; die beloften zouden dan leugens zijn". Daarom 
heeft hij ook afgewezen, dat de doop de beloften van het vólle heil zou verzegelen (zoals de 
commissie van de classis Haarlem d.d. 9 december 1961 stelde), of. zoals op de particuliere synode 
werd gezegd, dat de Heilige Geest belooft, dat Hij in ons hart geloof werken zal. „Bij de doop wordt 
aan het kind niet verzegeld de belofte van het geloof, maar de belofte, dat de Heilige Geest tot het 
geloof brengen WIL" (kapitaal van de kerkeraad p/a ds. L. E. Oosterhoff). Dit is, volgens ds. L. E. 
Oosterhoff, ook de inhoud van catechismus antwoord 74. wanneer gezegd wordt, dat de inhoud van de 
belofte van het verbond ook is: „de Heilige Geest. die het geloof werkt". „Dit betekent niet: ,,Hij zal 
het doen", wel: „De Geest wil het doen"." Volgens ds. L. E. Oosterhoff betekent dit geen scheiding 
tussen verwerving en toepassing, omdat de dood van Christus ook toegepast wordt ten dode. Dit staat 
weer in verband met zijn gedachte over het sterven van Christus voor alle mensen. 
Aan alle mensen wordt de dood van Christus toegepast. Maar voor de één ten leven, voor de ander ten 
dode. Op deze manier wil hij de beschuldiging ontgaan, dat, wanneer de kring voor wie Christus 
gestorven is ruimer is dan de kring, aan wie dit heil ten zegen wordt toegepast, de dood van Christus 
dus ten dele zonder effect zou zijn, zodat dan van een ,,remonstrantse" dwaling te spreken zou zijn. 
Terecht merkt de particuliere synode van Noord-Holland 1963 in dit verband op: ,,De onder 1 en 2 
(van de particulier-synodale uitspraak. J. J. V.) vermelde leer van ds. L. E. Oosterhoff, als zouden alle 



gedoopten niet slechts in belofte maar in werkelijkheid gewassen zijn door Christus' bloed en Geest, is 
te meer bedenkelijk, omdat ze hem in zijn prediking ertoe brengt, verschillende verwerpelijke 
uitspraken te doen, die, consequent genomen, een synergistische voorstelling van zaken geven in die 
zin, dat elke gedoopte weer verliesbare krachten van Gods Geest ontvangen heeft, waardoor hij in 
staat is, door de verdere hulp van de Geest op de weg der zaligheid te volharden". Als zulke 
verwerpelijke uitspraken worden hier uit de preek van ds. L. E. Oosterhoff over zondag 26 van de 
catechismus (gehouden op 25 september 1960) de volgende geciteerd: 
„En als ik nog mocht twijfelen, dan denk ik maar weer aan de doop, want ik heb niet alleen het 
zichtbare bewijs gekregen, dat ik gereinigd ben door zijn bloed, maar ook, dat ik gewassen ben door 
zijn Geest, dat ik door die Geest nieuwe krachten ontvangen heb om in zijn mogendheid te 
overwinnen (....). Eerst gewassen door zijn bloed, ja, maar dat is tegelijk gewassen door zijn Geest, dat 
is dus schoongemaakt, gereinigd, maar ook als vernieuwde mensen bekrachtigd door zijn Geest, om 
door zijn Geest schoon te blijven (....). Ja, maar mijn zonden? mijn boosheid en mijn kracht? O, ik 
weet het alles wel, maar wij zijn gewassen door zijn Geest, we zijn door Hem vernieuwd en zullen nu 
in zijn kracht onze oude mens doden en begraven, opdat we zo meer en meer de zonde overwinnen en 
de vlekken en de rimpels uitdrijven totdat we eenmaal - door zijn Geest - volmaakt als zijn bruid Hem 
worden voorgesteld om eeuwige bruiloftsvreugde te mogen houden". 
,,De rechtmatige begeerte", aldus de particuliere synode, ,,die blijkens het hier geciteerde bij ds. L. E. 
Oosterhoff leeft, om alle gedoopten door het beklemtonen van hun verantwoordelijkheid met grote 
ernst op te roepen tot geloof en bekering, mag evenwel niet tekort doen aan wat de Schrift ons leert, 
dat het God is, die zowel het willen als het werken in de zijnen werkt, om zijn welbehagen 
(Filippenzen 2: 13). Dit moet integendeel als een troostvolle belofte aan de gedoopten worden 
gepredikt (cursief van de particuliere synode, J. J. V.). Het onoverwinnelijke werk van Gods 
wederbarende Geest komt in de hier gereleveerde voorstelling van de leer van ds. L. E. Oosterhoff niet 
alleen tot zijn recht, maar blijft in het duister". 
Hoewel deze particuliere synode ds. L. E. Oosterhoff niet wilde oordelen naar de consequenties van 
deze uitspraken, hoewel zij die verwerpelijk achtte, omdat hij in zijn „Nadere verklaring van 
gedachten" de afwassing door de Geest nog blijkt te erkennen als inhoud van Gods belofte, komt zij 
ten slotte tot het oordeel. ,,dat de hier door ds. L. E. Oosterhoff gebezigde uitdrukkingen met 
betrekking tot het werk van de Heilige Geest soms sterker zijn dan in het voorafgaande (vgl. dat Hij 
ons wil toeëigenen, wat we in Christus hebben), maar dat zij minder sterk zijn dan, en ver achter 
blijven bij de beschrijving van het werk van de Heilige Geest in de bekering en vernieuwing van de 
mens, als b.v. in Dordtse Leerregels III/IV, 11 en 12, zodat ook hier de vraag gesteld moet worden, of 
ds. L. E. Oosterhoff in de door hem gereleveerde beloften van de Heilige Geest wel begrijpt het 
wederbarende werk van de Geest, dat ons in de belofte des verbonds wordt toegezegd. welke belofte 
door de heilige doop wordt verzegeld". 
Inmiddels is in de besprekingen van 30 juni en 23 september door ds. L. E. Oosterhoff duidelijk 
gesteld, dat hij ontkent, dat bij de doop de wedergeboorte en het geloof worden beloofd. ,,Er wordt 
alleen verzegeld de belofte, dat de Geest tot het geloof brengen WIL; de belofte dat de Geest ons 
wederbaren wil". 
 
Ad cc. De betekenis en de verhouding van belofte en geloof 
Uw commissie heeft zich afgevraagd, waaraan toch deze ontwikkeling in de leer van ds. L. E. 
Oosterhoff te danken is. O.i. is dan vooral vast te stellen, dat er hij hem een ernstige misvatting bestaat 
ten aanzien van het karakter van belofte en geloof, zoals deze in de Schrift worden geleerd en van hun 
onderlinge verhouding. 
Hij scheidt als het ware twee momenten: 
1. Het eerste is dat, wat God in Christus gedaan en gegeven heeft en wat als feit voor allen vaststaat, 

het is werkelijkheid. Deze werkelijkheid moet gepredikt. Die is er, onafhankelijk van en 
voorafgaand aan geloof. Hier vindt een eigenaardige verwarring plaats. Ds. L. E. Oosterhoff zegt: 
„Het is toch geen belofte, dat Christus gestorven is. en opgestaan en ten hemel gevaren? Dat zijn 
toch feiten? Op grond daarvan staat toch vast: „Je bent mijn kind?" Daarom leg ik alle nadruk op 
het heilsbezit. Je hebt het in werkelijkheid, geniet het nu ook door geloof". Van het heilsfeit in 
Christus' werk concludeert ds. L. E. Oosterhoff hier zonder meer tot het heilsbezit van de 
gedoopte. Zonder de weg van het geloof. 



2. Het tweede element is, dat in tweeder instantie de belofte komt, die ons datgene toezegt, wat de 
Here ons geven wil, om in die werkelijkheid te blijven. 

 
Hoe hij zich dat indenkt, blijkt o.m. uit zijn Verklaring van gevoelen. Op pag. 17 v.v. spreekt hij over 
de vraag, hoe het komt, dat de kerkeraad hem bestrijdt ten aanzien van ,,het gewassen-zijn" als „feit" 
en niet als „belofte". Hij meent dan, dat dit komt, omdat de kerkeraad dit „gewassen-zijn" opvat als 
,,ingestorte genade" (gratia infusa), die hij ook noemt: „de subjectieve genade". En dan vervolgt hij: 
„In de Heid. Catechismus, zondag 26, vraag 70" (cf. ook de preek over zondag 26. J. J. V.) ,,wordt als 
antwoord gegeven: Het gewassen-zijn met het bloed van Christus is vergeving van zonden te hebben. 
Volgens uw (dat ziet op de kerkeraad, J. J. V.) gevoelen is het dusdanig, meen ik, dat zo iemand, die 
gewassen is door Christus' bloed, niet meer kan verloren gaan. Het antwoord op vraag 70 zou dus 
doelen op de gratia infusa. 
Hetzelfde zal dan ook gelden van wat staat in het doopformulier (om kinderen te dopen), dat nl. de 
doop betuigt en verzegelt de afwassing der zonden. Eenmaal de gedachte toegedaan, dat dit de gratia 
infusa moet zijn, kán natuurlijk deze afwassing der zonden niet opgevat worden als werkelijkheid; dan 
immers zouden alle kindertjes der gemeente ook zalig worden, want ,,gewassen-zijn" en toch verloren 
kunnen gaan, dat is niet mogelijk; God zegt niet JA en NEEN (kapitaal van ds. L. E. Oosterhoff) 
tegelijk. 
Derhalve kan dus „gewassen-zijn" niet als werkelijkheid gezien worden, maar is het een belofte 
volgens uw gevoelen, alias: als het kind tot geloof komt, DAN pas is het echt gewassen; en als het 
kind nooit tot waarachtig geloof komt, wel, dan is het ook nooit gewassen geweest; dan was wel de 
belofte echt en werkelijk, maar het „gewassen-zijn" niet. Daartegenover wil ik U (= de kerkeraad, 
J.J.V.) wijzen op het volgende: U (= de kerkeraad, J.J.V.) aanvaardt wèl de gedachte, dat de kinderen 
der gemeente in het verbond zijn opgenomen. Dat ze dus kinderen des verbonds zijn (cursief van ds. L. 
E. Oosterhoff) (zulks immers tegenover de leer, waarvan wij ons vrijgemaakt hebben; de leer nl. die 
zegt: als het kind tot geloof komt, DAN (kapitaal van ds. L. E. Oosterhoff) pas is het echt in het 
verbond). Met andere woorden, als het gaat over wat de Vader betuigt en verzegelt bij de doop, dat 
HIJ (kapitaal van ds. L. E. Oosterhoff) nl. een eeuwig verbond der genade opricht, dan ziet U die 
(cursief van ds. L. E. Oosterhoff) genade wel als objectieve genade (gratia externa dus); ook zonder 
dat er geloof is, is het kind werkelijk in het verbond. 
Maar als het gaat over wat de Zoon betuigt en verzegelt, dun vervalt U (= kerkeraad, J. J. V.) weer tot 
die andere gedachte, alsof het hier betreft die gratia interna; immers, de gedachte leeft dan weer: als 
het kind tot geloof komt. DAN (kapitaal van ds. L. E. Oosterhoff) pas is het echt met die ,,afwassing 
der zonden". 
Het blijkt, zoals reeds eerder is opgemerkt, dat ds. L. E. Oosterhoff een zeer beperkte opvatting heeft 
van ,,de belofte". Wanneer in zondag 7 van de catechismus in antwoord 22 gezegd wordt, dat een 
christen moet geloven. ,,alles wat ons in het evangelie beloofd wordt", dan heeft z.i. het woord 
,,beloven" niet de betekenis van ,,toezegging voor later", maar het moet verstaan als ,,vastleggen, eed 
zweren, een verbondseed afleggen". In het proces-verbaal van de bespreking met de kerkeraad p/a ds. 
L. E. Oosterhoff op 23 september j.l. lezen we: ,,Dr. B. Jongeling vraagt, of op deze manier (bij de 
door ds. L. E. Oosterhoff gebruikte onderscheiding tussen werkelijkheid en belofte) belofte en 
werkelijkheid niet uiteengehaald worden. Het evangelie is goede boodschap. De boodschap is belofte. 
Gods heil wordt ons toegebracht, ,,verpakt" in de belofte. Ds. L. E. Oosterhoff voert daartegen aan, dat 
de belofte alles is bij het vervolg. Gewassen zijnde, moet ik daarin blijven. En daarbij steunen op de 
belofte. Hij verwijst naar de verlossing uit Egypte. De Here zegt tegen het volk: „Ik ben de HERE, uw 
God, die u verlost heb". ,,Dat is werkelijkheid. Die heb ik ontvangen en die wordt door het sacrament 
verzegeld. Dit wordt ten zegen beloofd, als ik daarin blijf". 
Als de commissie dan wijst op het antwoord op vraag 74 van de catechismus, waar toch duidelijk het 
heil als belofte wordt aangeduid, wijst hij er weer op, dat de feiten van Christus' dood en opstanding 
geen beloften zijn, maar dat zij ons in de prediking als feiten worden verkondigd. Preken is 
proclameren wat God heeft gedaan. ,,Dat onderscheid", zegt hij dan, ,,tussen werkelijkheid en belofte 
houd ik vast. Anders trekken we de grond weg onder alles". 
 
Uw commissie wil hierop nog even dieper ingaan, omdat hier de misvatting over belofte en geloof 
duidelijk naar voren komt en omdat hier, naar haar mening, ook weer het aanknopingspunt ligt met de 



gedachten van ds. L. E. Oosterhoff in de preek over zondag 7. 
 
a. 
Ten aanzien van de ,,belofte" koestert hij zeer opmerkelijke gedachten. Belofte is bij hem alleen 
,,toezegging voor later". Deze beloften hebben daarom alleen betekenis voor de vraag, hoe wij in de 
genade van het verbond kunnen blijven. 
Dientengevolge komt ook het geloof pas op de tweede plaats (cf. proces-verbaal 23 september aan het 
eind van I: ,,Voor ds. L. E. Oosterhoff is de kern: ,,Christus heeft zijn daden gedaan. De belofte is, dat 
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ons toezeggen, dat zij ons in de dienst der dankbaarheid zullen 
bijstaan. Ik wil altijd helpen, altijd wijsheid geven". „Ik zeg het zo", aldus ds. L. E. Oosterhoff, ,,God 
heeft wat gedaan (dat is die werkelijkheid), nu kom Ik met de eis". 
Hoe geheel anders spreekt de Heilige Schrift over de beloften van het verbond. Wie de belofte beperkt 
tot ,,toezegging voor later", laat zeer belangrijke elementen weg uit de belofte in de Schrift. In de 
Schrift komt dit vooral uit, dat in het verbond God de Here Zichzelf geeft. Hij komt tot Abraham en 
Hij richt het verbond met Abraham op. 
De Here doet dat in zijn verbondswoord, waarmede Hij dat verbond opricht. „Ik zal mijn verbond 
oprichten met u en uw zaad" (Gen. 17: 7). Dat is niet maar toezegging voor later, in dat belovend 
spreken zoekt de Here Abraham en geeft Zich aan hem en zijn kinderen. Zo komt het heil des Heren 
tot hem, in het belovend spreken des Heren. En daarin neemt de HERE nu Abraham ook in dat 
verbond op als partij, Abraham mag op dat belovend spreken in geloof ja en amen zeggen en voor des 
Heren aangezicht als zijn kind oprecht wandelen. Het verbond is gesticht in het Woord des Heren, en 
nu bestaat het van twee kanten in de Woordgemeenschap van beloven en geloven. 
Dit is ook de betekenis voor de ,,belofte" in het Nieuwe Verbond. Uw commissie denkt hier met name 
aan het woord ,,epaggelia" (b,v, Handelingen 2 : 39). Het heil des Heren, dat in de heilsfeiten van 
Christus' dood en opstanding is verworven en bekrachtigd, wordt sedert Pinksteren nu verkondigd als 
heilsboodschap. ,,Voor u is de belofte", dat is niet maar „toezegging voor later", maar dat heil van God 
in Christus komt naar U toe (,,epi-") als boodschap (,,aggelia"). Het evangelie is goede boodschap. 
Gods heil wordt ons toegebracht, „ „verpakt" in het beloftewoord van het evangelie". Dat is Gods 
werk en Hij doet dat evangelie in de historie prediken, wanneer en aan wie Hij wil. 
b. 
Zo moet de belofte niet worden verstaan als „voorspelling", als „toezegging voor later", die pas in 
aanmerking komt, wanneer het gaat over de vraag, hoe de gedoopten in het genadebezit van het 
„gewassen-zijn" zullen blijven. Bij ds. L. E. Oosterhoff krijgt het geloof teveel een secundaire functie, 
zodat als gevolg daarvan, mede voortvloeiende uit zijn particuliere mening van een verbond met alle 
mensen, het menselijke aandeel in het heil als bijgedachte werkt, ondanks het stellige feit, dat hij elke 
gedachte aan synergisme in remonstrantse zin pertinent afwijst (! !). 
c. 
Uw commissie meent, dat het ten dezen dienstig is, er op te wijzen, dat hij door zijn constructie van 
werkelijkheid en belofte de levende functie van het verbond van God als Woordgemeenschap, als 
beloftegemeenschap, uitkomende in de verhouding van beloven en geloven, te weinig of in het geheel 
niet tot haar recht kan doen komen. Hij construeert een zekerheid, die los van het geloof gezocht wordt 
in een „realistische" werkelijkheid van genade, die onafhankelijk van geloof zou kunnen bestaan, maar 
verstaat daardoor niet hoe de in zijn welbehagen uitverkiezende God deze uitverkiezing in de gang der 
heilshistorie realiseert door het Woord van zijn welbehagen, dat ons in het evangelie van Jezus 
Christus als belofte wordt gepredikt met bevel tot geloof en bekering. ,,Geloof in de Here Jezus 
Christus en gij zult behouden worden" (Handelingen 16 : 31, en verder ook Dordtse Leerregels I, § 2, 
3, 4 enz.). De scheiding, die ds. L. E. Oosterhoff maakt tussen werkelijkheid en belofte doet o.i. tekort 
aan het waarachtige, belovende spreken van de God des verbonds tot zijn volk. Aard en plaats van het 
geloof worden daardoor mede miskend, en het karakter van het ,,Woord des geloofs, dat wij prediken" 
(Romeinen 10 : 8). komt daardoor in zijn prediking niet (voldoende) tot zijn recht. 
 
Wanneer uw commissie moet komen tot een eindoordeel inzake de leer van ds. L. E. Oosterhoff, 
gevoelt zij de zwaarte van de verantwoordelijkheid, die hier ligt. Het gaat hier immers over de centrale 
vraag, of de gemeente van Christus onder deze leer wordt gebouwd in het geloof, of het Woord regeert 
en of hij met déze leer dienaar des Woords kan blijven. 



Uw commissie verstaat, hoe de kerkeraad juist in dit opzicht het uitgangspunt van ds. L. E. Oosterhoff 
ziet werken, nl. dat Christus voor alle mensen gestorven is, later door hem beperkt: ,,ik zeg dit niet 
domweg van iedereen, maar, tot heel de gemeente, ook tot de verbondsbrekers in de gemeente". 
Immers, zal hij zijn gedachten moeten passen in het raam van ,,orthodoxie", dan moet hij 
onderscheiden in de verliesbare genade van de afwassing der zonden, die door de doop wordt 
verzegeld, en de onverliesbare genade van de wedergeboorte, die eerst ontvangen wordt door en in 
geloofsvolharding. Het heilswerk van de Here God wordt op deze manier toch weer afhankelijk van 
ons geloof en een remonstrantse trek komt dan - hoewel ds. T. E. Oosterhoff dit niet alleen ontkent, 
maar ook per se niet wil - toch weer te voorschijn. Hij heeft, dit zij met nadruk vermeld, de preek over 
zondag 7 naar subjectieve maatstaf onwijs, onrijp en onverstandig genoemd en de commissie wil dat 
zeker in rekening brengen. Maar zijn constructie brengt hem - tegen wil en dank - toch weer in die 
richting. Het droevigste en tragische hierin is, naar uw commissie meent, dat - waar hij worstelt met 
zware problemen van verkiezing en verbond en de kracht van de ernst van de eis tot geloof en 
bekering zoekt te handhaven - hij zich in onoplosbare antinomieën verstrikt, omdat hij de betekenis 
van de ,,belofte" en de plaats en de betekenis van het geloof in schriftuurlijke zin niet ziet, of althans 
niet schriftuurlijk hanteert. En dat is toch wel iets, wat in een dienaar des Woords aanwezig geacht 
mag worden. 
Uw commissie wil sterk in rekening brengen, dat in de stukken, die ten aanzien van de leer van ds. L. 
E. Oosterhoff uw vergadering zijn voorgelegd, ook veel dingen staan, die er op wijzen, dat hij ernstig 
poogt de gereformeerde belijdenis naar de Schriften te verstaan. 
Uw commissie noemt als zulke zaken: 
1. hij geeft in de preek over zondag 7 uiting aan de waarheid van de uiteindelijke beslissing en de 

vrijmacht van God; 
2. hij tracht, aan de leer van tweeërlei evangelie te ontkomen; 
3. hij probeert volhardend aan de consequenties van remonstrantisme en synergisme te ontkomen; 
4. hij meent met alle ernst te zijn in de lijn der vrijmaking. 
Er is dan ook een aangrijpende droefheid over de ontwikkeling van zijn gedachten bij uw commissie 
opgekomen. 
Dat, waar hij niet wil uitkomen, draagt hij toch steeds weer in zijn leer in. De kerkeraad heeft dit ook 
wel gezien en nimmer beweerd, dat ds. L. E. Oosterhoff remonstrant is, maar stelt, dat hij 
remonstrantse leringen heeft bij de uitwerking van zijn gedachten, die ook in zijn ambtsdienst te 
voorschijn komen. In de notulen van kerkeraadsvergaderingen komt dan ook uit, hoe de kerkeraad, 
zelfs toen de tucht in zicht kwam, voor ogen had, hem te behouden (daar deze vergadering van de 
kerkeraad in comité is gehouden, kan daarvan hier geen resumé worden gegeven; indien de synode dit 
begeert, kan hiervan alleen in comitévergadering voorlezing worden gedaan, na verkregen 
toestemming van de kerkeraad). 
Uw commissie is dan ook van mening, dat - hoewel van leringen moet worden gesproken, die 
remonstrantse elementen bevatten - het toch zo is, dat dit eerder voortkomt uit onbekwaamheid om te 
leren, dan uit bewuste, notoire ketterij en opzet tot valse leer. 
Wellicht hebben classikale en particulier-synodale vergaderingen dat ook gezien, toen zij poogden, ds. 
L. E. Oosterhoff te sparen en daarom wèl hebben aangeduid, in welk opzicht hij inging tegen, of 
afweek van Schrift en belijdenis, maar (nog) niet hebben uitgesproken, dat hij schorsingswaard was. 
Maar de kerkeraad was van oordeel, dat het kerkverband, in casu de kerkeraad van de genabuurde 
gemeente, met de betrokken vergaderingen van de classis Haarlem, in feite op dit punt niet langer 
dienstbaar was aan de handhaving van de eenheid en de zuiverheid van de leer der kerk. De kerkeraad 
zag, hoe de gemeente werd verstrooid en dat hij daarin verantwoordelijkheid droeg. 
Uw commissie meent, dat de schriftplaats 1 Timotheus 3 : 2 hier wel zeer sterk actueel mag worden 
genoemd. Een ambtsdrager behoort ,,didaktikos" te zijn, ,,bekwaam om te leren", te onderwijzen. Uit 
al datgene, wat in de stukken staat ten aanzien van verbond, doop, genade, belofte, geloof enz. (de 
beide Verklaringen van gevoelen, de preken, de besprekingen), is duidelijk geworden voor uw 
commissie, dat ds. L. E. Oosterhoff het schriftuurlijke charisma van de ,,didaktikos" niet, of niet in 
voldoende mate bezit. Dat blijkt ook uit de vasthoudendheid, waarmede hij zijn opvattingen verdedigt 
en niet luistert, noch naar de kerkeraad, noch naar de uitspraken der meerdere vergaderingen, alsmede 
uit de emotionele, bijna fanatieke kracht, waarmede hij een en ander poneert als de waarheid, 
waartegen anderen, die deze opvattingen niet delen, strijden. 



De vraag mag gesteld, of de kerkeraad hiervoor altijd voldoende oog heeft gehad; de kerkeraad heeft 
zelf eerst moeten tasten naar de achtergronden van deze dingen. 
De kerkeraad redeneert ook zelf soms zeer schematisch, bv. ten aanzien van het verbond als 
rechtsraam, een terminologie, ontleend aan wat wijlen professor dr. K. Schilder destijds schreef in 
verband met de bestrijding van de synodalistische leer, maar waarvan gevraagd moet worden, of in 
deze situatie deze redenering op haar plaats is en niet te schematisch wordt gehanteerd. 
Toch heeft de kerkeraad, na allerlei moeiten over beleidskwesties, krachtig en met ernst gewezen op 
Schrift en belijdenis. En ook ds. L. E. Oosterhoff daarbij willen bewaren, zelfs toen de raad dacht aan 
tuchthandeling en later aan doleantie. 
Ds. L. E. Oosterhoff heeft, naar uw commissie meent, het charisma van de „didaktikos" niet (althans 
niet in voldoende mate). 
Zijn uitlatingen en leringen, voorzover die verwerpelijk zijn, wijl strijdig met Schrift en belijdenis, 
bewijzen dit. 
          Namens de commissie, 
 
            J. J. Verleur, rapporteur. 



BIJLAGE 17a. (art. 467) 
 
RAPPORT van de deputaten inzake de Soembanese kerken. 
 
Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, bijeen te komen in april 1964 te 
Rotterdam-Delfshaven. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,  
Zeer geachte vergadering, 
 
De deputaten, benoemd door (het moderamen van) de generale synode van Assen 1961 (vgl. acta art. 
179) hebben de eer omtrent de hun in artikel 167 (laatste gedeelte, pag. 91 van de acta) opgedragen 
taak uw vergadering het volgende rapport uit te brengen. 
Blijkens het genoemde artikel van de acta van Assen werd in handen van deputaten gesteld een brief 
(met drie bijlagen) d.d. 6 april 1961 van de kerkeraad van Zwolle, welke brief bevatte: 
 
,,A. de mededeling van de raad dier kerk, dat „zijn zendingsarbeid op Oost-Soemba/Savoe in een 

stadium van voltooiïng is gekomen", en dat hij heeft besloten ,,zijn zendingswerk op Oost-
Soemba/Savoe te beëindigen"; 

B. het verzoek een nauwkeurig te instrueren contactinstantie in het leven te roepen, opdat o.a. via 
die instantie verwezenlijkt worde een steunverlening aan de kerken op Oost-Soemba/Savoe, 
welke steunverlening naar het oordeel van de kerkeraad van Zwolle nodig is ,,voor de 
instandhouding van eigen kerkelijk leven en voor de opleiding en verdere zendingsarbeid", 
waarbij inzake de opleiding de genoemde kerken van Oost-Soemba/Savoe het zeer noodzakelijk 
achten, dat ds. C. van Kalkeren in Nederland het onderwijs als docent ten behoeve van de 
opleidingsschool voor Evangelisten te Katoraku voortzet". 

 
De synode van Assen oordeelde inzake deze brief, 
„1. dat het verzoek van de kerk te Zwolle ingrijpende zaken aan de orde stelt o.a. met het oog op 

aangelegenheden, die de beëindiging van zendingsarbeid en de verhouding tot buitenlandse 
zusterkerken, door de arbeid der zending geplant, betreffen; 

2. dat dit verzoek tevens een beoordeling vraagt van de situatie van het kerkelijke leven op Oost-
Soemba/Savoe; 

3. dat de afhandeling van dit verzoek grondige voorbereiding vraagt in overleg met de kerk te 
Zwolle", 

 
waarna de synode besloot, 
 

,,de brief van de kerkeraad van Zwolle d.d. 6 april 1961. met bijlagen, in handen te stellen van de 
deputaten met de opdracht, na overleg met de kerk te Zwolle, rapport en advies uit te brengen aan 
de eerstkomende generale synode over deze brief met de daarin aan de orde gestelde en daarmede 
verbonden zaken, en dit rapport en advies een half jaar voor de aanvang dier synode aan de 
kerken toe te zenden". 

 
De deputaten hebben zich in de eerste plaats in intern beraad uitvoerig met het schrijven van Zwolle 
bezig gehouden. Daaruit resulteerde de formulering van een aantal vragen en critische notities, die aan 
de kerkeraad van Zwolle schriftelijk zijn bekend gemaakt, terwijl tegelijkertijd met deze kerkeraad 
overeengekomen werd, dat een commissie uit deze raad en de deputaten een ontmoeting zouden 
hebben ter bespreking van deze materie. Op deze ontmoeting, die heeft plaats gehad te Amersfoort op 
1 december 1962, is door deze commissie en de deputaten een verhelderend gesprek gevoerd over de 
aan de orde gestelde zaken, waarbij van Zwolse zijde o.m. werd gesteld, dat de brief van 6 april 1961 
niet aan de generale synode van 1964 zou worden voorgelegd, doch dat in plaats daarvan de 
Soembanese kerken p/a ds. L. Kondamara zich rechtstreeks tot deze generale synode zouden wenden 
met een verzoek om de door Zwolle in zijn schrijven van april 1961 bedoelde steun. 
Deze mondelinge mededeling van de Zwolse commissie is later, in oktober 1963, namens de 



kerkeraad, schriftelijk aan de deputaten bevestigd. 
Het is naar het oordeel van de deputaten thans niet zinvol meer, wanneer deputaten in dit rapport aan 
uw vergadering een uitvoerige beschouwing over de inhoud van bedoelde brief zouden aanbieden. Mèt 
de brief valt immers in feite ook de opdracht tot rapport en advies daarover weg. 
Intussen staan de deputaten niet op het standpunt, dat zij op deze zeer gemakkelijke wijze zich 
tegenover uw vergadering en de afvaardigende kerken voldoende van hun taak zouden hebben 
gekweten. Immers, de brief van 6 april 1961 speelt weliswaar geen rol meer, doch daarmee zijn niet 
weggenomen ,,de daarin aan de orde gestelde en daarmee verbonden zaken". Die zaken betreffen 
hetgeen de synode van Assen in haar tweede oordeel noemde „de situatie van het kerkelijke leven op 
Oost-Soemba/Savoe", welke situatie, blijkens datzelfde oordeel, om ,,een beoordeling vraagt" van de 
zijde der Nederlandse kerken. Blijkens de Zwolse mededelingen ziet uw vergadering zich weldra 
geconfronteerd met een verzoek om steun van de zijde van de zgn. „kerken-Kondamara". Aan de zgn. 
„kerken-Tanahomba" is de steunverlening in principe reeds toegezegd, blijkens de acta van Assen, 
artkel 167, pag. 90. Afgedacht van hetgeen de deputaten in een tweede rapport aan uw vergadering te 
melden zullen hebben over het op pag. 90 bedoelde deel van hun arbeid, kunnen de deputaten als hun 
vaststaande overtuiging u thans reeds melden, dat de conflictsituatie op Soemba tussen beide 
kerkengroepen nog steeds voortduurt. Dit zal uw vergadering en de afvaardigende kerken temeer 
dringen tot de door de synode van Assen bedoelde ,,beoordeling van de situatie". 
Het ligt boven het vermogen en buiten de competentie van de deputaten uw vergadering terzake van 
deze beoordeling te dienen met een volwaardig en afdoend advies. Wèl menen de deputaten u en de 
afvaardigende kerken van dienst te zijn met de volgende notities, die afhandeling ter vergadering 
kunnen bespoedigen en tevens kunnen helpen het probleem recht te stellen: 
1. De synode van Enschede 1955/1956, sprak ten aanzien van beide genoemde kerkengroepen o.m. 

uit: 
,,van oordeel, 
(a,2) dat thans geen beoordeling van de scheuring op Oost-Soemba/Savoe moet worden gegeven, 
doch dat de vrucht van het genomen besluit in betrekking tot de „zaak-S. J. P. Goossens" moet 
worden afgewacht; (b,l) dat zolang geen beoordeling van de scheuring op Oost-Soemba/Savoe is 
gegeven, de besluiten van de generale synode van Groningen 1946 en van Kampen 1951 inzake 
financiële hulpverlening voor eigen kerkelijk leven aan de Soembanese kerken moeten worden 
uitgevoerd; 
(b,2) dat inzake financiële steun voor het zendingswerk van de kerken op Oost-Soemba/Savoe de 
generale synode geen uitspraak heeft te doen, daar het recht en de roeping hierover beslissingen 
te nemen staan aan de kerk te Zwolle en .... de met haar samenwerkende, casu quo de haar 
 steunende kerken; 

 
spreekt uit, 
(a,l) dat voorlopig met beide groepen van kerken op Oost-Soemba/Savoe contact is te 
onderhouden; 
(b) dat voorshands beide groepen van kerken financiële ondersteuning voor eigen kerkelijk leven 
kunnen verzoeken aan de kerk te Zwolle" (acta art. 478 b, pag. 196). 

 
Het is naar het oordeel van de deputaten duidelijk, dat de kerken bij deze 
voorlopigheidsuitspraken uit 1956 niet meer kunnen blijven staan. De synode van Assen ging 
daarin reeds voor, doordat deze  
a. rechtstreekse steunverlening aan de „kerken-Tanahomba" in principe heeft toegezegd en 
b. in verstrekkende uitspraken een beoordeling van het aandeel van de kerk te Zwolle in de 

bestendiging van de scheur op Soemba heeft gegeven. Bovendien is de kerk te Zwolle 
blijkens de mededeling van 6 april 1961 geen zendende kerk meer voor Soemba. 
Dit heeft o.m. ten gevolge, dat ook de „kerken-Kondamara" zich thans met een steunverzoek 
zullen richten tot de Nederlandse kerken-in-het-gemeen. Terwijl tenslotte overwogen dient 
te worden, dat de kerken na acht jaren lang genoeg hebben afgewacht ,,de vrucht van het 
genomen besluit in betrekking tot de ,,zaak-S. J. P. Goossens'. Die vrucht te beschrijven en 
te beoordelen ligt niet op de weg van de deputaten, doch zal ongetwijfeld wel tot de taak van 
uw vergadering behoren. 



2. De hierboven bedoelde beoordeling vanwege de synode van Assen van Zwolle's aandeel in de 
bestendiging van de scheuring op Soemba is in haar strekking gans en al door de kerk te Zwolle 
verworpen, blijkens het schrijven aan de kerken d.d. april 1962. Het is de deputaten niet bekend, 
of de kerkeraad van Zwolle revisie van de betwiste besluiten aan uw vergadering zal verzoeken; 
in ieder geval gaat deze kerkeraad niet in op het verzoek (acta Assen, pag. 84 sub I b), ,,na 
toetsing van deze uitspraken in te gaan op de klachten en bezwaren van de kerken op Oost-
Soemba c.a., dat zij als zendende kerk in zo menig opzicht de Soembanese kerken niet in waarde 
heeft gehouden als zelfstandige en mondige kerken van de Here Jezus Christus en over deze 
kerken heeft geheerst". 
Niet alleen verwerpt de kerkeraad van Zwolle de hierin vervatte beschuldiging, doch tevens staat 
hij op het standpunt, gelijk op de samenspreking van 1 december 1962 aan de deputaten 
uitdrukkelijk is verzekerd, dat alleen het terugtreden van Zwolle bevorderlijk zal zijn voor het 
verkrijgen van de gewenste vrede op Soemba. 

3. Voor het forum van de kerkeraden heeft ds. S. J. P. Goossens het sub 2 bedoelde verweer van de 
kerk te Zwolle uitvoerig bestreden in een missive d.d. januari 1963, onder de titel „Contra-
Zwass". 

4. Dit alles wijst er op, dat, na het voorlopig opschorten van de beoordeling der situatie op Soemba, 
gelijk te Enschede in 1956 geschiedde, het thans voor de gereformeerde kerken in Nederland 
meer dan tijd geworden is tot een definitieve beoordeling te komen. Slechts op basis daarvan zal 
omtrent de regeling van de correspondentie met en steunverlening aan de Soembanese kerken een 
behoorlijke beslissing genomen kunnen worden. 

5. De deputaten zijn van gevoelen, dat het voor zodanige oordeelsvorming in hoge mate gewenst, zo 
niet noodzakelijk zal zijn, rechtstreeks contact op te nemen met beide groepen Soembanese 
kerken. Een definitieve beoordeling zal een dermate gewichtige beslissing zijn, dat uw 
vergadering zich rechtstreeks met beide kerkengroepen zal moeten verstaan. 

 
Op grond van deze stand van zaken adviseren de deputaten uw vergadering, zodanige maatregelen te 
treffen, die een rechtstreeks contact tussen de Nederlandse en Soembanese kerken mogelijk maken, 
teneinde op grond van de uit dit contact te verkrijgen inzichten te komen tot een definitieve 
beoordeling van de situatie op Oost-Soemba. 
 
           Met hoogachting en broedergroet, 
           de deputaten voornoemd, 
 
           w.g. C. Trimp, praeses 
            G. de Jonge, secretaris  
            W. de Graaff 
            J. D. Oosterom 
            C. Smit 
            G. Zomer. 
 
 
Voorburg, 29 januari 1964. 



BIJLAGE 17b. (art. 467) 
 
TWEEDE RAPPORT van deputaten inzake de Soembanese kerken. 
 
              Voorburg, 24 maart 1964 
 
      Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, 
      bijeen te komen in april 1964 te Rotterdam-Delfshaven 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,  
 
Zeer geachte vergadering, 
 
De deputaten, benoemd door (het moderamen van) de generale synode van Assen 1961 hebben de eer 
omtrent de hun in artikel 167 (pag. 90 van de acta) opgedragen taak uw vergadering het volgende 
rapport uit te brengen, in aansluiting op het eerste rapport (d.d. 29 januari 1964). 
 
I. Benoeming en samenstelling van het deputaatschap 
Blijkens artikel 167 van haar acta (pag. 90) sprak de generale synode van Assen op 20 september 
1961, na een aantal constateringen, oordelen en overwegingen, uit, 

,,dat de kerken in het gemeen thans dienen over te gaan tot het rechtstreeks zich bereid verklaren 
tot het verlenen van geldelijke steun voor het eigen kerkelijke leven van de Vrijgemaakte Kerken 
op Oost-Soemba c.a., in synode vergaderd te Mau-Maru op 8/9 juni 1960". 
Vervolgens besloot de synode o.m.: 
„1. een vijftal deputaten te benoemen, met de opdracht: 
a. contact op te nemen met de Vrijgemaakte Kerken op Oost-Soemba c.a., die vergaderd waren 

in de synode te Mau-Maru 8/9 juni 1960, teneinde in overleg met die kerken een regeling 
van de verhouding tussen de Nederlandse gereformeerde kerken en de genoemde 
Soembanese kerken voor te bereiden en daaromtrent aan de eerstkomende generale synode 
verslag en zo mogelijk voorstellen te doen; 

b. in overleg met genoemde kerken haar, na onderzoek van de eventuele steunaanvragen, 
financiële hulp te verlenen en daaromtrent rapport uit te brengen aan de eerstkomende 
generale synode; 

c. er bij de genoemde kerken op aan te dringen harerzijds alles te doen, dat leiden kan tot 
oplossing van het kerkelijke conflict op Oost-Soemba/Savoe, opdat de Naam des Heren 
geprezen worden en de komst van zijn koninkrijk niet tegenstaan; 

2. de te benoemen deputaten te machtigen van de kerken financiële bijdragen te vragen, 
wanneer eventueel de onder 1 b genoemde financiële hulp geboden dient te worden". 

Artikel 179 van de acta luidt aldus: 
,,De synode machtigt het moderamen het vijftal deputaten (met hun secundi) aan te wijzen, 
bedoeld in artikel 167 dezer acta". 

 
Overeenkomstig dit besluit werden door het moderamen benoemd de broeders drs. D. Deddens, ds. P. 
K. Keizer, D. J. Autsema, J. D. Oosterom en H. C. Smit als primi, met dr. C. Trimp en G. de Jonge als 
secundi. 
Niet minder dan drie van de vijf primi zonden bericht, de benoeming niet te kunnen aanvaarden. 
Drs. D. Deddens moest bedanken wegens praktische onmogelijkheid voor deze arbeid tijd en kracht 
vrij te maken; ds. P. K. Keizer schakelde zonder opgaaf van redenen de secundus in en br. D. J. 
Autsema meende, na de eerste vergadering te hebben bijgewoond, van verdere medewerking te 
moeten afzien wegens principieel bezwaar tegen het Asser besluit, dat als tweede taak aan deputaten 
toewees het overwegen van de inhoud van de brief van de kerkeraad van Zwolle d.d. 6 april 1961. 
Br. D. J. Autsema was over deze gang van zaken ernstig bezwaard en wilde niet medewerken aan 
arbeid, die z.i. voortvloeide uit de feitelijke weigering van de kerk te Zwolle de vroegere beslissingen 
inzake de schorsing en afzetting van ds. S. J. P. Goossens te ratificeren. 
Het moderamen voorzag in de aldus ontstane vacatures door de benoeming van dr. B. Jongeling en ds. 



W. de Graaff als primi en ds. G. Zomer als secundus. Dr. B. Jongeling berichtte evenwel, dat het hem 
wegens studieredenen niet mogelijk was aan deze arbeid deel te nemen, zodat na al deze 
wederwaardigheden het deputaatschap zich tenslotte op 24 februari 1962 aldus kon constitueren: dr. C. 
Trimp, praeses; G. de Jonge, secretaris; H. C. Smit, penningmeester; ds. W. de Graaff, J. D. Oosterom 
en ds. G. Zomer. 
Deputaten hebben tienmaal te Amersfoort vergaderd, te weten op 5 en 24 februari, 15 en 29 maart, 5 
mei en 1 december 1962, 18 april en 26 oktober 1963, 22 februari en 3 maart 1964. 
 
II. Arbeid van de deputaten 
Over dat gedeelte van hun opdracht, dat de brief van de kerk te Zwolle betreft (zie acta pag. 91), 
hebben deputaten reeds in een eerste rapport, waarvan d.d. 28 november 1963 aan de kerken afschrift 
werd gezonden, gerapporteerd. 
Dit onderdeel van hun arbeid kan dus thans verder buiten de rapportering blijven. 
Wat betreft hun opdracht, vermeld op pag. 90 der acta, kunnen de deputaten uw vergadering het 
volgende verslag bieden: 
1. Deputaten hebben zich terstond beijverd langs schriftelijke weg ,,contact op te nemen met de 

Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba", zoals de instructie vermeldt. 
Daartoe werd reeds op 24 februari 1962 een nederlandse brief vastgesteld, die vervolgens 
uiteraard in het maleis vertaald diende te worden. Aanvankelijk had ds. J. P. Moerkoert deze 
vertaalarbeid op zich genomen; na enige maanden evenwel zond hij bericht van dit werk te 
moeten afzien, aangezien hij het met de inhoud van de brief onmogelijk eens kon zijn. Hulp 
vonden de deputaten daarna echter bij ds. J. Klamer, op dat moment met verlof hier te lande, 
zodat een maleise versie, gedateerd 26 augustus 1962, via een adres in Singapore verzonden kon 
worden. Het Nederlandse origineel van deze brief gelieve uw vergadering aan te treffen in 
Bijlage 1. Nadat ds. S. J. P. Goossens, die na ontvangst van de brief op Soemba door de 
geadresseerden op de hoogte was gesteld van de inhoud, deputaten als zijn oordeel bekend 
maakte, dat de maleise vertaling niet zonder gebreken was, hebben deputaten tweemaal een 
afschrift van het Nederlandse origineel naar Soemba gezonden, als mede niet-geslaagde 
pogingen in het werk gesteld zich van een tweede vertaling te voorzien. 
Het heeft lang geduurd, eer deputaten op hun schrijven reactie ontvingen; zeer tot hun spijt 
konden zij, blijkens de duidelijke zin van de bewoordingen van hun instructie, tijdens die 
wachtperiode niet verder arbeiden in de richting van de eventuele organisatie van de financiële 
steunverlening. Eerst diende immers contact en overleg over zodanige steunverlening verkregen 
te zijn. 
Pas in het najaar van 1963 vernamen deputaten langs officieuze weg (een mededeling van ds. S. 
J. P. Goossens), dat reeds op 28 januari 1963 vanuit Soemba een antwoord was verzonden. Dit 
schrijven heeft deputaten evenwel nimmer bereikt, misschien wegens onjuiste adressering. 
Dit was voor de deputaten aanleiding zich in november 1963 per telegram tot de Soembanese 
kerken te richten, teneinde op die wijze spoedige toezending van de copie van de brief van 28 
januari 1963 te bevorderen. Eind januari 1964 werd deze copie metterdaad ontvangen, via ds. S. 
J. P. Goossens, die tevens zorg droeg voor een Nederlandse vertaling. Deze vertaling gelieve u 
in Bijlage II aan te treffen; het maleise origineel zenden deputaten u toe als Bijlage III. 

2. Tijdens deze arbeid en de voorbereiding van de correspondentie hebben deputaten getracht zich 
door lectuur van diverse hun toegezonden geschriften te oriënteren omtrent de situatie en 
kerkelijke verhoudingen op Soemba; tevens werden tot dat doel oriënterende gesprekken 
gevoerd op 29 maart 1962 met ds. C. van Kalkeren en ds. J. P. Moerkoert. Het heeft weinig zin 
over deze gesprekken thans uitvoerig te rapporteren. Wel staan deputaten door de 
gesprekspartners geverifieerde en gecorrigeerde notulen ten dienste, die desgewenst aan uw 
vergadering kunnen worden voorgelegd. 

3 Ook werd, op hun verzoek, een oriënterend gesprek gevoerd met de broeders dr. G. J. Itjeshorst, 
W. J. Sies en dr. C. M. E. van Schelven, zijnde bestuursleden van een particuliere vereniging, 
die zich ten doel stelt de kerken op Soemba financiëel te steunen met bij haar binnenkomende 
giften, zolang de steunverlening niet via kerkelijke organen wordt verleend. Ten aanzien van 
laatstgenoemde zaak hebben deputaten zich voortdurend op het standpunt gesteld. dat de 
instructie van deputaten hun verbood de steunverlening te organiseren door het vragen van 



giften van de kerken, voordat bevredigend contact met de kerken op Soemba tot stand gebracht 
was. 
Wel meenden deputaten er goed aan te doen d.d. 25 september 1962 een circulaire tot alle 
kerken te doen uitgaan, waarin aan de kerken werd gevraagd voorlopig op het collecterooster-
1963 plaats voor een collecte ten bate van de Soembanese kerken te reserveren. De duidelijke 
bedoeling van deputaten was tijdverlies te voorkomen, indien - overeenkomstig hun hoop - het 
schriftelijke contact met de Soembanese kerken spoedig tot stand gekomen zou zijn. Die hoop is 
helaas niet vervuld, zoals uit de reeds gereleveerde feiten blijkt; de brief van 25 september 1962 
is echter door meer dan een kerk opgevat als een verzoek tot het houden van een collecte, met 
het gevolg, dat deputaten een vrij uitvoerige correspondentie te verzorgen kregen, toen diverse 
kerken vroegen naar de mogelijkheid van overmaking van het inmiddels gecollecteerde geld. 
Steeds hebben deputaten geweigerd, die collecten in ontvangst te nemen vóór de totstandkoming 
van het door de synode gewenste contact. 

4. Ten aanzien van de opdracht, ,,in overleg met" de Soembanese kerken ,,een regeling van de 
verhouding tussen de Nederlandse gereformeerde kerken en de genoemde Soembanese kerken 
voor te bereiden en daaromtrent aan de eerstkomende generale synode verslag en mogelijk zo 
mogelijk voorstellen te doen", konden deputaten tot hun spijt in de hun toegemeten tijd heel 
weinig uitrichten, om de begrijpelijke reden, dat de vertraging in het contact-leggen ook de 
uitvoering van deze taak vrijwel onmogelijk maakte. Wel hebben deputaten geïnformeerd bij de 
kerk te Zwolle naar de concepten, die aldaar in 1946 zijn vervaardigd (zie acta synode van 
Amersfoort, pag. 182), maar deze concepten waren in het archief van de kerk te Zwolle niet 
meer aanwezig. Om dezelfde reden was het deputaten niet mogelijk het in de instructie sub c 
gestelde na te komen. 

5. Ten aanzien van de onkosten der deputaten zal br. H. C. Smit uw vergadering een separaat 
rapport doen toekomen. 

 
III. Het contact met de kerken op Oost-Soemba 
 
Toen de kerken op Oost-Soemba in haar schrijven van 28 januari 1963, door deputaten eerst 
ontvangen eind januari 1964, deputaten verwezen naar ds. S. J. P. Goossens te 's Gravenhage (zie 
bijlage II), hebben deputaten gemeend er goed aan te doen, overeenkomstig de in dat schrijven tot 
uiting gekomen wens van de Soembanese kerken, in de korte tijd, die restte tussen de ontvangst van 
dit schrijven en het samenkomen van Uw vergadering, een ontmoeting met ds. S. J. P. Goossens te 
arrangeren, teneinde zo mogelijk via hem antwoord te ontvangen op de concrete vragen, door 
deputaten aan de Soedanese kerken gesteld in hun schrijven van 26 augustus 1962. 
Deze ontmoeting vond plaats op 3 maart 1964 en leverde de volgende gegevens op, die voor deputaten 
en uw vergadering van belang geacht mogen worden. 
Het hieronder volgende verslag is ook door ds. S. J. P. Goossens als samenvatting van het gesprokene 
tijdens de ontmoeting met hem goedgekeurd. 
 
,,Vervolgens wordt aan de orde gesteld de eerste vraag uit de brief van deputaten van 26 augustus 
1962, t.w.: Wilt U ons melden, hoe de stand van zaken in Uw kerken op Uw eilanden is, opdat wij 
mogen vernemen, waarin wij de Here ten aanzien van U hebben te bidden en te danken. Met name 
zouden wij gaarne van U horen, in hoeverre U onzerzijds gesteund wenst te worden bij Uw roeping 
ook in de toekomst op Uw eilanden het woord des Evangelies zijn loop te doen nemen. Acht U de 
noodzaak nog steeds aanwezig dat vanuit Nederland ten behoeve van Uw arbeid in de prediking van 
het Evangelie een of meerdere personen tot U worden gezonden? En zo ja, welke mogelijkheden acht 
U daartoe aanwezig, bij de huidige moeilijke politieke situatie? 
Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat er veel aanleiding is tot dankbaarheid. Sinds zijn vertrek van Soemba 
zijn er al weer twee kerkelijke gemeenten geïnstitueerd. Het werk gaat zegenrijk voort ondanks de 
moeilijke omstandigheden. Er is in het laatste jaar een tamelijk goede correspondentie tussen hem en 
Soemba mogelijk geweest. 
Er is een groot tekort aan goeroes. Aan alle vragen om geestelijke bearbeiding, welke uit de kampongs 
komen, kan niet worden voldaan. Dat is te betreuren, want hoewel van synodale zijde de gevraagde 
hulp wel te verkrijgen is, geeft men toch vaak de voorkeur aan hulp van de vrijgemaakte kerken van 



Oost-Soemba; ds. K. Tanahoda en de goeroe indjil Ngg. Hoenga spannen zich erg in voor de opleiding 
van goeroes. Maar er moet onder zeer moeilijke omstandigheden worden gewerkt. Er is veelal gebrek 
aan eten en dan moet de opleidingsschool worden gesloten. Ds. P. Djami zorgt zoveel mogelijk voor 
de dagrantsoenen rijst voor de opleidingsschool. Volgens de jongste brieven is Mau-Maru (de plaats 
van de theologische opleidingsschool) vanuit Waingapu (de standplaats van ds. P. Djami) tengevolge 
van bandjirs tijdelijk geheel niet te bereiken. Dan ligt de school stil. Spreker leest gedeelten uit een 
brief van de Soembanese kerken van 10 mei 1963 aan de kerk te Scheveningen. De vragen, welke 
Scheveningen had gesteld waren bijna dezelfde als die van deputaten. Uit het antwoord van de 
Soedanese kerken blijkt, dat er grote mogelijkheden zijn voor de evangelieprediking, ook zelfs buiten 
Oost-Soemba. Deze kunnen niet worden benut door gebrek aan werkkrachten. Dat is zeer te betreuren. 
Er zou volgens spreker een wetenschappelijke werker moeten zijn voor de theologische school. 
Evenzo een onderwijzer. 
In de brief aan Scheveningen staat: ,,Er ontbreekt een deskundige kracht (onderwijzer) om leerlingen 
op te leiden, die hun studie kunnen voortzetten, zulks ter verkrijging van leerlingen, die voldoende 
onderlegd zijn en die verder opgeleid worden op de theologische school". 
Bovendien is het bizonder jammer, dat de moeilijke economische omstandigheden veelal dwingen tot 
tijdelijke sluiting van de school, hoewel de kerkelijke gemeenten op Soemba trachten hulp in natura te 
verstrekken en de kerkelijke arbeiders zelf ook land bebouwen. 
Gevraagd wordt: Zouden van Nederland uit een of meer kerkelijke werkers naar Soemba moeten 
worden gezonden? 
Ds. S. J. P. Goossens antwoordt bevestigend. Hij acht dat nuttig, niet alleen voor de opleiding, maar 
ook voor de verdere vorming van de goeroes. Goeroes met enige jaren praktijk, die een voortgezette 
opleiding kunnen volgen, zijn dan in staat mede te werken aan de vorming van de jongere goeroes. 
Een zendeling moet eigenlijk niet alleen zijn tijd geven aan de opleiding: hij moet het leven in de 
kampongs leren kennen. Dan eerst zal hij de mensen en de botsing van de christelijke leer met de 
heidense adat begrijpen. Daarom is de taak voor één man ook eigenlijk te zwaar. Er zouden minstens 
twee missionaire dienaren des Woords heen moeten. 
Spreker heeft indertijd aan de kerkeraad van Zwolle reeds voorgesteld nog een dienaar des Woords te 
zenden. 
De politieke situatie zal naar de mening van spreker geen overwegende belemmmering meer vormen 
voor de uitzending. 
De kerken van Oost-Soeda zouden graag zien, dat spreker weer naar Soemba komt. Aan hem is te 
bevoegder plaatse toegezegd, dat hij eventueel onmiddellijk na aanvrage een visum zal ontvangen. Bij 
hem gaan echter de jaren wegen, zodat hij niet voor lange tijd naar Soemba zou kunnen gaan. 
De vraag wordt gesteld: Zou het ideaal zijn als een Nederlandse kerk weer zou fungeren als zendende 
kerk voor Soemba? 
Ds. S. J. P. Goossens verwijst naar het rondschrijven van de synode (9-11 oktober 1962) van de 
Vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. aan de gereformeerde kerken in Nederland, waar op pag. 
28 o.m. is te lezen: ,,Als de kerken in Nederland meedoen met het erkennen van die kring als wettige 
kerk, zulks omdat deze door Zwolle en de synoden erkend wordt, dan zal toch geschieden wat de 
kerken in Nederland niet gewild hebben, n.l. dat zij met een secte verbonden zullen zijn. Ook zal er 
dan geen eenheid zijn in de kerken in Nederland zelf. Want niet alle kerken erkennen ,,de kerken van 
Oost-Soemba/Savoe met ds. L. Kondamara" als wettige kerk. En hetgeen de kerken in Nederland 
willen bereiken, nl. dat er weer een band zal zijn met onze kerken, zal niet bereikt worden. En het 
zendingswerk zal niet samen met onze kerken voortgezet worden". 
Spreker wijst in dit verband op de zelfstandigheid van de Soedanese kerken. Samenwerkende kerken 
voor het zendingsterrein behoeven niet uitsluitend Nederlandse kerken te zijn. Ook Nederlandse en 
Soedanese kerken kunnen hiertoe gezamenlijk arbeiden. 
Voor wat betreft de verhouding tussen de Soedanese en de Nederlandse kerken is naar de mening van 
ds. S. J. P. Goossens altijd nog van actueel belang het uitvoerige rapport dat indertijd van Soemba is 
toegezonden aan de generale synode van Kampen. Helaas kwam het rapport te laat om nog op de 
synode te kunnen worden behandeld. 
Volgens spreker had dit rapport behandeld dienen te worden op de generale synode van Berkel en 
Rodenrijs. Op verzoek van de commissie-Francke (ten dienste van de generale synode van Enschede) 
heeft spreker het rapport in allerijl vertaald. Dit rapport is ook vandaag nog van groot belang bij de 



beoordeling van de opvattingen van de Soembanese kerken. De Soedanese kerken willen niet te boek 
staan als buitenlandse kerken, met welke in de praktijk geen nauw contact onderhouden wordt. Er is 
een door God gelegde historische band, die geëerbiedigd moet worden. - Zij willen evenmin 
teruggedrongen worden in de positie van onvolwaardige kerken, in wier leven, van Holland uit, 
ingegrepen kan worden (zie ook acta Groningen 1946, het desbetreffende rapport pag. 242 sqq.). 
Gevraagd wordt: Hoe stelt ds. S. J. P. Goossens zich de samenwerking tussen de Soembanese en de 
zendende kerken voor? Hoe zou b.v. de beroeping van een dienaar des Woords moeten plaats hebben? 
Ds. S. J. P. Goossens ziet in dit opzicht geen problemen. Een predikant die ginds werkt behoort zich 
daar bij de kerk te voegen. Slechts als een missionaire predikant uitgezonden wordt naar een 
braakliggend gebied (waar dus nog geen kerk is), zal deze missionaire predikant lid moeten zijn van de 
hem zendende kerk. 
De vraag wordt gesteld: Wat ziet ds. S. J. P. Goossens in zo'n geval als de taak van de Nederlandse 
kerk of kerken. Er moet toch sprake zijn van meer dan een louter financiële band? 
Ds. S. J. P. Goossens antwoordt, dat b.v. getracht zou kunnen worden, wederzijdse afvaardiging tot 
stand te brengen. Taalmoeilijkheden behoeven er niet te zijn. Er zijn tolken. Een man als ds. K. 
Tanahoda b.v. leest goed Nederlands, al durft hij het niet te spreken. 
Geconcludeerd wordt, dat er dus volgens ds. S. J. P. Goossens geen sprake is van een aflopende taak 
voor de Nederlandse kerken. 
Ds. S. J. P. Goossens merkt op dat uiteraard elke zendingsarbeid een aflopend karakter heeft. Maar 
voorlopig hebben de broeders op Soemba ons nog nodig, hard nodig zelfs, gezien onze ervaring en 
onze rijkdom aan kennis, outillage, etc. Wij zijn zelf rijk en verrijkt in velerlei opzicht. Wij hebben een 
Theologische Hogeschool en daaraan voorafgaand voorbereidend onderwijs. Wij hebben een erfenis 
van vele eeuwen, de vrucht van de strijd onzer vaderen. De Soembanese kerken hebben van deze 
schatten slechts weinig ontvangen, en wat zij ontvangen hadden, is haar voor een groot deel weer 
ontnomen. Zij sukkelen nu met een met moeite op gang gehouden theologische opleiding, ze hebben 
geen eigen scholen meer, geen medische verzorging. Hebben wij onze gaven niet tot nut en tot 
zaligheid van onze broederschap op Soemba aan te wenden 
Gevraagd wordt, of de zendingstaak naar de mening van ds. S. J. P. Goossens dus een consoliderende 
activiteit zal zijn. 
Ds. S. J. P. Goossens antwoordt daarop bevestigend. Hij meent, dat het zover zou moeten komen, dat 
enige veelbelovende jongeren uit Soemba hier aan de Theologische Hogeschool hun opleiding zouden 
kunnen krijgen. 
 
Aan de orde wordt gesteld hoofdvraag 2 uit de brief van 26 augustus 1962. t.w.: Welke wensen en 
begeerten leven er thans bij U ten aanzien van de afspraken, die onze kerken thans op korte termijn 
met de Uwe begeren te maken ten opzichte van de kerkelijke omgang en correspondentie. Acht U de 
richtlijnen, die de synode van Groningen 1946 aan de kerk te Zwolle daartoe gaf, na 16 jaar nog van 
waarde? 
Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat er natuurlijk grote struikelblokken liggen tussen de Soembanese en de 
Nederlandse kerken. Van Nederland uit wordt de secte op Soemba in leven gehouden, aldus spreker. 
Als de financiële band tussen deze secte en Nederland zou worden verbroken, is het uit met de zgn. 
kerken-Kondamara. Er waren reeds connecties tussen Kondamara en de zgn. synodale kerken. Ds. S. 
J. P. Goossens verwijst in dit verband ook naar mededelingen omtrent de school te Mau-Maru, welke 
door de „groep-Kondamara" aan de staat zou zijn overgedaan, voorkomende in het jongste nummer 
(februari 1964) van „De broederband". 
De Soembanese kerken (ds. K. Tanahomba) werken echter al tal van jaren zonder traktementen uit 
Nederland. 
De voorzitter concludeert, dat de nadrukkelijke wens van de Soembanese kerken zal zijn en blijven, 
dat alle connecties tussen Nederlandse kerken en de kerken-Kondamara worden verbroken, 
Ds. S. J. P. Goossens merkt op, dat de synode van Assen 1961 zijns inziens al bijna zover was. De 
opvatting van de Soembanese kerken is toch begrijpelijk. De Nederlandse kerken handelen niet anders, 
wanneer ze b.v. corresponderen met de Canadian Reformed Churches en niet met andere Reformed 
Churches in Canada. En eigenlijk is de situatie op Soemba veel erger. De secte is daar door de 
Nederlandse zendende kerk in het leven geroepen. 
Gevraagd wordt: Als Zwolle en ds. S. J. P. Goossens elkaar zouden vinden. zijn dan de zaken op 



Soemba niet sterk vereenvoudigd. Zijn daar dan de verhoudingen ook niet spoedig in het reine? 
Ds. S. J. P. Goossens meent, dat de Soembanese kerken in dat geval hem te verstaan zouden geven, dat 
zij hem niet (meer) nodig zouden hebben. Hij motiveert deze opvatting aan de hand van enige 
historische ervaringen. 
Gevraagd wordt het oordeel van ds. S. J. P. Goossens inzake de vermoedelijke houding van de 
Soembanese kerken, als b.v. tussen Zwolle en hem een gezond accoord tot stand zou komen en als 
Zwolle b.v. de kerken-Kondamara zou mededelen dat deze zich bij de kerken-Tanahomba dienen te 
voegen. 
Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat - indien Zwolle zover zou komen - daaraan zou dienen vooraf te gaan 
de erkenning van Zwolle tegenover de Soembanese kerken, dat er gezondigd is, alsmede dat ook bij 
Kondamara bekering zou moeten worden verlangd. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd, aldus 
spreker. 
De vraag wordt gesteld: Brengen de kerken-Kondamara naar de mening van ds. S. J. P. Goossens op 
Soemba een valse leer? Doen zij geen goed werk? 
Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat de activiteiten van de secte-Kondamara de arbeid en dus ook de leer 
van de kerken des Heren op Soemba doorkruisen. Als b.v. verkondigd wordt dat de moederkerk te 
Zwolle al 1000 jaar het Evangelie heeft en de Soembanese kerken maar sinds kort en dat daarom de 
Soembanese kerken gehouden zijn zich aan de ,,moederkerk" gehoorzaam te onderwerpen en haar 
besluiten voor vast en bondig te houden, dan is dat een valse (hiërarchische) leer. Spreker deelt nog 
mede, dat deze dwaasheid voorkomt in een zgn. vrijmakingsbrief van de „secte-goeroe" H. Meha, 
welke brief hij tonen kan. Op grond van deze zgn. „vrijmaking' spreekt Zwolle van de ,,kerk te 
Wualanda-Mangili", die zich „vrijmaakte". 
Daarna wordt gevraagd of ds. S. J. P. Goossens iets kan zeggen over de omvang van de kerken-
Tanahomba en de kerken-Kondamara. 
Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat hem een statistiek is gestuurd uit Soemba, maar hij heeft die nooit 
ontvangen. Zeer voorzichtig geschat zouden de Soembanese kerken zijns inziens ca. 3000 zielen 
omvatten; hij is zelfs van mening, dat het er wel 4000 kunnen zijn, gelet op de normale aanwascijfers 
die vroeger golden. De „secte-Kondamara" schat spreker op enige tientallen. 
Op de vraag, of de richtlijnen van de synode van Groningen 1946 nog van waarde moeten worden 
geacht, antwoordt ds. S. J. P. Goossens bevestigend. Daarnaar verwijzen de Soembanese kerken in 
verschillende brieven. De besluiten van deze synode spreken de Soembanese broeders in het bizonder 
aan, omdat br. K Tanahomba zelf in Groningen aanwezig was. Ook in de jongste rondzendbrief van de 
Soembanese kerken wordt daarop teruggegrepen. 
 
Vervolgens komt aan de orde hoofdvraag 3: Hebt U tot instandhouding van Uw kerkelijke leven 
financiële hulp nodig, en zo ja, zoudt U ons wel enig inzicht willen geven in Uw nooddruft? 
 
Ds. S. J. P. Goossens meent, dat er helaas een hardnekkige fout in dergelijke vragen schuilt. Voor het 
eerst ter generale synode van Enschede zijn de zaken zijns inziens versluierd doordat er onderscheid is 
gemaakt tussen steun voor het eigen kerkelijke leven op Soemba en ondersteuning van het 
zendingswerk. Deze onderscheiding zou gebaseerd moeten zijn op uitspraken van de generale synode 
van Kampen. Spreker is dat nooit duidelijk geworden. Een dergelijke concrete onderscheiding is in de 
acta van Kampen 1951 niet te vinden! Enschede 1956 heeft deze onderscheiding als van Kampen 
afkomstig binnengesmokkeld (art. 478b, ,,constaterende b2", annex ,,van oordeel b 1 en 2", ,,spreekt 
uit b"). In verband met de strekking van art. 478 b was dat, aldus spreker, toen nuttig! Als een 
dergelijke onderscheiding werkelijk zou moeten worden gemaakt, zou het er met de kerken op het 
zendingsterrein, levende in en temidden van heidense kampongs, niet best voorstaan. 
Hij meent, dat ook in de uitspraken van de synode van Assen 1961 en de opdracht aan deputaten deze 
grondfout voorkomt. Een synode kan iets dergelijks zijns inziens eigenlijk niet uitspreken. Iedere 
predikant, iedere goeroe indjil (deze historische naam zegt het reeds) en ieder gemeentelid verricht 
toch, als het goed is, in feite zendingswerk. 
Opgemerkt wordt dat de kerken-Tanahomba nooit hebben gevraagd de financiële steun uit Nederland 
te beëindigen. De geldzendingen zijn hier stopgezet. Gevraagd wordt, of ds. S. J. P. Goossens zou 
kunnen mededelen, tot welk jaarlijks bedrag de Soembanese kerken ongeveer steun zouden behoeven. 
Ds. S. J. P. Goossens kan daarop zijns inziens moeilijk antwoorden. Naar zijn mening kunnen zelfs de 



Soembanese kerken op die vraag moeilijk antwoord geven. Er zijn op de theologische school 
vermoedelijk 10 à 14 leerlingen; het gaat om de traktementen, daarnaast kleding en eten. Vroeger was 
de situatie al vaak moeilijk. Er zijn op Soemba herhaaldelijk misoogsten. Nu is alles nog veel erger. 
Vroeger was er nog enige uitvoer uit Soemba. Thans niet meer. Bovendien is er de moeilijke koers van 
de roepia. Het eiland moet zich nu trachten te bedruipen en dat kan gewoonweg niet. 
Geconcludeerd wordt, dat er dus aanzienlijke hulp zou moeten worden geboden. Ds. S. J. P. Goossens 
antwoordt daarop bevestigend. Wat tot nu toe gezonden is uit Nederland, is eigenlijk een druppel op 
een gloeiende plaat. 
Door een der deputaten wordt ,,als eenvoudig kerklid" gevraagd: mogen wij de kerk te Zwolle nu 
werkelijk niet meer zien als kerk des Heren? Moet nu werkelijk worden aangenomen, dat Zwolle tegen 
eer en geweten de kerken-Kondamara zou steunen en niet wil uitspreken dat het om een secte zou 
gaan? 
Ds. S. J. P. Goossens geeft toe, dat zijn opvattingen over en zijn grieven tegen Zwolle heel hard 
klinken. Maar hij meent, onder verwijzing naar lectuur en historie, niet anders te kunnen zeggen, dan 
dat leugens met leugens worden verdedigd. Daarbij komt, dat de kerk te Zwolle ook na de uitspraken 
van 3 generale synodes, de afzetting van spreker als ambtsdrager handhaaft. 
Het ergste is, dat Zwolle een „avondsmaalstafel" heeft aangericht met een door Zwolle zelf tot ,,kerk" 
verheven secte. Als Zwolle, ondanks alle vermaningen en ondanks hem veroordelende 
synodebesluiten, voortgaat op zijn heilloze weg, dan is er zijns inziens geen sprake meer van een 
vergissing. Wat de verbolgenheid van Zwolle ten opzichte van de Soembanese kerken vooral heeft 
opgewekt, is - volgens spreker - dat de Soembanese kerken per telegram op 27 november 1952 aan 
Zwolle meedeelden, dat zij met het Zwolse besluit van 20 oktober 1952 (niet-terugkeer van spreker 
naar Soemba) niet instemden (zie bijlage 1 van Contra-Zwass, p. 2 : 46-49) en dat zij hem ook na zijn 
(onrechtmatige!) afzetting zijn blijven aanvaarden als ambtsdrager. Echter had Zwolle reeds vóór de 
terugkeer van spreker naar Soemba d.d. 21 februari 1963 de band met de Soembanese kerken definitief 
verbroken. 
Gevraagd wordt: Zou het aanbeveling verdienen de Soembanese kerken te erkennen als buitenlandse 
kerken? Zou langs die weg wellicht een verzoening kunnen worden bevorderd? 
Ds. S. J. P. Goossens meent, dat er geen sprake kan zijn van twee kerkengroepen. De ene groep 
(Kondamara) is een secte. 
Hij zegt, dat de Nederlandse kerken zelfs geen contact of correspondentie willen hebben met 
kerkgroeperingen, die harerzijds nog correspondentie onderhouden met de synodale kerken. Hoeveel 
te meer dan moeten de Soembanese kerken elke band met de Nederlandse kerken afwijzen, zolang 
deze kerken een door of namens haar gestichte secte (gesticht binnen het ambtsgebied der Soembanese 
kerken!) als ,,tegenkerk" handhaven en steunen, moreel en financiëel. 
Opgemerkt wordt, dat er een oplossing moet komen. Er kan nog lang gevochten worden voor 
opvattingen en al of niet vermeende rechten. Maar de kerken hier en ginds moeten uit de impasse. 
Ds. S. J. P. Goossens verwijst naar de eerder genoemde rondzendbrief van de Soembanese kerken. Hij 
meent, dat de kerken hier en ginds verzoening met een wederpartij met alle kracht moeten nastreven. 
Maar dan zal er toch sprake moeten zijn van bekering en dan zullen de vruchten ook gezien moeten 
worden. Dat is nodig, ook voor de kerken. De Soembanese kerken houden vast aan haar naam en 
zullen de groep-Kondamara altijd zien als secte. 
Opgemerkt wordt, dat in dit betoog het element, dat afgedwaalden tot bekering gelokt moeten worden, 
wordt verwaarloosd. Ds. S. J. P. Goossens zegt, dat Kondamara en zijn volgelingen op Soemba wel 
worden aangesproken en vermaand. Het is werkelijk niet bij een ,,eerste en tweede vermaning" 
gebleven. In dit verband wijst spreker nog op de vermanende brief, die, ingevolge een besluit van de 
synode van Oost-Soemba d.d. 8/9 juni 1960, aan Kondamara c.s. geschreven werd, welke brief echter 
onbeantwoord bleef (zie recent Rondschrijven van de kerken van Oost-Soemba c.a., pag. 18/19). 
Spreker leest, ter verduidelijking van de schriftuurlijke verzoeningsgezindheid der Soembanese kerken 
tegenover Kondamara c.s., een gedeelte voor uit het aan alle Nederlandse kerken gerichte schrijven 
van de synode van Oost-Soemba (26/28 februari 1957), voorkomende op blz. 63 van dit (gedrukte) 
schrijven: „In de kwestie van ,,verzoening" is de synode (van Enschede) zéér ver afgeweken van de 
weg der waarheid, die in de K.O. op de grondslag van Gods Woord is uitgestippeld. 
,,Verzoening" tussen gecensureerden en de kerk, die hen censureerde, is een zaak, die onze kerken met 
al haar kracht willen nastreven. Maar niet op de wijze, zoals die door de synode van Enschede is 



aangewezen. 
De weg, die door Christus Zelf is aangewezen, is geheel anders. Hij eist, dat degenen, die zich weer 
met de kerk willen verzoenen, zich eerst bekeren en van harte berouw zullen hebben over hun zonden 
en dat zij ook eerst vruchten der bekering zullen hebben laten zien. 
Daarom is in de K.O., die gegrond is op het woord van Christus, bepaald, op welke wijze 
gecensureerden, of reeds-afgesnedenen, zich weer met de kerk kunnen verzoenen (artt. 75-78). 
Er is ook een ,,Formulier tot wederopneming des Afgesnedenen". 
Daarom willen onze kerken gaarne alle volgelingen der secte weer aanvaarden, indien elk van hen 
afzonderlijk tot onze kerken mocht komen met oprecht berouw en oprechte bekering. Maar onze 
kerken willen niet de dwaalweg volgen, die door de synode werd gewezen! 
De synode van Enschede zegt tot onze kerken: Beter is, om u maar te verzoenen! Laten de herders der 
gemeente maar gaan samenspreken met de door hen gecensureerden, om tot een accoord te komen!! 
Het is duidelijk, dat deze aansporing der synode om maar tot verzoening te komen een dwaasheid is in 
het oog des Heren (1 Cor. 1 : 25) en een grote zonde enz." Spreker betreurt het, dat dit schrijven van 
Oost-Soemba nimmer enige reactie is waardig gekeurd en dat tot op vandaag toe steeds maar weer op 
,,verzoening" met de z.g.n. ,,kerken" van Kondamara wordt aangedrongen, alsof de Soembanese 
kerken haar schriftuurlijk-bepaalde standpunt nog nimmer aan de Nederlandse kerken (resp, haar 
synoden) hadden kenbaar gemaakt! 
De vraag wordt gesteld of ds. S. J. P. Goossens de mogelijkheden van terugkeer naar Soemba niet te 
optimistisch ziet. Als onze kerken in tegenstelling tot de synodale, getrouw zijn, zullen zich dan niet 
spoedig moeilijkheden met de overheid voordoen? 
Ds. S. J. P. Goossens meent, dat er niets gebeurt als men het Woord des Heren getrouw bedient. Hij 
wijst in dit verband op enige persoonlijke ervaringen. Een kerkelijke ambtsdrager moet zich echter niet 
met politiek bemoeien. 
De mogelijkheid van terugkeer naar Soeda ligt thans gunstig. Van synodale zijde zijn reeds 
zendingsarbeiders naar Indonesië teruggekeerd (o.a. ds. Luyendijk naar Soemba). 
In het gesprek, dat zich vervolgens met ds. S. J. P. Goossens ontspint, blijkt nog dat in de tussen 
kerkleden op Oost-Soemba en ds. S. J. P. Goossens gevoerde correspondentie o.m. tot uiting komt, dat 
bij een eventueel bezoek aan Soemba rekening zou moeten worden gehouden met een drietal 
hoofdpunten, te weten: 
a. dat afgevaardigden van de Nederlandse kerken eerst aan de vrijgemaakte kerken van Oost-

Soemba moeten meedelen, met welke bedoeling zij willen komen en moeten vragen of die kerken 
hen willen ontvangen; 

b. afgevaardigden moeten niet alleen komen, maar met ds. S. J. P. Goossens, die als betrouwbare 
tolk en als de ,,mond" der vrijgemaakte kerken op Oost-Soemba kan fungeren; 

c. afgevaardigden moeten duidelijk openbaren of zij contact willen opnemen met de kerken-
Kondamara of niet; als afgevaardigden met deze kerken-Kondamara willen spreken is dat wel 
goed, mits de vrijgemaakte Soembanese kerken de kerken-Kondamara kunnen oproepen op een 
vergadering met afgevaardigden aanwezig te zijn. 

De bespreking met ds. S. J. P. Goossens wordt daarna beëindigd." 
 
IV. Beoordeling van de situatie op Soemba 
 
Deputaten zijn er zich van bewust dat zij door allerlei bizondere omstandigheden aan de feitelijke 
contactoefening met de vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. niet zijn toegekomen. Overigens 
menen zij, dat het door deze kerken aan ds. S. J. P. Goossens verstrekte mandaat verreikend is en dat 
hoogstens de vraag kan rijzen, of de opvattingen van ds. S. J. P. Goossens over de gehele linie 
volkomen identiek zijn met die van de Soembanese kerken. Er behoeft niet te worden betwijfeld, dat 
er ten aanzien van de essentiële inhoud van die opvattingen geen verschil van gevoelen tussen ds. S. J. 
P. Goossens en deze kerken bestaat. Deputaten verwijzen in dit verband naar het ,,rondschrijven van 
de synode (9-11 oktober 1962) van de vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. aan de 
gereformeerde kerken in Nederland". 
Niettemin zal duidelijk zijn, dat het uiterst moeilijk is op de smalle basis van het onderhoud met ds. S. 
J. P. Goossens tot een verantwoorde schets van de kerkelijke situatie op Soemba en de voorbereiding 
van een regeling tussen de Nederlandse kerken en de vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. te 



komen. Een afdoende beoordeling van deze situatie kan naar de mening van deputaten slechts worden 
gegeven na toepassing van het christelijke beginsel van hoor en wederhoor ten aanzien van de 
kerkengroepen op Oost-Soemba c.a. 
Deputaten onderstrepen daarom op deze plaats hun gevoelen, tot uiting gebracht aan het slot van hun 
eerste rapport, dat het gewenst, zo niet noodzakelijk zal zijn, rechtstreeks contact op te nemen met 
beide groepen Soembanese kerken, alsmede hun advies aan uw vergadering een zodanig rechtstreeks 
contact mogelijk te maken. 
Getracht zou kunnen worden door correspondentie met beide groeperingen tot een dergelijke 
contactoefening te komen. Hoewel in de huidige omstandigheden correspondentie een minder 
gecompliceerde zaak zal zijn dan in de afgelopen twee jaren, menen deputaten, dat het aanbeveling zal 
verdienen zo mogelijk tot een mondeling overleg met beide groeperingen te komen. Uiteraard kan 
overwogen worden of een dergelijk mondeling overleg hier te lande of op Soemba zou moeten plaats 
hebben. 
Tenslotte zou uw vergadering kunnen bevorderen, dat wordt nagegaan in hoeverre aan de 
vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. financiële hulp zou kunnen worden verleend en in hoeverre 
deze kerken deze hulp wensen te aanvaarden (gelet op de inhoud van haar rondschrijven, synode 9/11 
oktober 1962). Zoals uit het vorenstaande blijkt, is een steunaanvrage van die zijde (nog) niet 
ingekomen; uit het onderhoud met ds. S. J. P. Goossens kan naar het oordeel van deputaten wel 
worden geconcludeerd, dat bij een eventuele aanvrage om geldelijke steun door de Soembanese 
kerken, rekening moet worden gehouden met steunverlening op ruime schaal. 
 
           Met hoogachting en broedergroet, 
           de deputaten voornoemd, 
 
          w.g. C. Trimp, voorzitter 
           W. de Graaff 
           J. D. Oosterom 
           H. C. Smit 
           G. Zomer 
           G. de Jonge, secretaris. 
 
Bijlage 1. 
              Voorburg, 26 augustus 1962. 
 
          Aan de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken  
          op Oost-Soemba en Savoe. 
 
Geliefde broeders in de Here, 
 
De generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, die in 1961 te Assen vergaderde, wees 
een zestal personen aan, die gemachtigd werden op te treden als deputaten inzake enige, hieronder 
nader te noemen zaken die rechtstreeks Uw kerken aangaan. Namens genoemde deputaten richten 
ondergetekenden zich thans tot U, met het verzoek van het volgende welwillend kennis te nemen en 
ons daarop zo spoedig mogelijk een antwoord te zenden. 
De zaak is deze, broeders: 
Steeds sterker is tot ons, als gereformeerde kerken in Nederland, doorgedrongen het besef, dat wij 
sinds de synode van Groningen in 1946 tekort geschoten zijn jegens Uw kerken. Ter synode van 
Groningen waart gij vertegenwoordigd door twee afgevaardigden en aldaar is aan Uw kerken 
onzerzijds o.m. beloofd, dat wij zouden arbeiden aan het tot stand komen van een regeling van onze 
onderlinge verhouding als zelfstandige zusterkerken, die verbonden zijn door dezelfde Geest des 
geloofs. 
Deze regeling is nimmer tot stand gebracht; wel is allerlei verdriet tussen Uw en onze kerken 
voorgevallen. Achteraf moeten wij met schaamte constateren - zoals U ongetwijfeld ook door de 
scriba van de synode van Assen is medegedeeld - dat het ontbreken van de in 1946 beloofde regeling 
een der oorzaken van deze droeve gang van zaken is geweest. Als vervolg op hetgeen U door de 



synode van Assen is medegedeeld, willen wij U thans uitnodigen met ons in overleg te treden, 
teneinde voor de toekomst te komen tot een heilzame, Gode welgevallige, vorm van samenwerking en 
samenleving. 
Wij zijn toch op zo bizondere wijze aan elkaar verbonden door de gang van het werk van Jezus 
Christus in de wereld! 
Door de dienst van de Nederlandse kerken mocht op Soemba en Savoe het evangelie van de enige 
Heiland zijn loop ontvangen: in 1946 vonden wij elkaar, na grote beproevingen in het nationale en 
kerkelijke leven, terug. Door velerlei ellendigheden dreigden wij sindsdien al spoedig wederom van 
elkander te vervreemden, doch de Here blijft begeren, dat wij elkander met blijdschap wederom zullen 
aanvaarden, rijk zijnde in ons gemeenschappelijk geloof en dankbaar voor het werk des Heren, dat zo 
wonderlijk in stand gehouden is, tot onze beschaming, tot Zijn eer! 
Ons eerste verzoek aan U is dan ook dit: Wilt U ons melden, hoe de stand van zaken in Uw kerken op 
Uw eilanden is, opdat wij mogen vernemen, waarin wij de Here ten aanzien van U hebben te bidden 
en te danken. Met name zouden wij gaarne van U horen, in hoeverre U onzerzijds gesteund wenst te 
worden bij Uw roeping ook in de toekomst op Uw eilanden het woord des Evangelies zijn loop te doen 
nemen. Acht U de noodzaak nog steeds aanwezig, dat vanuit Nederland ten behoeve van Uw arbeid in 
de prediking van het Evangelie een of meerdere personen tot u worden gezonden? En zo ja, welke 
mogelijkheden acht U daartoe aanwezig bij de huidige moeilijke politieke situatie? 
Onze tweede vraag aan U is: welke wensen en begeerten leven er thans bij U ten aanzien van de 
afspraken, die onze kerken thans op korte termijn met de Uwe begeren te maken ten opzichte van de 
kerkelijke omgang en correspondentie. Acht U de richtlijnen, die de synode van Groningen 1946 aan 
de kerk te Zwolle daartoe gaf, na 16 jaar nog van waarde? 
Onze derde vraag is: Hebt U tot instandhouding van Uw kerkelijke leven financiële hulp nodig, en zo 
ja, zoudt U ons wel enig inzicht willen geven in Uw nooddruft? Zoals U uit de berichten van de scriba 
der synode van Assen bekend zal zijn geworden, zijn wij als deputaten gemachtigd gelden van de 
Nederlandse kerken te vragen ter leniging van Uw financiële nood. Ook op dit punt zijn wij ons 
bewust ten aanzien van Uw kerken ernstig in gebreke te zijn gebleven. 
Wij zouden gaarne van U de gelegenheid ontvangen, deze schuld ten aanzien van U en tegenover de 
Here met de daad te vereffenen, zoveel als ons mogelijk is. 
Zoals U zult verstaan, zullen wij als deputaten ons ook wenden tot hen, die - alhier in Nederland 
aanwezig - van Uw situatie goed op de hoogte zijn; evenwel zien wij allereerst uit naar een 
rechtstreeks contact met U. 
Wilt daartoe, broeders, ons schrijven overwegen in dezelfde geest, waarin het werd opgesteld en 
verzonden: in de geest van broederlijke toegenegenheid, onder gebed tot onze hemelse Koning, dat het 
Hem moge behagen te helen wat door onze zonden geschonden werd in het verleden. 
 
             Met christelijke groet, 
 
             namens deputaten voornoemd, 
 
             w.g. C. Trimp, voorzitter  
             w.g. G. de Jonge, secretaris. 
 
Bijlage 2. 
 
Vertaling van de brief van de Vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a. aan deputaten van de 
generale synode van Assen 1961, d.d. 28 januari 1963. 
 
Vrijgemaakte Kerken van Oost-Soemba c.a. 
 
       Aan de deputaten, door de synode van de gereformeerde kerken, 
       vergaderd te Assen, benoemd.  
 
Met achting, 
De brief van deputaten, Voorburg 26 augustus 1962, werd door ds. Tanahomba op 19 november 1962 



ontvangen. Hij is vermenigvuldigd en aan elke geinstitueerde kerk toegezonden. 
Het was voor onze kerken bezwaarlijk, teneinde te voldoen aan het verzoek der deputaten om zo 
spoedig mogelijk te antwoorden, een buitengewone synode te houden, zulks in verband hiermee, dat 
de regenmoesson reeds ingetreden was en de wegen moeilijk begaanbaar waren. 
Erop bedacht, dat zoveel mogelijk aan Uw verzoek voldaan zou worden. hebben onze kerken het 
moderamen van de synode van oktober 1962 - n.l. ds. P. Djami, J. Rohi en ds. Tanahomba - verzocht 
U te antwoorden, welk antwoord niet los zou mogen staan van het besluit der synode van mei 1959. 
Na lezing van Uw bovengenoemde brief en van het besluit der generale synode van de gereformeerde 
kerken, vergaderd te Assen, waren onze kerken verheugd, omdat deze synode het besluit genomen 
heeft voortgaand contact te zoeken met onze kerken, en omdat zij voor dat doel deputaten heeft 
benoemd. Of m.a.w.: om de bestaande verhouding, die door het optreden van Zwolle tegenover onze 
kerken verbroken is, te herstellen. Want de band tussen onze kerken en de kerken in Nederland was 
een band, die God door zijn Geest en Woord gelegd had (zoals ook uitkomt in Uw bovengenoemde 
brief). 
Derhalve mag de mens die niet verbreken. Dit werd ook reeds gezegd in het rapport van onze kerken 
aan de synode van Kampen 1951. 
Beseffend (eraan denkend), dat die band van zodanige aard was, hebben onze kerken - hoewel de 
synode van Enschede 1955/1956 en Bunschoten-Spakenburg 1958/1959 onze kerken veroordeeld 
hebben in haar zaak met Zwolle en Zwolle voor onschuldig gehouden hebben - in haar vergadering 
van 5-7 mei 1959 te Mau-Maru het besluit genomen een volmacht te geven aan ds. S. J. P. Goossens, 
aldus luidende: 
,,De synode van de Vrijgemaakte kerken van Oost-Soemba c.a., vergaderd van 5 t.m. 7 mei 1959 te 
Mau-Maru, 
besluit: 
Aan ds. S. J. P. Goossens het recht en de opdracht te geven op te treden als de mond en 
gevolmachtigde (vertegenwoordiger) van de kerken van Oost-Soemba c.a., in de zaken van deze 
Vrijgemaakte kerken met de kerken in Nederland; en voorts om ook al het nodige te doen voor het 
werk des Heren in Oost-Soemba". Het pad is dus reeds voor U gebaand om van dichtbij met onze 
kerken te kunnen spreken, n.l. met ds. S. J. P. Goossens, die de mond en de gemachtigde van onze 
kerken is en die thans in Nederland verblijft, n.l. (om te spreken) over alles wat maar nodig is inzake 
het voortgaand contact, waartoe de synode van Assen deputaten heeft benoemd. 
Bovendien, wanneer deputaten begeren de situatie van onze kerken te kennen, dan geeft dat geen 
moeite meer, als zij maar in contact treden met ds. Goossens. Want ds. Goossens is goed op de hoogte 
van de situatie onzer kerken, zoals die was niet alleen vóór zijn vertrek van Soemba, maar ook zoals 
die is ná zijn vertrek, tot op dit ogenblik toe. Het is U bekend, dat een besluit, hetwelk officieel 
genomen is en als bondig (wettig) erkend is, bindend is voor degenen, die het besluit namen. Zo zijn 
onze kerken gebonden aan bovengenoemd besluit (art. 31 K. O.). 
Daarom is het voor onze kerken niet mogelijk, bovengenoemd besluit maar buiten gebruik te stellen, 
als het betreft besprekingen, die voortgaand contact beogen of herstel van de band tussen onze kerken 
en de kerken in Nederland, welke band verbroken werd door het optreden van Zwolle tegenover onze 
kerken. Dus, op grond van bovengenoemd besluit van onze kerken in haar synode van 5-7 mei 1959 te 
Mau-Maru, zullen onze kerken van ds. Goossens, de mond en gemachtigde van onze kerken, de 
voorstellen (suggesties) van deputaten wel vernemen, nadat U daartoe contact met Z. E. hebt gelegd. 
En als onze kerken de voorstellen van deputaten van ds. Goossens hebben vernomen, dan eerst zullen 
onze kerken daarover haar oordeel aan U doen toekomen. 
Moge de Here, die zeer rijk is, wijsheid en beleid (schenken) aan deputaten en hen leiden, opdat zij 
hun taak kunnen vervullen en vruchten mogen oogsten, die heilzaam zijn voor het welzijn van de kerk 
des Heren, zowel op Soemba als in Nederland, en voor de verbreiding van zijn rijk. 
Met heilbede, namens de Vrijgemaakte kerken van Oost Soemba c.a., 
  
         w.g. ds. K. Tanahomba, ds. P. Djami 
          Guru Indjil J. Rohi. 
Mau-Maru, 28 januari 1963. 
Vertaler: w.g. ds. S. J. P. Goossens (23 januari 1964). 



BIJLAGE 18. (art. 477) 
 
RAPPORT van deputaten inzake de psalmberijming. 
 
      Aan de generale synode van de gereformeerde kerken in Nederland, 
      bijeen te komen in april 1964 te Rotterdam-Delfshaven. 
 
Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, 
 
Ondergetekenden, deputaten voor de psalmberijming, benoemd door de generale synode van Assen 
1961 (acta art. 174), hebben de eer, uw vergadering over hun werkzaamheden het volgende te 
rapporteren. 
 
1. Samenstelling van het deputaatschap 
 
Bij besluit van de generale synode van Assen 1961 werden tot deputaten voor de psalmberijming 
benoemd de broeders: ds. J. J. de Vries te Bergentheim, samenroeper, P. van Dijke te Breda, P. A. 
Hekstra te Rotterdam, dr. B. Jongeling te Apeldoorn, drs. J. P. Lettinga te Kampen, D. W. L. Milo te 
Nunspeet, drs. E. Teunis te Monster, D. Jzn. Zwart te Rotterdam en ds. J. J. Verleur te Lisse. 
Tot secundi-deputaten werden benoemd: ds. G. A. Hoekstra te Utrecht, M. Lok te Zwolle en W. 
Meyer te Groningen. 
Voor de samenstelling van een nieuw deputaatschap, waartoe uw vergadering eventueel zou besluiten, 
zouden wij graag vooraf de bizondere aandacht van de synode willen vragen. Alles wijst er namelijk 
op, dat de arbeid om tot gebruik van een nieuwe psalmberijming te komen, in de naaste toekomst voor 
onze kerken een beslissend stadium zal bereiken. Dan is echter een aantal deputaten nodig, dat zich 
ook geheel aan dit werk zal kunnen geven en een nieuwe opdracht uitvoeren. Helaas heeft het huidige 
college van deputaten slechts zeer beperkte kracht kunnen ontplooien. 
 
Reeds bij het begin van zijn arbeid moest ds. J. J. de Vries wegens langdurige ziekte dit werk uit 
handen geven. Dit veroorzaakte vertraging in de samenroeping van deputaten, al treft ds. J. J. de Vries 
daarvoor geen enkele blaam. Hij heeft zo spoedig mogelijk ds. J. J. Verleur verzocht, de samenroeping 
op zich te nemen. 
Na de samenroeping bleek het volgende: broeder P. van Dijke berichtte, dat hij ook nu weer 
verhinderd was, aan het werk van deputaten deel te nemen, terwijl hij er zijn verbazing over uitsprak, 
dat hij opnieuw was benoemd. Hij verzoekt uw vergadering met nadruk, hiervan goede nota te willen 
nemen. Zijn plaats werd ingenomen door broeder M. Lok te Zwolle als secundus. 
Voor ds. J. J. de Vries werd een beroep gedaan op ds. G. A. Hoekstra van Utrecht als secundus. Deze 
was bereid hem voor een deel te vervangen en heeft dan ook de meeste vergaderingen bijgewoond, 
maar stelde dadelijk, dat het hem helaas niet mogelijk was, aan de arbeid van deputaten ten volle deel 
te nemen, zodat de selectie door anderen zal moeten geschieden. 
Broeder P. A. Hekstra heeft slechts de eerste en laatste vergadering van deputaten bijgewoond, maar 
heeft door ziekte en andere omstandigheden aan het werk zelf niet kunnen deelnemen. 
Dr. B. Jongeling heeft in verband met de voorbereiding van zijn promotie pas in de loop van het najaar 
1962 iets voor deputaten kunnen doen. De secundus, broeder W. Meyer te Groningen, deswege 
verzocht de plaats van dr. B. Jongeling in te nemen, berichtte, daarin verhinderd te zijn en verzocht, 
ook niet weer voor een benoeming in aanmerking te komen. 
Drs. J. P. Lettinga heeft wegens drukke werkzaamheden de vergaderingen niet geregeld kunnen 
bijwonen. In november 1963 onttrok hij zich aan het werk van deputaten, van welke beslissing deze 
broeder rechtstreeks aan uw vergadering verantwoording hoopt af te leggen. 
Drs. E. Teunis kon alleen de eerste vergadering van deputaten bijwonen. 
De broeders D. W. L. Milo en D. Jzn. Zwart hebben bijna alle vergaderingen meegemaakt en zich in 
het bizonder bezig gehouden met de notatie van de psalm-melodieën. 
Ds. J. J. Verleur heeft op verzoek van deputaten de vergaderingen geleid en is als rapporteur 
opgetreden. De taak van selectie, welke de deputaten zich hadden gesteld, kwam vrijwel geheel op dr. 
B. Jongeling en hem neer, zodat deze arbeid maar moeizaam is gevorderd. 



De samenstelling van en de verschuivingen binnen het deputaatschap, welke ten gevolge hadden, dat 
slechts enkele predikanten de vergelijkingsarbeid konden verrichten, terwijl drie broeders musici 
aanwezig waren, heeft tot gevolg gehad, dat deze keer de te boeken resultaten meer op muzikaal 
terrein kwamen te liggen. 
Het zal - wanneer uw vergadering opnieuw aan een deputaatschap een opdracht gaat verstrekken - van 
grote betekenis zijn, broeders te benoemen, die in staat zijn deze arbeid kundig te verrichten. Wij 
geven de synode in overweging, indien mogelijk, voor dit werk enige broeders geheel vrij te maken en 
bijvoorbeeld daarvoor enige predikanten in te schakelen, die tevens hebraïci zijn en enkele auteurs uit 
eigen kring. 
Wij weten, dat dit zeer ingrijpend zou zijn, maar de zaak van de psalmberijming is het waard en onzes 
inziens rijp voor een beslissing op korte termijn. 
In verband hiermede verdient het ook aanbeveling, te voorkomen, dat één broeder aan twee 
deputaatschappen moet deelnemen, zoals bij broeder M. Lok thans het geval was. 
Deputaten zouden uw vergadering willen adviseren, zich bij benoeming van deputaten ervan te 
vergewissen, of de te benoemen broeders - wat tijd en woonplaats betreft - doelmatig en regelmatig 
kunnen samenwerken. 
 
2. Opdracht aan het deputaatschap 
De opdracht, die deputaten ontvingen, luidde als volgt (acta art. 121. besluit sub A) : 
A. te vervolgen en zo mogelijk te voltooien, hetgeen door de generale synode van Bunschoten-

Spakenburg aan haar deputaten werd opgedragen, nl.: 
a. adres te zijn voor alle eventueel in de kerken opkomende voorstellen, c.q. suggesties, tot 

verbetering van de berijming-1949, alsmede kennis te nemen van ander materiaal, dienstig 
tot het verkrijgen van een betere psalmberijming, alsmede zodanige voorstellen en materiaal 
te verzamelen en te beoordelen; 

b. in het bizonder het psalter-1949 - en eventueel andere concepten voor een nieuwe berijming 
- te vergelijken met de statenberijming, vooral naar de maatstaf, welke de meest bruikbare 
weergave biedt van de onberijmde psalmen der Heilige Schrift ten gebruike in de eredienst; 

c. zo nodig met de ,,Stichting Geestelijke liederen" - zonder verplichting onzerzijds - overleg 
te plegen over alle door deputaten eventueel gewenst geachte verbeteringen, en eventueel op 
het openen van de mogelijkheid tot selectie of toevoeging aan het psalter-1949 bij ds. H. 
Hasper aan te dringen. 

 
3. Werkzaamheden en resultaten 

In de opdracht van de generale synode van Assen 1961 is kennelijk een dubbel spoor 
aangegeven, waarlangs deputaten het voorgestelde zouden moeten bereiken. Zij stonden derhalve 
voor de volgende taken: 

a. de berijming-1949 verder vergelijken met de statenberijming; 
b. andere ontwerp-berijmingen op haar waarde beoordelen naar de onder besluit A, sub b, 

genoemde maatstaf; 
c. ten aanzien van a en b mogelijkheden van selectie of toevoeging bezien. 
 
Namens de deputaten hebben de predikanten ds. E. Teunis en ds. J. J. Verleur en broeder D. Jzn. 
Zwart op 5 februari 1962 een onderhoud gehad met het moderamen van het bestuur van de „Stichting 
Geestelijke liederen" te 's Gravenhage terzake van een verbeterde uitgave van het psalter-1949. Dit 
onderhoud resulteerde in een schriftelijke verklaring van genoemd bestuur d.d. 4 juni 1962: 

,,dat het bestuur van de „Stichting Geestelijke liederen" geheel openstaat voor alle bij uw 
deputaten levende wensen inzake door u noodzakelijk geachte veranderingen in het psalter-1949, 
zowel wat tekst als muzieknotatie betreft." 

Ten aanzien van de notatie der psalmmelodieën verklaarde genoemd bestuur met name: 
a. de notering van de psalmmelodieën in halve en kwart noten in een afzonderlijk boek ten dienste 

van onze kerken, vindt geen bezwaar; 
b. de notering van alle rusten in de psalmmelodieën in dier voege, dat de lange rust - bestaande na 

bijna elke regel in alle psalmen - genoteerd zal worden met het normaal hiervoor geldende 
rustteken, vindt evenmin bezwaar. 



Op deze bespreking kwam de vraag naar de mogelijkheid van selectie niet tot beslissing. 
Deputaten hebben zich in de loop van 1962 beraden over de vraag, hoe zij hun opdracht nu verder 
konden volbrengen. Het volgen van beide sporen bleek helaas een onmogelijkheid, omdat slechts twee 
deputaten aan het vergelijkingswerk konden deelnemen. 
Daar deputaten in grote meerderheid de weg van selectie de meest juiste achtten, besloten zij dit spoor 
te volgen. Aan dr. B. Jongeling en ds. J. J. Verleur werd een opdracht gegeven, zodat te zijner tijd aan 
onze kerken een bundel psalmen zou kunnen worden voorgelegd, die het beste zou geven, wat ter 
beschikking is. Hierbij zouden o.m. worden betrokken de berijming-1949, de berijming-Muns. de 
berijming van Luykenaar Francken (voor zover verschenen), de bundel van de interkerkelijke 
commissie en proeven uit eigen kring. Dat deze arbeid voor twee deputaten te omvangrijk was, zodat 
zij niet gereed zouden komen vóór uw vergadering zou bijeen komen, stond reeds dadelijk vast. 
Toen deputaten op 28 november 1963 bijeen kwamen, om de resultaten van deze selectie-arbeid na te 
gaan en eventueel conclusies te trekken, bleek, dat de gang van zaken sterk beïnvloed zou worden 
door het volgende: 
In een onderhoud, dat broeder D. Jzn. Zwart en ds. J. J. Verleur op de morgen van die dag namens 
deputaten hadden met het moderamen van het bestuur van de ,,Stichting Geestelijke liederen", bleek 
namelijk, dat selectie uit de berijming-1949, ook wanneer daardoor een groot deel van zijn bundel in 
gebruik zou kunnen genomen worden, door ds. H. Hasper met stelligheid en zeer pertinent van de 
hand gewezen wordt. De auteur wil in een uitgave voor onze kerken wel mogelijke berijmingen van 
afzonderlijke psalmen, die bij ons voorkeur hebben, eventueel mede opnemen en onderdelen van zijn 
eigen berijming vervangen door andere, indien wij betere zouden hebben, maar aan selectie werkt hij 
niet mede. 
Als argumenten hiervoor gelden: 
a. selectie geeft onnoemelijke verwarring; 
b. selectie is in strijd met het door de auteur gestelde doel van zijn berijming, nl. één bundel voor de 

Nederlandse christenheid, de rooms-katholieke kerk incluis; 
c. aan andere kerkelijke gemeenschappen is selectie eveneens geweigerd. 
 
Toen een en ander aan deputaten bekend werd, waren zij van mening, dat onze kerken thans op een 
kruispunt gekomen zijn, waarop een nadere beslissing inzake de te volgen koers moet worden 
genomen. Er zijn immers op dit moment twee mogelijkheden: 
a. selectie uit alle voorhanden berijmingen, met uitschakeling van de berijming-1949; 
b. het psalter-1949 in zijn geheel aanvaarden in een speciale uitgave voor onze kerken. 
 
Het zal uw vergadering duidelijk zijn, dat deputaten hierin geen beslissing konden nemen en dat zij - 
alvorens hun werk voort te zetten - de synode moeten verzoeken, te willen aangeven, welke weg in de 
naaste toekomst moet worden gevolgd. Ook het reeds verrichte selectiewerk kan niet worden 
voortgezet, voordat een beslissing is genomen. 
 
Deputaten willen trachten aan te geven wat vóór en tegen beide mogelijkheden aangevoerd zou 
kunnen worden: 
A. Selectie uit alle bundels, zonder berijming-1949  

Hier vóór pleiten: 
a. ruimere armslag bij beschikking over en keuze uit een aantal berijmingen uit jongere tijd, zoals 

die van Luykenaar Francken, Muns e.d.; 
b. mogelijkheden, ook werk uit eigen kring te onderzoeken. meer dan tot op heden in aanmerking 

kon komen; 
c. de meeste van deze auteurs geven hun werk vrij ter selectie. 
 

Hier tégen pleiten: 
a. op de berijming-Muns en die van de interkerkelijke commissie na, is nog geen enkele berijming 

compleet; tegen de laatste zijn vele bezwaren in te brengen, die ook in andere kerken naar voren 
treden; een geselecteerde bundel zal dus nog wel geruime tijd op zich laten wachten, temeer daar 
het beschikbare materiaal zeer ongelijk van kwaliteit bleek; 

b. de uitgave van een geselecteerde bundel uit deze berijmingen zal zeer kostbaar zijn en geheel 



komen voor rekening van onze kerken; men denke aan een investering naar globale raming van 
plm. f 100.000,--; 

c. de uitgave van een eigen bundel betekent niet alleen, dat onze kerken ten aanzien van de 
psalmzang in het isolement komen, maar bergt ook in zich het gevaar, dat onze kinderen op de 
scholen uit verschillende bundels moeten leren, met het thans reeds duidelijk aanwijsbare gevaar, 
dat de psalmen onbekend worden en het psalmzingen meer en meer in onbruik geraakt. 

 
B. De berijming-1949 geheel aanvaarden in een speciaal voor onze kerken uit te geven bundel 
 

Hier vóór pleiten: 
a. dit is een complete bundel; waarin nog wijzigingen kunnen werden aangebracht in een aparte 

bundel voor onze kerken; 
b. de tijd dringt: wanneer er wederom niets gebeurt, zal de interkerkelijke uitgave vermoedelijk 

steeds meer ingang vinden of wij blijven op de statenberijming aangewezen; 
c. met name voor de jeugd der kerk is een goede, nieuwe berijming zeer gewenst; 
d. de ,,Stichting Geestelijke liederen" verzorgt de uitgave, de kerken bekostigen alleen de mutaties, 

die zij in deze bundel willen opnemen: 
e. een nieuwe berijming kan binnen afzienbare tijd aan de kerken worden aangeboden. 
 

Hier tégen pleiten: 
a. het nieuwere werk komt niet meer in beschouwing; 
b. het opnemen van een supplement achter psalter-1949 lijkt ons niet gewenst; het werkt verwarrend 

en laat de keuze van de te zingen psalmen te veel over aan het inzicht van de predikant, die te 
zijner tijd ook weer naar zijn keuze wordt beoordeeld; 

c. sommige berijmingen zullen grondig herzien moeten worden; wij noemen bijvoorbeeld de 
zogenaamde .,vloek"-psalmen; 

d. in de muzieknotatie aan te brengen wijzigingen. alsmede het eventueel toevoegen van een 
supplement, komen voor rekening van onze kerken. 

 
4. Conclusie 
Alles wijst er op, dat de zaak van de psalmberijming een beslissend stadium nadert. 
Wij verzoeken uw vergadering, een besluit te nemen in dier voege, dat het volgende deputaatschap 
duidelijk weet, in welke richting het moet gaan. 
Inzake de schriftmatigheid der berijmingen, kan worden opgemerkt, dat deze schriftmatigheid over 
diverse berijmingen zeer ongelijkmatig is verdeeld. Als algemene conclusie van uw deputaten geldt: 
 
Het psalter-1949 is - mits na enige ingrijpende wijzigingen - wellicht het beste bruikbaar te maken. 
 
Deputaten zijn gaarne bereid, indien gewenst, uw vergadering nadere inlichtingen te verschaffen. 
Uw vergadering Geesteslicht over al haar arbeid toebiddend, deputaten voornoemd, 
 
          w.g. P. A. Hekstra, Rotterdam 
           G. A. Hoekstra, Utrecht 
           B. Jongeling, Apeldoorn 
           M. Lok, Zwolle 
           W. L. Milo, Nunspeet 
           E. Teunis, Monster 
           D. Jzn. Zwart. Rotterdam 
           J. J. Verleur, Lisse, voorzitter en rapporteur.  
Utrecht, 
16 januari 1964. 
Lisse, 
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