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DIENST VA N W OORD EN GEBED op dinsd ag 9  april 1 99 6,  op de v oorav ond  van d e Generale
Syno de van  Berkel en Roden rijs.

De raad v an de Geref orm eerde Kerk t e Berkel en Rodenr ijs had de g emeent e sameng eroepen
voo r een dienst  van W oord  en gebed  ter g elegenheid  van d e samenk om st v an de gen erale
syno de van  De Gerefo rmeerd e Kerken in  Nederland  vanaf  w oensdag  10  april 1 99 6.

Deze bidstond werd bi jgew oond door de afgevaardigden naar de synode, docenten van de
Theologische Universiteit te Kampen, generaal-synodale deputaten en vele andere belangstel len-
den uit  het hele land. D e plaatselijke overheid w as o.a. vert egenw oordigd d oor de burgem eester,
drs. E. Hofland.

Vo organ ger in de d ienst  w as ds. M .H.  Sliggers,  praeses van  de Generale Sy nod e van Om men
199 3. Hij had als tekst gekozen 2 Timoteüs 2:8-9 en vatte zi jn preek als volgt samen:

Niets kan ons méér aansporen om Christus te dienen dan het evangelie dat Hij  de opgestane
Heer is.  

W aarom  die aanspo ring 1 . no dig is;  2.  zo sterk  is.

In deze dienst  is het  w erk v an de gen erale syno de opg edragen aan  God, d ie zijn Zoon  heef t
opg ew ekt  uit  de doo d. Gebed en w erd om  de leiding  van d e Heilige Geest .



AC TA  VAN  DE GEN ERALE SYN OD E VAN  DE GEREFORM EERDE KERKEN IN N EDERLAND ,
SA M ENGEKO M EN T E BERKEL EN RODENRIJ S OP W OENSDAG 10  APRIL 1996

PRO-ACTA

Artikel 1 1 0 . 0 4 . 9 6
Opening

Namens de raad van de Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs, door de Generale Synode
van Ommen 199 3 aangewezen als samenroepende kerk, opent ds. W. Tiekstra de vergadering.
Hij laat zingen Psalm 36 :2 en 3, leest Johannes 4:1-30  en gaat voor in gebed.
Daarna houdt hi j de volgende openingstoespraak:

Geacht e afg evaardig den naar en  hoog geach te adv iseurs van  de generale sy nod e 19 96 ,
Het is mij een groot genoegen u, namens de samenroepende kerk te Berkel en Rodenri js, w elkom
te m ogen het en in deze const ituerende v ergadering. A ls praeses van de maand viel m ij die eer te
beurt. Met bl i jdschap w il ik de daarbij behorende taken verrichten. Zoals uit de Act a van vorige
syno den blijk t,  hoor t b ij die tak en een op eningsw oord . Laat  ik daarm ee dan m aar beginn en. Ik  zal
proberen het kort te houden. Hopeli jk zult u dat als vergadering bi j  de u opgedragen taken ook
kunnen doen.
W ij zagen u g raag ko men . W e hebben  ons niet  voo r niet s kand idaat  gest eld om  deze syn ode t e
mo gen on tv angen.  Ons sind s 19 90  in gebru ik zijnde k erkgeb ouw  " De Bron"  kan u itst ekend  als
con feren tieo ord v oor een g enerale syn ode dien en. Dit  gebou w  nodig t d aarto e als het w are uit .
Wij pri jzen ons gelukkig dat ook de Generale Synode van Ommen 1993  dat heeft ingezien.
Naar w ij begrijpen  zou het  w el eens één v an de laat ste k eren ku nnen zijn , dat  de verg adering en
van d e generale sy nod e in een kerk gebou w  of  kerkelijk  cent rum  w orden  gehou den.  De part iculie-
re syno de van  Holland -Zuid h eeft  u een v oorst el gedaan o m o nderzoek  te lat en doen  of  uit w ijken
naar een c onf erent ieoord  niet  aant rekkelijk er is.
Persoonli jk zou ik het jammer vinden, wanneer de generale synoden (net als vroeger bejaarden-
en verpleeghuizen) naar een bosri jke omgeving zouden worden verwezen. De afstand tot de
plaat selijke kerk en kan  daardoo r onn odig g root  w orden . Nu  nog h eeft  de meest e vergad ering v an
de kerken duidel i jk  een plaats in het midden van de kerken. Een groot deel  van de plaatseli jke
gem eent e w ordt  er in meer o f m indere m ate bij b etro kken . Terw ijl heel de gem eent e er mee t e
maken kri jgt vanw ege allerlei praktische zaken.
Wij zagen u dus graag komen. Maar w e wil len u toch ook w el weer zien vertrekken. Tot zolang
zullen w ij als gemeen te en ig ong erief v oor lief  nemen . W e doen d at m et lief de. M aar het  mo et
niet  te lang  duren . Je m oet  verleend e gast vrijheid  niet  misbr uiken . M aar ik besef  dat  u dat  niet
helemaal zelf  in de han d hebt . De k erken d ie u zond en hebb en, d oord at zij uw  agenda h ebben
gevu ld, d aarin een belan grijke st em.
Ik mo et h ierbij denk en aan iet s dat  zich in d e gesch iedenis v an de geref orm eerde kerk  te Berk el
heef t af gespeeld.  Het  w as in de eeuw  van d e Reform atie,  de zestien de eeuw . Tijd ens de 8 0-
jarige oor log.  Toen v luch tt e er een dom inee uit  Vlaan deren v oor h et o orlog sgew eld naar het
noorden. Zijn naam w as Vedastus Coornw inder. Deze Belg kw am naar Berkel. En hi j  verbond
zich onder v oorw aarden aan de gemeent e alhier.
Een van die voorwaarden was dat de dorpskerk zou w orden gerepareerd. Bleef dat uit,  zodat
Vedast zijn dienst niet goed kon verrichten, dan mocht hi j  vertrekken. Wel moest dominee de
gem eent e in de geleg enheid st ellen een op volg er voo r hem  te v inden.  Er w erd een op zegter mijn
van drie maanden afgesproken. Aan de andere kant gold die opzegtermijn ook voor de gemeen-
te. De plaatseli jke kerk kon haar dienaar des Woords op termijn ontslaan. Zo had hi j de gelegen-
heid om naar een andere gemeente w aar hi j  zou kunnen dienen om te zien.
Ved ast k w am in 1 58 3 n aar Berkel. V olgens d e straat naam bord jes van d e Coorn w inderlaan w as
het  in 1 58 7.  M aar ik hec ht  meer w aarde aan de g egeven s in het  proef schrif t v an de heren
Wouters en Abels:  Nieuw  en ong ezien -- Kerk en samenleving in de classis Delft en Delf land
157 2--1621 , deel 1. Ook ds. G. Treurniet stelt in Uit de Bron de ko mst  van d s. Coo rnw inder in
15 83 . M aar w ie had ooit k unnen denk en dat ds.  Coornw inder in het jaar 16 07 , bijna een kw art
eeuw  later,  in de am bach tsh eerlijkheid  Berkel zou st erven? V edast  zelf zeker n iet.
De vraag  is zelfs of  hij hier w el altijd m et ev enveel g enoegen  heef t g ew erkt . W ant  al binnen  een
jaar nadat  hij zich aan  de gem eent e hier had v erbon den,  verzoc ht  hij naar Engeland  te m ogen
vert rekken . Daar w ilde hij V laamse v luch telin gengem eent en gaan d ienen.  M aar de classis Delf t
l iet hem w eten dat niet toe te staan. Hij moest in Berkel bl i jven.
Het  w as vijf  jaar later,  in 1 58 9,  dat  Ved astu s Coorn w inder het  verzoek  indiend e te m ogen r uilen
met  zijn colleg a die sto nd in ' t W oud . ' t W oud is een  dorp je dat  aan de and ere kant  van d e stad
Delf t lig t.  M aar ook  dat  sto nd de c lassis niet t oe. Zij v oegde V edast us t oe: " Dat  hij zich n iet
langer moest kw ellen om van Berkel vri jgemaakt te w orden, omdat zijn dienst aldaar 'zeer nut
ende v orderlic k'  w erd ervar en."  Nee, deze d omin ee kw am niet  gemak kelijk w eg uit  Berkel.
De geschiedenis gaat nog verder. Om een lang verhaal kort te maken. Het lange verhaal wordt
doo r ds. T reurniet  vert eld in het  boek je Uit de Bron dat  u op u w  taf el vind t.  Tussen 1 59 3 en
15 99  w erd ds.  Coorn w inder her haaldelijk  beroepen  door  de gem eent e Yarm out h of  Jarm uiden in
Engeland.  Telken s mo est h ij in opd racht  van d e kerkeraad  en de classis D elft  voo r die beroep en
bedanken. De ene keer dat hi j  wel mocht gaan, in 1595 , moest hi j  eerst nog bl i jven om de
gem eent e naar een op volg er te lat en om zien. Die w erd blijk baar niet  gevo nden.  Ved ast b leef in



Berkel.
Wel m ocht  hij zo nu en dan een paar w eken naar Yarmou th g aan, om  de gemeent e daar te
helpen.  M aar ook  de verzo eken d aarto e w erden niet  altijd  ingew illigd do or kerk eraad en c lassis.
En in 1599  w ordt het hem verboden te gaan, omdat de overtocht t e gevaarl ijk w as. Ook meende
de classis dat  ds. Co ornw inder zelf , de g emeent e in Berkel en d ie te Y armo ut h er sch ade van
zouden kunnen ondervinden...
Tenslot te,  na zestien  jaar, beru stt e Ved astu s Coorn w inder erin  dat  hij predik ant  in Berkel m oest
bl i jven. Nog acht jaar heeft hi j  daarna in goede harmonie met de andere ambtsdragers, ouderling-
en en diakenen, zi jn dienst verricht. Hij  bleef trouw  zi jn ambt bedienen, totdat de Here hem door
de dood in 160 7 uit zi jn dienst ontsloeg. We bli jven deze eerste gereformeerde voorganger in de
ambachtsheerl ijkheid Berkel met dankbaarheid gedenken.
Ik heb u  dit  verhaal v erteld  om  de vo lgende red en. W at b edoeld w as als minim aal drie maan den
w erd vierentw intig jaar. Zonder dat deze dominee dat zelf graag wilde. Laten w e hopen dat uw
verblijf  hier niet  zodanig  zal uitlo pen.  U bent  w el niet  als Coornw inder gek om en om  ons als
predik ant  van d e gemeen te t e dienen.  Het  is juist an dersom : W ij w illen u dien en. Op dat  u met
uw  w erk alle gem eent en in Ned erland,  inclu sief die v an Berkel en Rod enrijs, k unt  dienen.  Laten
w e hopen  dat  u aan een t ermijn  van d rie maand en geno eg hebt . Zod at u  niet  ' uzelf g aat k w ellen
om van Berkel vrijgemaakt te w orden'.
Er l igt veel werk op u te w achten. Er zijn ongeveer tw ee maal zoveel ingekomen stukken op uw
taf el gelegd als in  Omm en drie jaar geled en. Die sy nod e vergad erde elf  w eken,  verspreid  over v ijf
maan den.  De A ct a van Om men  beslaan 2 12 , de bijlag en meer  dan 5 00  pagina' s. Zie dat  niet  als
een record dat  gebroken m oet w orden. Probeer uw  Ac ta beperkt er te houd en. U zou een vo or-
beeld k unn en nem en aan uw  voo rgang er hier in Berkel en  Rodenrijs. D e Ac ta v an 1 95 2 t ellen
inclu sief d e bijlagen m aar net  12 0 p agina' s. Of  dat  lukt ? Ik vrees het  ergst e.
U w eet wat  er al lemaal op uw tafel l igt. Een enkele appèlzaak. De benoeming van enkele docen-
ten  aan onze T heolog ische U niversit eit.  Opdat  het  w erk in Kam pen oo k in d e kom ende jaren
goede voortgang kan hebben. Maar vooral opnieuw de kw estie van het vrouwenstemrecht. Ook
de zegeng roet  en zegen in  de eredienst en. V erder een heel d ik rapp ort  bet reff ende de ered ienst .
Daarin het voorstel een uitgebreid l iedboek vri j te geven om te beproeven. Een nieuw e proefbun-
del zogezegd . Ook  mo eten  de samen sprekin gen m et an dere kerk en in het  kader v an ons st reven
naar kerk elijke eenheid  uw  aandac ht  hebben . Daarbij n iet t e verget en de v ele con tac ten  met
christenen en kerken elders in de wereld. Nog heb ik niet alles genoemd.
Naar ik aann eem besef t u , dat  uw  w erk hier in  Berkel en Roden rijs in de k erken m et b elangst el-
l ing zal worden gevolgd. De l i jst met ingekomen stukken wekt op het eerste gezicht de indruk
dat  er over v erschillen de zaken v rij versc hillend w ordt  gedac ht . Het  zou ku nnen b lijken d at h et
op het tw eede gezicht w at meevalt. Maar daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
Dat  bet ekent  naar mijn  idee, dat  uw  besluit en krit isch g ew ogen zu llen w orden . Daaro m b id ik d at
uw  besluiten samenbindend zullen mogen w erken. Om dat te bereiken zullen die besluiten hun
gron d m oet en vin den in Go ds W oord  en de geref orm eerde kerk orde.  Daarom  zult u  mo eten
putten uit de Bron, waarover w ij samen hebben gelezen.
Die gesch iedenis,  ons in J ohann es 4 b eschrev en, h eeft  w at leerzam e accen ten . Neem  het
opt reden v an de Here J ezus daar. H ij praat  met  een Samarit aanse vro uw . Uit  de react ie van d ie
vrou w  blijkt  dat  dat  w el heel ong ew oon  w as. M aar Jezus w ordt  niet  gehind erd do or gew oon tes
en t radit ies. Hij do et w at zijn V ader Hem  zegt.  Hier het  evang elie verko ndigen  aan een
Samarit aanse.
Hij verk ond igt  haar Zich zelf als de b ron v an leven d w ater.  W ater d at alle do rst lest . Ook  de dorst
naar gerecht igheid.  Di t  water wast de zonden af .  Dit  w ater geeft  eeuwig leven. Ja, het maakt
dode zondaars levend. Zodat zij  de Vader gaan aanbidden. Aanbidden in geest en in waarheid.
Opv allend is oo k dat  het  gesprek  uit loopt  op een k w estie v an de eredien st.
Tussen Joden en Samaritanen was dat het grote tw istpunt. Waar moet God worden aanbeden?
Op de berg Gerizim of o p de berg Sion? De vrouw  stelt d e Here Jezus die vraag. In zijn antw oord
ti l t  de Here Jezus die vrouw  boven dit tw istpunt uit.  Het gaat niet om de plaats van aanbidding.
Het  gaat  om  de aanbid ding zelf . Om  de aanbid ding v an de V ader. In d ie aanbidd ing in g eest en  in
w aarheid zullen Joden en Samaritanen, ja al le volken, elkaar vinden.
Broeders,  laat u in  al uw  beraadslagin gen,  uw  besluit vorm ing en u w  besluit en, leiden  door  het
Woord van de Waarheid. Het evangelie van Jezus Christus, gekruisigd en opgewekt. Hij  is de
bron  van lev end w ater.  Daaraan m ogen en  moet en alle gelov igen zich  laven.  Alleen  vanu it d ie
bron zal het kerkeli jk leven kunnen opbloeien. Bloeien in aanbidding. Niet bekrompen. Maar echt
oecu men isch.  In binn en- en bu iten land:  Eén Here, één gelo of , één do op,  één God en  Vad er van
allen. Bidt daarom voortdurend om de leiding van de Geest van de Waarheid.
U gaat straks een moderamen kiezen. Vervolgens gaat u vergaderen. Ook nu w eer in nieuw e
stijl.  De com put ers die u t er besch ikkin g st aan vo rmen  nu zelf s een net w erk. W e zijn daar als
gemeente in Berkel en Rodenri js best w el een beetje trots op. Want w ij zi jn, denken w ij,  wel de
eerste kerkeli jke gemeente in Nederland met een eigen computer-netw erk, BronNet geheten.
Als g evolg  van h et b estaan  van d at n etw erk ku nnen w ij u als syn ode,  als u dat  w ilt,  een eigen e-
mail adres bezorgen. Dan bent  u via Internet  voor k erken in binnen- en bu itenland bereikb aar.
Dat  is dan t rouw ens w ederzijds. U  hoef t m aar te k ikken  en w ij zorgen er,  w aarschijn lijk bin nen
een dag,  voo r. Naar w at ik  de laatst e dagen h eb geho ord,  w ordt  het  binnen  de kerk en hier en
daar w el verw acht , dat  deze synode via Int ernet bereikbaar is. En op de synod e van de zuster-
kerken in Canada schijnt het goed te hebben gefunctioneerd.
M aar het  belangrijk ste b lijft  to ch,  dat  u w ilt luist eren. M et u w  oren en m et u w  hart . Eerst naar
onze God en Here. Bij de Here is de levensbron.  Zijn licht d oet,  klaarder dan de zon, u ' t w are
licht  aansch ouw en. Laat  u doo r Christ us'  Geest en W oord  leren. Luist er verv olgens o ok g oed



naar elkaar.  En help zo elkaar en  de kerk en, d ie u zond en, v erder. T ot  meerd ere aanbidd ing v an
uw  en onze Vader in de hemel.  
Met deze woorden verklaar ik deze vergadering voor geopend.

Artikel 2 1 0 . 0 4 . 9 6
Onderzo ek v an de gelo of sbrieven

Uit het  onderzoek v an de geloof sbrieven door de sam enroepende kerk b lijkt dat  alle particuliere
syno den w ett ig vert egenw oord igd zijn d oor h un prim i-afg evaardig den.  Alleen  is ds. K. J.  Kapt eyn
vervangen door zijn secundus, ds. L. Sollie. De afvaardiging is als volgt:

voor de part icul iere synode van Groningen:

prim i ds. H . Geert sma Zuidhorn
dr. L. J.  Joo sse Groning en
oud . H.  Koekk oek Haren
oud. N. Wiersum Sint  An nen

secundi ds. J. J. Dro nkers Groning en
ds. H.G. Gunnink Schildwolde
oud J. Beeft ink Zuidhorn
oud . P.P. Koop man Zuidhorn

tert ii ds. S. W . de Boer Leek
ds. A. Kruizinga Delf zijl
oud . A .A . van  Essen Groning en
oud. T.K. Geersing Haren

voor de part icul iere synode van Friesland:

prim i ds. R.T h. d e Boer Ureterp
ds. T j. Boersm a Drach ten
oud . J.  van D ijk Burgum
oud. A. Prins Leeuw arden

secundi ds. A. van der Sloot Drach ten
ds. R. v an W ijnen Noardburgum
oud . P. Dijkem a Drach ten
oud. D.J. van Hemmen  Drach ten

tert ii ds. J .E. Kram er Sneek
ds. J .J . V erw eij Leeuw arden
oud. E. Hoek stra Damw oude
oud. K. Koens Leeuw arden

voo r de part iculiere sy nod e van D rent he:

prim i ds. A . Boersm a M ussel
ds. K.J .  Kapteyn Hoog eveen
oud. Joh.W. v an der Jagt Gees
oud. W. Sturing Hoog halen

secundi ds. L. W . de Graaf f Zuidlaren
ds. L.  Sollie M eppel
oud . L. M eems M ussel
oud. H.J. Stevens Hoog halen

tert ii ds. D.W.L. Krol Assen
ds. J.  Zw art W insch ot en
oud . J. E. Helder Emmen
oud. K. Rijkens W insch ot en

voo r de part iculiere sy nod e van Ov erijssel:

prim i ds. A . de J ager Zw olle
ds. H.J . Siegers Omm en
oud . G. Boersm a Zw olle
oud. J. Gunnink Hardenberg



secundi ds. E. Hoogendo orn Kamp en
ds. A. van Houdt Enschede
oud . G. Bredew old Zw olle
oud.  J .  Meems Emmeloord

tert ii ds. K.  Harm annij Den Ham
oud . J.  van D ijken Omm en

voor de part icul iere synode van Gelderland:

prim i ds. P. Groenenberg Ermelo
ds. M .H.  Oost erhuis Hat tem
oud. H. Brink 't  Harde
oud . D.  Velv is Lelyst ad

secundi ds. H.J. Messelink Barneveld
ds. G.  Zom er 't  Harde
oud . W . van  Hart en Tiel
oud . J.  Noord zij Harderw ijk

tert ii ds. A .P. van  Dijk Tiel
ds. H . van  Veen Neede
oud. E. van Ittersum Dron ten
oud . G.J . Sein Ermelo

voor de part icul iere synode van Utrecht:

prim i ds. C. v an den Berg Am ersfoort
dr. P.H. R. van H ouw elingen Nijkerk
oud.  M .  Douma Am ersfoort
oud . W . Sm it Hilversum

secundi ds. D. Ophoff Nieuw egein
ds. A .O.  Reitsema Bunsch ot en
oud . A . van  Diggele Hilversum
oud . K. J.  de Haan Huizen

tert ii ds. J.B. Wilmink Hilversum
oud.  J .  Meima Am ersfoort

voor de particuliere synode van Holland-Noord:

prim i ds. P.H.  van d er Laan Leiden
ds. M . van  Veelen Delf t
oud. K.  Stelpst ra Rijsw ijk
oud . K. J.  W ietsm a Badhoevedorp

secundi ds. D . Grif fio en Voo rburg
ds. A.J. van Zuij lekom Den Haag
oud. E. Boerma Zaandam
oud. D. van Loon Aerdenhout

tert ii ds. J.  Borgdorf f Alp hen aan d en Rijn
ds. K.  van d en Geest Duivendrecht
oud. D.C. Hogewoning Rijnsburg
oud . J.  Leder Voo rburg

voor de part icul iere synode van Holland-Zuid:

prim i ds. R. t er Beek Capelle aan den  IJssel
ds. P. Niem eijer Dordrecht
oud . M .W . Folm er Vlaard ingen
oud . A . van  Leeuw en Papendrecht

secundi ds. E.A . de Boer Krimp en aan den  IJssel
ds. K.  de V ries Ridderkerk
oud . A . van  der Does Sliedrecht
oud . B.F. M ulder Rott erdam



tert ii ds. A.L.Th. de Bruijne Rott erdam
ds. J .J . Sch reuder Zw ijndrecht
oud . J. M . van  Bemm el Krimp en aan den  IJssel
oud. J .T. v an der Wijng aard Capelle aan den  IJssel

voor de part icul iere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg:

prim i ds. T . Dijk ema ' s-Hert ogenb osch
ds. P.L. Storm Terneu zen
oud . N.  Buurm an Nuenen
oud. J. van Groos Tilburg

secundi ds. L.E. Leeft ink Zaamslag
ds. A . Sou man Hoek
oud . C. d e Putt er Vught
oud . J. I. M eesen Hoek

tert ii ds. A . Buursem a Alm kerk
ds. J.A. Schell ing Zeven bergen
oud . J. D.A . Bareman Mid delburg
oud . J.  Scheele Zierikzee

Artikel 3 1 0 . 0 4 . 9 6
Verk iezing v an het  mo deram en

Door schriftel i jke stemming kiest de vergadering het volgende moderamen:
ds. T j. Boersm a, praeses
ds. P. Niemeijer, assessor
dr. P.H. R. van H ouw elingen,  scriba I
ds.  C. v an de n Berg , sc riba II

Artikel 4 1 0 . 0 4 . 9 6
Constituering

Namens de samenroepende kerk verklaart ds. W. Tiekstra de drieënveertigste generale synode
van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  sinds 1 89 2 v oor g econ stit ueerd.  Hij nod igt  het
mo deram en uit  zitt ing t e nemen  en draagt  de leiding  over aan  ds. T j. Boersm a.

De praeses dan kt  de kerk  te Berk el en Rodenrijs v oor d e bet oon de gast vrijheid  en vo or alle
voo rbere idende  w erk zaamheden.  De be ide p red ik an ten  va n d e samenroepende  ke rk , d s.  J. R.
Geersing en d s. W . Tiek stra,  w orden  uit genod igd de sy nod e van ad vies t e dienen.  Verd er
memoreert de praeses de belangrijkste zaken die de aandacht zullen vragen. Refererend aan de
naam  van h et k erkgeb ouw  w aarin de sy nod e bijeen is, m erkt  hij op d at d e vergad ering st eeds zal
moeten putten uit de bron van het W oord.

Artikel 5 1 0 . 0 4 . 9 6
Beli jdenis en belofte

Op verzoek van de praeses verklaren de synodeleden en de aanw ezige adviseurs door op te
staan, dat zi j  hun werk zullen doen in onderw orpenheid aan de Heil ige Schrift  en in gebonden-
heid aan de gereformeerde beli jdenis. Daarna w ordt de Apostol ische Geloofsbelijdenis gezongen.

Deze beloft e is op later datu m eveneens af gelegd door:
ds.  D. Gri f f ioen (18 apri l );  ds.  H.J.  Messel ink (23 apri l );  prof .  drs.  G. Kwakkel  en prof .  dr.  C.J.
de Ruijter (2 4 ap ril); ds.  E.A.  de Boer (1  mei);  prof . drs.  B. Kam phu is (23  mei);  ds. J .E. Kram er (6
juni);  oud.  J. N oord zij (11  juni), p rof . dr.  J. D oum a (12  juni); o ud.  B.F. M ulder en o ud.  D. v an
Loon (1 8 ju ni); ou d. L.  M eems (3  sept emb er).

Artikel 6 1 0 . 0 4 . 9 6
Huisho udelijk e zaken

Op voorstel van het moderamen w ordt besloten:
a. de definit ieve sluit ingsdatum voor het indienen van ingekomen stukken is maandag 15

april;
b. vergaderd wordt  van 9.00 --12.30 , van 13.4 5--16.4 5 en van 19.0 0--22.0 0. Op dinsdag-

morgen begint  de vergader ing om 10.30 , op vr ijdagmiddag is de sluit ing om 15.30.
Maximaal tw ee dagdelen per dag zal plenair worden vergaderd;

c. het hele kerkgebouw is rookvr ij ,  zodat er binnen niet  mag w orden gerookt;



d. het  Nederland s Dagblad , het  Reform ato risch D agblad,  De Heraut  en W egw ijs ont vang en
op hun verzoek toestemming om verslag te doen van openbare zitt ingen, onder de
voo rw aarden uit  de Huish oud elijke regeling  voo r generale sy nod en (art . 7 .3 );

e. er zullen v ijf c om missies w orden  gevo rmd , w aarvan d e volg ende pred ikant en als vo orzit -
ter zullen fungeren: T. Dijkema, H. Geertsma, P. Groenenberg, P.H. van der Laan, H.J.
Siegers;

f . de syn odeleden  zullen zich  zoveel m ogelijk  besch ikbaar h oud en vo or syn odew erk en b ij
verhindering zelf voor vervanging zorgen;

g. de synode kri jgt  de beschikking over een eigen Internet e-mai l  adres, nameli jk :
gsberk elgk@ bron .lif enet .nl.

Artikel 7 1 0 . 0 4 . 9 6
Commissies en taakverdeling

Het moderamen heeft met advies van de hoogleraar kerkrecht de commissies samengesteld.
Teven s zijn de t aken o ver de c om missies v erdeeld,  w aarbij gepro beerd is de t e behand elen
ond erw erpen zo v eel mog elijk naar inh oud  te c lust eren. Zo als gebruik elijk, zal het  mo deram en
diverse zak en van  organ isato rische o f v ertro uw elijke aard v oorb ereiden.  De verg adering  gaat
hiermee akkoord.

Com missie 1 : Hu w elijk en gezin

ds. H . Geert sma,  voo rzitt er
ds. R.T h. d e Boer
ds. A . Boersm a
oud . M .W . Folm er
oud. J. Gunnink
oud . W . Sm it
oud . D.  Velv is

Com missie 2 : Lit urgie

ds. H .J . Siegers,  voo rzitt er
ds. R. t er Beek
oud. H. Brink
oud . J.  van D ijk
oud. Joh.W. v an der Jagt
ds. M .H.  Oost erhuis
oud. K.  Stelpst ra

Commissie 3: Opleiding

ds. T . Dijk ema,  voo rzitt er
dr. L. J.  Joo sse
oud . H.  Koekk oek
oud. A. Prins
oud. W. Sturing
oud . K. J.  W ietsm a

Commissie 4: Diaconaat en buitenland

ds. P.H.  van d er Laan, v oorzit ter
oud . N.  Buurm an
oud. J. van Groos
ds. L.  Sollie
ds. M . van  Veelen
oud. N. Wiersum

Comm issie 5: Kerk

ds. P. Groen enberg , vo orzit ter
oud . G. Boersm a
oud.  M .  Douma
ds. A . de J ager
oud . A . van  Leeuw en
ds. P.L. Storm

Artikel 8 1 0 . 0 4  /  11 . 0 4 . 9 6
Financiën synode

Overeenkomstig het voorstel van de samenroepende kerk w ordt tot quaestor van de synode



benoemd  br. D. v an Win den, V erveenstraat  26 , 26 51  EX Berkel en Rodenrijs; t ot zijn plaatsv er-
vang er br. A . V ermaas,  Beukensin gel 4 , 2 65 1 T S Berkel en Roden rijs.
Verd er w ijst d e syno de uit  haar mid den t w ee finan ciële co mm issies aan. Een begro tin gsco mm is-
sie, best aande uit  de oud erlingen J oh. W . van  der Jag t en  K. St elpst ra en een co nt roleco mm issie,
best aande uit  de oud erlingen N . Buurm an en K.  Stelp stra,  secun dus ou d. K. J.  W ietsm a.

Artikel 9 1 1 . 0 4  /  16 . 0 4 . 9 6
Ingeko men  brieven

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen brieven:
a. overlijd ensberic ht  van d e scho onv ader van  afg evaardig de W . Sm it;
b. uitnodiging voor de jubileumbijeenkomst van de vereniging Reformanda op zaterdag 13

april;
c . kaart  van d e geref orm eerde vro uw enveren iging M aranat ha t e Assen -Noord , w aarmee zij

de syn ode God s zegen t oew enst .

Artikel 10 1 7 . 0 4 . 9 6
Vaststel l ing van de agenda

De agenda voor de generale synode wordt, na toevoeging van een aantal nagekomen brieven,
vastgesteld volgens het concept van de samenroepende kerk.

1 . Opening namens de samenroepende kerk.
2 . Onderzo ek v an de gelo of sbrieven  en de presen tie.
3 . Verkiezing van het moderamen.
4 . Constituering van de vergadering.
5 . Betuiging van instemming met de beli jdenis van de kerken.
6 . Vast stellin g van  de agend a.
7 . Behandeling van ingekomen brieven en rapporten.
8 . Benoemingen.
9 . Vaststel l ing van de Acta en de Handelingen.
1 0 . Aanw ijzing van de samenroepende kerk voor de volgende generale synode en bepaling

van t ijd en plaat s van sam enko mst .
1 1 . Censuu r naar art ikel 4 8 v an de k erkord e.
1 2 . Rondvraag.
1 3 . Sluit ing.

Zie verder de volgende drie bi jlagen:

I Chronologisch overzicht van de plenaire vergaderingen.
II Overzicht van de presentie van de afgevaardigden.
III Li jst van ingekomen brieven en rapporten.

Artikel 11 2 6 . 0 4 . 9 6
Brief aan K oning in Beatrix

In verb and m et k oning innedag  zendt  de syn ode een b rief aan  Hare M ajesteit  Konin gin Beat rix
met  de vo lgende in hou d (eindred act ie: ou d. W . Sm it):

M ajesteit ,

De generale sy nod e van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland , in v ergaderin g bijeen t e Berkel
en Rodenrijs,  geef t t er gelegenh eid van  kon inginn edag-1 99 6 u itin g aan haar g evoelen s van
oprec ht e verbo ndenh eid met  U en uw  Huis.
Tevens spreekt de synode haar dankbaarheid uit voor de w ijze, w aarop Uw e Majesteit zich,
geheel in de l ijn van het geslacht Oranje-Nassau, steeds inzet voor land en volk.
De synode w enst U in de uitvoering van uw  verantwoordeli jke taak de onmisbare zegen van de
" Potent aat d er Potent aten "  to e.

Namen s de generale sy nod e,

Ds. Tj.  Boersma,  praeses
Dr. P.H. R. van H ouw elingen,  scriba I

Artikel 12 0 7  /  2 3 . 05 . 9 6
Ingeko men  stu kken

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen stukken:
a. van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouw en, bi jeen op de bondsdag te

Barneveld , een f ax dd . 7  mei 1 99 6.  Deze zuster s zenden d e generale sy nod e een hart elij-
ke gro et.  " W ij dragen u  in ons g ebed aan d e Here op en  w illen Hem  vragen  of  Hij u



w ijsheid en inzicht w il  geven bi j  de bespreking van alle zaken die op de agenda staan";
b. van g roep 1  +  2 v an ' de Basis'  te M ussel een (plak )boek  met  als to elicht ing:  " W e w eten

dat  u heel v eel boek en mo et lezen.  Gelukk ig is dit  ' boek '  snel uit . Heel v eel sterk te m et
het  w erk op  de syn ode" ;

c. van de Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen, bi jeen geweest op de jongeren-
dag in Zw olle, een ongedateerde brief w aarin zij  de synode laat w eten: "W ij hebben voor
u, op de dag van de hemelvaart van onze Here Jezus Christus, gebeden en w ensen u
w ijsheid en k racht  van Go d t oe, o m b esluit en t e nemen  naar de w il van Go d en t ot  heil
van zi jn volk".

Artikel 13 2 1 . 0 5 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Benin

De praeses heet br. Theophile Djodjouw in, afgevaardigde van de Eglise Réformée Confessante
au Benin,  van h arte w elkom . Deze w ordt  vergezeld  door  zr. H. E. Kooij-Ogg el, dep ut aat BBK, d ie
als tolk op treedt . Namens De V erre Naasten is ook br. T j.S. de V ries aanw ezig. In een korte
to espr aak b reng t b roed er Djo djo uw in aan  de sy no de d e har te lijk e gro et en o ver  van  de ERCB,
w aarbij  hij  de zegenwens van Hebreeën 13:1 8-21 cit eert. Daarop verw oordt de praeses de
dankbaarheid die er in Nederland is voor de mogeli jkheden om geestel i jke ondersteuning te
bieden in Benin. Drie jaar geleden besloot de synode hulp te bieden en die is inmiddels ook
gekomen door br. en zr. J.E. Wolt ing-Urban, uitgezonden namens BBK en DVN. Verder staan de
kerken te Gouda en te Waddinxveen gereed om als zendende kerken voor Benin op te treden.
Het  is onze hart elijke bede d at d e Here uw  kerken  verder zal d oen gr oeien in d e kenn is van zijn
naam .

Artikel 14 2 1 . 0 5 . 9 6
Ontvangst gasten ui t  Zuid-Afr ika

De praeses heet tw ee zendingswerkers van Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afr ika
w elkom:  zr. Ynom a Cupido en br. Bet huel M ogashoa. Zij w orden vergezeld doo r ds. T. de Boer,
deput aat BBK, d ie als tolk  opt reedt . Zust er Cupido  houd t een  kort e to espraak,  w aarin zij iets
vert elt o ver de p roblem en die zij als maat schap pelijk w erkst er in Belhar on tm oet  (o.a.  alcoh olis-
me en jeu gdc rimin aliteit ). Broeder M ogasho a w erkt  als evang elist in  Soshang uve.  Hij zegt  het  als
een groo t p robleem  te erv aren dat  velen in  Af rika het  christ endom  prob eren t e verm engen m et
het heidendom. Zo' n vermenging w ordt door de Schrift  niet toegestaan. Verder wil hi j dank
uit spreken  voo r de st eun v anuit  Nederland , niet  alleen in de v orm  van sam enw erking  maar v ooral
ook door het gebed. Hierbi j  aansluitend merkt de praeses op: wij  hopen en bidden dat de evang-
elieverkondiging in Zuid-Afrika verder vrucht zal dragen. Moge de Here al le plannen zegenen om
vanu it N ederland g ecoö rdineerd e steu n t e verlenen  aan uw  w erk in Belhar en  in
M amelod i/Sosh anguv e.

Artikel 15 2 2 . 0 5 . 9 6
Berich ten  van  verh inderi ng b uit enland se kerk en

Van een aantal buitenlandse (zuster)kerken is via deputaten BBK bericht van verhindering
ontvangen. Het gaat om The Reformed Church in Japan, Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-
Af rika, T he Canadian  Reform ed Chur ches,  La Iglesia Cristian a de Fé Reform ada en V enezuela,
The Presbyterian Church of Eastern Australia, The Free Reformed Churches of Austral ia en The
Presbyt erian Chu rch in  Korea. M et d ankb aarheid neem t d e vergad ering k ennis v an hun  sterk te-
en zegenwensen.

Artikel 16 2 8 . 0 5 . 9 6
Ont vang st n ieuw  benoem de doc ent en Theo logisc he Univ ersiteit

In een feesteli jke bi jeenkomst w orden de nieuw benoemde docenten aan de Theologische
Univ ersiteit  ter sy nod e ont vang en. Dat  zijn (in de v olgor de van  hun b enoem ing) drs.  W .H.  Rose,
drs. I.D. Haarsm a en drs. P.W.  van de Kam p. De praeses heet hen hart elijk w elkom,  evenals dr.
K. V eling v an w ie door d e syno de of fic ieel afsc heid zal w orden  genom en. V erder zijn aanw ezig
de deputaten-curatoren ds. P. Schelling, ds. M.H. Sliggers, ds. C.J. Smelik en br. A. Vreugden-
hil .  De Theologische Universiteit is vertegenwoordigd door de hoogleraren dr. J. van Bruggen,
drs. B.  Kamp huis,  drs. G.  Kw akkel en  door  de emerit us-hoo gleraar drs.  J.P. Let tin ga. M evr.  drs.
M .A . Blok -Syt sma,  die even eens w as uit genod igd,  mo est h elaas w egens gezin som stan dighed en
verstek laten gaan.

De praeses spreekt de volgende woorden:

Zeer geach te d rs. Rose,
Namen s de generale sy nod e w il ik u v an hart e gelukw ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersitair
docent in de Oudsemitische Filologie en de Cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten.



Een benoeming die, naar ik aanneem, eervol is voor u. En w aarmee ik ook uw voorgangers op
deze leerstoel ,  prof .  drs.  J.P. Lett inga en prof .  drs.  G. Kwakkel ,  mag gelukw ensen. 
Een vacat ure w ordt  nu per sep tem ber verv uld.  Een vacat ure die on tst ond  to en drie jaar geled en
de generale synode van Ommen drs.  Kwakkel benoemde tot  hoogleraar in het Oude Testament.  
Dezelfde synode besloot toen nog geen nieuwe docent Semitica te benoemen. De Acta van de
synode vermelden: "Er is gegronde verw achting dat over ongeveer drie jaar, dus tegen de
volgende generale synode, iemand voorgedragen en benoemd zal kunnen worden, w aardoor op
lange termijn een optimale vervulling van de vacature zal kunnen plaatsvinden" (Act a Ommen,
artik el 45 ).
Die gegronde v erw acht ing is uitgek omen!  U hebt d e gelegenheid gekregen vo oreerst verder t e
gaan m et u w  stu die aan de Ox fo rd Univ ersity . Drs.  Rose, uw  curric ulum  vit ae to ont  ons een
indru kw ekken de st udiegan g: v an de Th eologisc he Univ ersiteit  in Kam pen v ia de Rijksuniv ersiteit
in Leiden naar de Universiteit in Oxford, waar u binnenkort hoopt te promoveren.
Wij zijn er dankbaar vo or dat u  met  uw  gaven de kerk en w ilt dienen. Er lagen voor u o ok andere
mo gelijkh eden op en. M et u w  w eten schap pelijke k w aliteit en zou u  ook  een f unc tie aan  een
andere universiteit  hebben ku nnen ont vangen.  Maar u hebt  ervoor gek ozen om besc hikbaar te
zi jn voor een leerstoel in Kampen in de opleiding tot de dienst des Woords. U zag daarin ook de
leiding van de Here in uw leven. 
Intu ssen bent  u ook  als doc ent  in Kam pen geen  onbek ende.  W ant  in de v acat ure Sem itic a die in
19 93  ont sto nd k on t ijdelijk w orden  voo rzien, eerst  door  mev r. drs.  M .A . Blok -Syt sma en d aarna,
in de lopende cursus, door uw  benoeming als docent voor het Bi jbels Hebreeuws. 
Waren senaat en curatoren reeds overtuigd van uw w etenschappelijke kwaliteiten, ze zijn sinds
uw  ti jdeli jke benoeming in 199 5 ook van uw  didactische capaciteiten overtuigd geraakt. En de
studenten niet  minder!  Zij  waren enthousiast  over uw col leges vanwege de fr isse aanpak. 
Drs. Rose, de kerken hebb en u hiermee een belangrijke taak t oevert rouw d. Het  gaat om  onder-
w ijs dat  voo r de st udent en van  fu ndam ent ele betek enis is. Zij m oet en imm ers het  Oude T esta-
ment in de grondtaal leren lezen. God heeft Zich geopenbaard. Hij heeft gesproken tot mensen,
tot  z i jn volk in deze wereld.  Daar in is Hi j uniek,  de enige God die spreekt en zich bekendmaakt.
En Hij heeft zi jn Woord voor ons laten vastleggen in de Heil ige Schriften.
W ij gelov en en belijd en dat  dit  W oord  van Go d niet  is voo rtg ekom en uit  de w il van een  mens,
maar d at m ensen,  door  de Heilige Geest  gedrev en, v an Godsw ege hebb en gespro ken (2
Petr.1:2 1). En w e weten van u, drs. Rose, dat u zeer beslist bent in de erkenning van het
god delijk g ezag van  de Sch rift en. Daar om  hebben  de kerk en met  vert rouw en u op  deze post
benoem d. On ze bede is dat  u vele jaren  met  bekw aamh eid het  onder w ijs in de Sem itic a zult
geven. Moge de Here u daar in sterken door zi jn Geest.   

M evr.  drs. M .A . Blok -Syt sma heef t aan  de Theo logisc he Univ ersiteit  colleg es gegev en in het
Hebreeuw s als verv anger v an drs.  G. Kw akkel.  Dat  w as een tijd elijke aanst elling die n iet b erust te
op een b enoem ing v an syn odew ege. T och  menen  w ij dat  het  gepast  is als generale syn ode aan
haar werkzaamheden in Kampen aandacht te schenken, nu door de benoeming van drs. W.H.
Rose als universitair docent de vacature in de Semitica kon w orden vervuld.
Het  is imm ers aan haar t e dank en dat  op bep aalde mo men ten  de co lleges in de Sem itic a kon den
doo rgaan in K amp en. Zij g af een  jaar colleg e in het  Hebreeuw s aan de st udent en in hu n eerst e
prop aedeut ische jaar t er verv anging  van d rs. Kw akkel,  aan w ie tijd ens de c ursus 1 99 1--1 99 2
stu dieverlo f w as verleend . Dat  bleek een in leiding t e zijn to t h aar verdere ac tiv iteit  in het  geven
van c olleges.  Imm ers, t oen dr s. Kw akkel d oor de g enerale syn ode v an Om men  to t h oog leraar
Oude T estam ent  w as benoem d verv ing zij hem  in de perio de van  19 93  to t 1 99 5.  In die t w ee
jaren gaf  zij in een deelt ijdf unc tie alle c olleges Heb reeuw s aan de st udent en van  het  tw eede,
derde en vierde jaar.
De synode heeft met dankbaarheid kennis genomen van de mededeling van curatoren in hun
rappo rt d at b ij de afslu itin g van  de lessen aan het  einde v an de c ursus 1 99 4--1 99 5 af scheid  van
drs. Blok -Syt sma gen om en is ' met  grot e w aardering'  voo r haar w erk. In  een t oespraak  bij haar
afsc heid w erd zij doo r drs. Kw akkel g eroem d om  de ' desku ndigh eid, b etro kken heid en in zet'
w aarmee zij haar w erk v erricht te.

Zeer geach te d rs. Haarsm a,
Ook u wi l  ik  van harte gelukwensen met uw benoeming aan de Theologische Universi tei t .  
U bent benoemd als opvolger van dr. K. Veling voor een deelt i jdfunctie aan onze Theologische
Universiteit.  Een volledige baan zou voor u niet mogeli jk zi jn, gezien het feit dat u als docent ook
verbo nden b ent  aan andere in richt ingen v an ond erw ijs. En het  zou v oor o nze Univ ersiteit  niet
passend zijn , gelet  op het  karakt er van d eze onderw ijsopdr acht . W e zijn dank baar dat  een
opv olger v an dr.  Velin g beno emd  kon  w orden . W ij w illen ook  hem v an hart e geluk w ensen m et
uw  benoeming.
Het zal uw  taak zi jn de Wijsbegeerte,  nader gezegd de geschiedenis van de Wijsbegeerte,  te
doc eren. D at is een h ulpw eten schap  in Kam pen.  Een onderst eunend  vak , zoals uw  voo rgang er
Veling het noemde. Maar een bepaald niet onbelangri jk vak! Dat heeft uw  voorganger gedurende
de 2 3 jaren  w aarin hij dit  vak  in Kam pen do ceerde w el bew ezen. Het  behoo rt t ot  uw  taak  bij
aanstaande dienaren van het W oord te werken aan de ontw ikkeling van 'gereformeerd denken'.
En ook om in de confrontat ie met niet-chr isteli jke denkbeelden deze als zodanig te ontmaskeren. 
Daarom  zult u  ook  uw  aandeel heb ben t e leveren in  w erkco lleges in v erschillen de ond erdelen v an
het theologisch onderwijs. Zodat u met uw  leeropdracht rechtstreeks verbonden bent met de
theologie en uw vak, de f ilosof ie,  zul t  kunnen integreren binnen de Theologische Universi tei t .  
De syn ode heef t g emeend  in u de ju iste m an vo or deze po st g evon den t e hebben . U heb t een



brede theologische interesse. U bent trouw ens van meerdere markten thuis. Want u bent f i losoof
en nat uurk und ige t egelijk.  Fysica en m etaf ysic a zijn bij u in een  w ond erscho ne harm onie sa-
mengevoegd. Dat kan niet  van iedereen gezegd worden.  
U komt nu als f i losoof in een theologen-huis. Of l iever: u was er al. Ook u hoort immers tot de
benoem den die al een  poosje in  Kamp en lesgegev en hebb en. En t ot  genoeg en! Cu rato ren kreg en
een goed  beeld v an de st udent gerich te aan pak v an uw  colleg es. Dat  bet ekent , als ik h et g oed
begrep en heb,  dat  u de st udent en ook  w eet t e pakk en. En dat  is belangrijk  om  hen ex isten tieel
bet rokk en t e doen zijn  bij de pro bleemst ellingen in  de f ilosof ie, zow el in het  verleden  als in het
heden. 
Drs. H aarsma,  met  uw  benoem ing k om t een  einde aan d e vacat ure die on tst ond  door  het  vert rek
van d r. V eling.  Hij mo est zijn p ost  als hoog leraar aan onze Un iversit eit o pgev en in v erband  met
zijn benoeming t ot rec tor v an het Greijdanuscollege in Zw olle. Er blijkt  een druk grensv erkeer te
zijn tu ssen Kam pen-Broed erw eg en Zw olle-Greijdanu s!
Met dankbaarheid maak ik gew ag van het w erk van uw voorganger in Kampen, die door zi jn 23-
jarige arbeid o p deze leerst oel het  gezicht  van d it st udiev ak, d e Wijsb egeert e, bin nen het  geheel
van h et t heolog isch v akgeb ied heef t b epaald.  Mo ge het  u gegev en zijn als een w aardig op volg er
in dat  spoor  verder t e gaan en zo  mee t e w erken aan  de t oerust ing v an aanst aande dien aren van
het  W oord . De Here zeg ene u daarin  en st erke u t ot  deze taak  door  zijn Geest.

Zeer geachte drs.  Van de Kamp, 
Namen s de generale sy nod e w il ik oo k u v an hart e geluk w ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersi-
ta i r docent in de Ambteli jke Vakken.  
De synode bleek overtuigd van de noodzaak om binnen de sector Ambteli jke Vakken tot
uit breidin g ov er te g aan. Reeds t ijdens het  hoog leraarschap  van p rof . Trim p bleek  dat  er binnen
dit vakgebied veel meer gedaan moest w orden dan door één man te realiseren is. Daarom
w erden hulpkrachten ingeschakeld. De vernieuw ing van het studieprogram betekende een nog
grotere verzwaring van de last voor de hoogleraar Ambteli jke Vakken. De voorbereiding van de
preekc olleges gin g veel m eer tijd  kost en doo r de proc esgerich te b enadering  van d ie colleg es.
Moesten de studenten vroeger een preek afleveren die als eindprodukt beoordeeld werd, nu
bleek het w enseli jk  de studenten stap voor stap te begeleiden bij  het  maken van een preek. 
Deze uitgezette l i jn werd met de komst van prof. De Ruijter doorgezet. Er kw am een volledige
scheid ing v an de jaargro epen.  Er moest en meer c olleges w orden  gegev en. St udent en mo esten
veel m eer preken  mak en. Daar  kw am bij d at d e in het  kader v an de v ernieuw ing v an het
studieprogram uitgezette prakti jkoriëntatie van de docenten begeleiding en dus extra t i jd ging
vragen.
De last w erd vo or één do cent  te zw aar. Ook  de aanst elling v an doc ent  Hoek zema in v aste
dienst , de t w eede man  op dit  vak gebied,  die vo oral de did act iek van  de cat echese als t aak kreeg
toegewezen, bracht hierin geen verbetering. Een goede oplossing is nu gevonden door een derde
man op het gebied van de Ambteli jke Vakken voor een per iode van zes jaar.  
De syn ode ben oem de u op  deze post , drs.  Van d e Kamp . Uw  benoem ing is dan  ook  niet  alleen
een f elicit atie w aard aan uw  adres, m aar ook  aan het  adres van  prof . De Ruijt er en van  de hele
universite i tsgemeenschap. En tevens mogen we onszelf  a ls kerken daarmee fel ic i teren. 
U bent benoemd om de studenten te leren hoe ze herderli jke zorg moeten oefenen over de
gem eent e en hoe ze m oet en prek en. Dat  zijn geen gerin ge t aken!  Dan m oet  er vert rouw en zijn in
de  pe rsoo n d ie  voo r d eze p os t  be no em d w or dt .  Da t  ver t ro uw en  ha d e n h eef t  de  sy no de  in  u.  Er
w as vrijm oedigh eid om  u t e benoem en op g rond  van u w  w eten schap pelijke k w aliteit en en
vanw ege het feit dat u ook praktisch voldoende ervaring bli jkt te bezitten om in deze sector
vruchtbaar te kunnen w erken.
M isschien  kw am uw  benoem ing v oor d eze en gene niet  onv erw acht . Imm ers, uw  naam k w am
reeds vo or in het  rappo rt v an depu tat en-cu rato ren als één v an degen en die in d e cursu s 19 95 --
19 96  aanget rokk en w aren om  hulp t e verlenen  in de sect oren Poim eniek en  Hom iletiek . Gaat  het
missc hien een t rend w orden  dat  degenen  die in Kam pen w orden  benoem d eerst  een poo sje
proef draaien? In elk g eval is het  w el eff iciënt ! Ook  in uw  geval k ond en didac tisc he vaard igheden
ter plekke gemeten w orden. 
U krijg t een  zeer belangrijk e taak  op deze leerst oel A mb telijk e Vak ken.  W ij spreken  over h et
amb t v an dienaren  des W oord s. God h eeft  herders aang esteld . Hij gaf  en geef t p redikers v an het
evang elie. Zo lezen w e het  in de Sc hrif t.  Predikers en herd ers zijn gesch enken  van d e ten  hemel
gevaren Christus, zegt de apostel Paulus in Efeziërs 4:11. Niet ménsen hebben functies bedacht
en t aken g egeven , m aar God heef t m ensen geg even aan  zijn gem eent e om h et h eil uit  te d elen
door de prediking van het evangelie. Hij  heeft de bediening van de verzoening onder ons ing-
est eld,  lezen w e (2  Kor.  5: 18 ). Da t is  geen  men selijk e uit vin din g,  maar  het  hoo g bes te l van  onze
God.  Dat  is zijn w elbehagen  over o ns in J ezus Christ us. En die pr edikers zijn o ok g eroepen o m in
herderl i jke zorg om te zien naar de kudde. 
Wat vergt het veel om in deze t i jd herder over de kudde te zijn! Hoe gemakkeli jk w orden de
schap en niet  w egget rokk en bij de en ige Herder J ezus Christ us van daan.  Als p asto raat en
predik ing oo it v an belang  zijn, dan  is het  w el in deze t ijd van  onv erschillig heid v oor d e dienst  van
de Here en kerkverlating.
Drs. V an de Kam p, w ij w ensen u t oe dat  u op d eze post  w aarin u ben oem d bent  met  vruc ht  zult
mo gen arbeid en. Dat  mee do or uw  arbeid st udent en w orden  opgeleid  to t g oede herd ers en
verzorgers van de kudde en goede predikers van Gods Woord. Moge de Here u bij  de vervull ing
van deze taak schenken de wi jsheid die van Boven is en de ver l icht ing van de Heil ige Geest.   

Zeer geachte dr. Veling,



Het is mij een buitengewoon genoegen u samen met uw  echtgenote namens de generale synode
w elkom  te m ogen h eten . Ik m ag w el zeggen dat  w ij het  zeer op prijs st ellen dat  u bij uw  zeer
druk ke w erkzaam heden t ijd hebt  w illen vrijm aken o m v anavo nd in o ns m idden t e zijn. Zo  best aat
er voo r de syn ode geleg enheid o m o ff icieel af scheid  van u  te n emen . U heb t w el afsc heid
genom en van  de Theo logisc he Univ ersiteit , t oen u o p 1  juli van  het  vorig  jaar uw  afsc heidsc olle-
ge hield in de Eudokiakerk in Kampen. Maar in die t i jd vergaderde er geen synode. 
Wij w eten dat u uw w erk aan de Universiteit in Kampen steeds hebt verricht met het zicht op de
kerken. Fi losofie geven in Kampen w as voor u geen wetenschappeli jk bedri jf  los van de kerken.
Maar u wist zich als f i losoof dienstbaar aan de opleiding tot de dienst van het Woord. Dat hebt u
op velerlei w ijze tot uit ing gebracht. Daarom lag het voor de hand dat de synode u uitnodigde
om  aanw ezig te zijn  tijd ens een bijeen kom st,  w aarin w ij uw  opv olger op  deze leersto el, drs.
Haarsma, verwelkomen. En w e zijn er bi jzonder erkentel ijk voor dat u aan deze uitnodiging
gehoor gegeven hebt.
Dr. Veling, gedurende een lange reeks van jaren bent u in Kampen w erkzaam gew eest. De
generale synode van Hattem benoemde u in 1972 tot  w etenschappel i jk  medewerker in t i jdel i jke
dienst . De sy nod e van Kam pen 1 97 5 b enoem de u t ot  w eten schap pelijk m edew erker in v aste
dien st . En in 1 97 8 w erd u  doo r de g eneral e syn ode  van  Gron ing en-Zu id be noe md  to t le ct or.  In
19 87 , op  de syn ode v an Spak enbur g-Noo rd, v olgde u w  benoem ing t ot  buit engew oon  hoog le-
raar. Bij uw  benoem ing t ot  hoog leraar liet u  blijken h iermee zeer ing enom en t e zijn. Deze ben oe-
ming bevestigde een verbintenis met Kampen, die voor u naar uw eigen zeggen veel betekent.
Omd at Kam pen als ' scho ol van  de kerk en'  een cent rum  is, w aar gew erkt  w ordt  aan w at u
noemde 'gereformeerd denken'. In dat ' gereformeerd denken' bent u de confrontatie met de
om ringen de cu ltu urw ereld niet  uit  de w eg gegaan . U heb t d e stu dent en in Kam pen geleerd  niet
gem akzuc ht ig t e zijn en veran tw oord elijkhed en t e ont lopen d oor t erug t e vallen in  con servat isme.
Maar u r iep hen op een open oog te hebben voor de cultuurw ereld om ons heen en daarmee de
w orstel ing aan te gaan met als w apen het Woord van God.  
Dat hebt u gedoceerd in Kampen. Dat brengt u ook in prakti jk als senator, bij  uw arbeid in de
Eerste Kamer. Het is voor u geen vraag of christeli jke poli t iek nog w el mogeli jk is in dit land, nu
dat  steed s meer op schu ift  naar de on tk erkelijkin g. U  verric ht  uw  w erk in d e polit iek van uit  tw ee
brandpunten: uw  geloofsvisie en uw bet rokkenheid op de inrichting van het publieke leven. Zo
laat u ook door uw deelname aan het pol it ieke leven zien dat voor u het christel i jke leven zich
alleen maar k an af spelen m et o pen v enst ers.
Het is dit thema dat u uitdrukkeli jk aan de orde gesteld hebt in uw  Schooldag-rede van 1986 .
Daarin verwees u naar Daniël, die tot een hoge staatspost geroepen w erd en zich niet afsloot
van w at er in  de maat schap pij van  zijn dagen  gebeurd e. M aar die t egelijk d agelijks c ont act  hield
met de God van hemel en aarde. Die driemaal per dag de vensters van zijn huis opende in de
richt ing v an Jeru zalem en n eerknield e om t ot  God t e bidden  en Hem  te lo ven.  Ik denk  te m ogen
zeggen,  dr. V eling,  dat  dit  ook  het  geheim  van u w  leven en  w erk is. U  hebt  gew erkt  in Kam pen
met  de ven sters o pen.  U hebt  aanst aande pred ikant en lat en zien dat  de cu ltu ur w aarin w ij leven
minder ver w eg is dan w i j  misschien denken. 
U hebt  in Kam pen st eeds aandac ht  gevraag d vo or de bu iten w ereld, v oor d e ideeën uit  vroeg er
tijd en de geest elijke stromin gen in onze dagen. U  hebt als f ilosoof aan een Th eologische Univ er-
s i tei t  deelgenomen aan werkcolleges in c lusters.  En daarbij  kwam heel het veld van theologisch
onderzoek in beeld.  Of het nu de dogmatiek betref t  a ls leer van de kerk of  de hermeneut iek,
w aar de vrag en ov er de uit leg van  de Heilige Sc hrif t aan  de orde zijn , of  het  nu gaat  over et hiek
of ambtel ijke vakken, steeds weer wordt  de theologie geconfronteerd met niet-christel i jke
gedachtenstelsels. U bent die confrontat ie niet  u i t  de weg gegaan. En zo hebt u in belangri jke
mate uw  bijdrage geleverd aan de vorming van aanstaande dienaren van het W oord.
Een 'ondersteunend vak', noemt  u de f i losofie. Een bescheiden benaming, die echter wel wijst
op de betekenis daarvan. Want w at is een bouwsel zonder ondersteuning? Zo hebt u uw
f i losof ie-onderw i js geïntegreerd in het hele onderwi js aan onze Theologische Universite i t .    
Open vensters. Ook in ander opzicht is daarvan sprake in uw leven. Nameli jk in de zin w aarin we
daarvan lezen bi j de profeet Daniël. Geloof en gebed zi jn voor u de draaggrond voor de confron-
tat ie die u aang aat m et d e w ereld. H et is d at g eloof  dat  een men s klein h oud t.  W aardoo r hij in
de wereld kan staan zonder w ereldgel i jkvormig te w orden. 
Ik denk nu aan de laatstgehouden Schooldag, w aarop het thema 'kerk en w ereld' aan de orde
w as. Daar heb t u  in uw  rede er de nad ruk o p gelegd  dat  het  gevaar v an w ereldgelijk vorm igheid
niet allereerst buiten ons, maar in ons eigen hart l igt. Het volgen van eigen wegen, de verachting
van het ootmoedig volgen van de Here, zo gaf u aan, is de kern van de zonde.  
Ootmoed. Dan richt een mens het hart naar God. En een mens die klein is voor God, is tot grote
dingen  in st aat.  Een christ en die op en ven sters h eeft  naar bov en, zal zijn v enst ers ook  open
kunnen hebben naar de w ereld om zich heen zonder door die w ereld overwonnen te worden. We
zijn dankbaar dat dit ook in uw levensgang en in uw  w erk zichtbaar werd.
In uw  slot w oord  ter g elegenheid  van u w  afsc heid als ho ogleraar h ebt  u gem ot iveerd w at u
bew ogen h eeft  ont slag in Kam pen t e vragen  zonder aan  de pensio engerec ht igde leef tijd  te zijn
toegekomen. Toen u gevraagd werd de dagelijkse leiding als rector van een gereformeerde
scho lengem eensch ap, h et Greijdan usco llege in Zw olle, o p u t e nemen , bleek  dat  deze arbeid n iet
te verenigen was met Kampen én de Eerste Kamer. Daarom moest u Kampen vaarwel zeggen.
Wij respecteren dat uiteraard. Zij  het ook dat wij  u node zagen gaan.
Dr. V eling,  w ij nemen  afsc heid v an u m et o nze hart elijke en w elgemeen de dank  voo r alles w at u
in deze 2 3 jaren  w aarin u aan o nze Univ ersiteit  verbo nden w as, ged aan hebt  voo r de kerk en. W ij
w ensen en v oegen d aar ook  de bede aan  to e dat u  zow el bij uw  leiding als rec to r van h et
Greijdanusc ollege als bij h et p olit iek bed rijf in  de Eerste Kam er zult b lijven lev en en w erken m et



die in du bbele zin o pen v enst ers. M oge de H ere u daarin zeg enen en u  en uw  vrou w  in alles nabij
bl i jven.

Verv olgens g eeft  de praeses het  w oord  aan de presid ent -curat or van  de Theo logisc he Univ ersi-
teit,  ds. C.J. Smelik. Deze spreekt als volgt:

Praeses, geacht e vergad ering v an de sy nod e, bro eders en zust ers,
Er zijn tw ee redenen w aarom  ik dan kbaar d e gelegenh eid aangrijp  om  op dit  mo men t en kele
w oorden te spreken namens het curatorium. 
De eerst e reden is deze:  curat oren zijn d e vergad ering v an de gen erale syno de bijzon der erken te-
lijk dat  zij deze drie beno emin gen heef t w illen doen , op  voo rdrach t v an cu rato ren. Een w oord  van
dank  aan de bro eders af gevaard igden is h ier volu it o p zijn plaat s.
Ik denk dat het goed is om even met elkaar aandacht te geven aan de bi jzondere manier w aarop
docenten aan de Theologische Universiteit in Kampen aangetrokken en benoemd w orden.
A llereerst : zij w ord en ni et  beno emd  uit  een rij v an so llici ta nt en.  Sollic it eren is  er aan o nze
kerk elijk e acad emi e helem aal niet  bij,  of  mo et  ik m et  fu tu rist isch e blik  zegge n:  ' nòg  niet ' ? In
ieder geval, elk init iat ief tot  uw  benoem ing is, b roeders Rose,  Haarsma en  Van  de Kam p, b uit en
u om gegaan.
Even opvallend is dat docenten in Kampen niet benoemd w orden door het curatorium, als
best uur v an de Un iversit eit.  Vo lgens het  stat uut  van d e Univ ersiteit  heef t h et b estu ur w el het
recht tot het opstel len van voo rdrach ten , m aar de beno emin g gesc hiedt  door  de verg adering  van
de generale sy nod e, en in h aar door  de kerk en zelf.
Die veran tw oord elijkheid , bro eders af gevaard igden,  hebt  u op u  w illen nem en bij deze ben oe-
min gen.  Daarin m och t u  de kerk en dienen . Curat oren zien in  dit  alles met  vreug de het  kerkelijk
karakt er van d e Univ ersiteit .
De tw eede reden w aarom ik vanavond graag een kort w oord spreek is deze: ik kan, met uw
verlof  praeses, d e benoem de doc ent en nú al w elkom  het en -- ervan  uit gaande d at zij alle drie
hun  benoem ing aanv aarden -- in d e kring  van d e Univ ersiteit . W ij hopen  in de nab ije to ekom st u
een uitvoeriger verwelkoming te geven in Kampen. Maar nú, in Berkel, mag ook reeds tot u
drieën gezeg d zijn: w at is m ooier dan  in de v ergadering  van d e kerken  w elkom geheten te
w orden ? Het m ag vo or u bij u w  w erk in d e to ekom st st eeds een st erke bem oedigin g zijn, d at u
geroepen en aangesteld bent door de kerken, die u en ons al len l ief zi jn, omdat die kerken van de
Here zijn. D e herinner ing aan d it sam enzijn v anavo nd m ag st eeds w eer een f ijne st imu lans en
een krac ht ige mo tiv atie b etek enen,  als u in het  w ekelijkse en erverend e univ ersiteit sleven o pge-
n om e n b en t .
Broeders Haarsma, Van de Kamp en Rose, ik hoef niet uiteen te zetten wat v oor ieder van u de
bet ekenis is v an uw  onder w ijsopdr acht , de o mv ang v an uw  w erk, u w  plaat s in het  geheel v an
de Universiteit.  De praeses heeft het reeds duidelijk naar voren gebracht.
W el w il ik n og k w ijt , da t c urat oren  u m et  alle vr ijm oed igh eid h ebb en v oor ged ragen  aan d eze
syno de, n a adviserin g doo r de senaat . W ij hebben  vert rouw en in u.  Boven al: w ij hebben
vertrouw en op Gòd, dat Hij  u wijsheid en energie zal geven voor uw  taak. De Here moge de
gaven  en cap acit eiten , die u ied er voo r zich v an Hem  kreeg,  gebru iken v oor d e opleidin g van
dienaren des Woords. Wij als curatoren beloven u om u heen te zullen staan bij  de uitoefening
van uw  taak. In Gods kracht zal het w aarachtig w el gaan.

Ook prof. drs. J.P. Lett inga krijgt het w oord en spreekt als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Harteli jk dank voor uw  uitnodiging om hier vanavond aanwezig te zi jn. Dat u mij ook nog in de
geleg enh eid w ilt  ste llen h et  w oor d t e rich te n t ot  de ni euw ben oem de do cen t S emi ti ca aan  onze
Univ ersiteit , zie ik als een b ijzonder v oorrec ht . Een emerit us blijf t g eïnteresseerd in  de ont w ikke-
lingen d ie zich aan zijn U niversit eit v oord oen.  Hij vo lgt  met  belangst elling hersc hikk ing (ev ent ueel
opd eling) v an vak gebieden  en de ben oem ing v an nieuw e doc ent en. Uit eraard m et sp eciale
int eresse: de per sonele m ut aties m et b etrek king  to t d e vakk en die hijzelf  zo lange t ijd in Kam pen
heef t m ogen d oceren . U zult  begrijpen  dat  hij vo oral die ben oem ingen t oejuic ht , die k unn en en
moeten voorkomen dat de talenstudie door de hedendaagse grote aandacht voor prakti jkgerichte
vak ken in  het  gedrang  kom t.  Uit  de beno eming  van een  nieuw e doc ent  voo r de semiet ische t alen
(met  name h et H ebreeuw s en het  Aram ees van h et Ou de Test amen t) b lijkt  int ussen w el dat  u
het  de Reform ato ren no g alt ijd nazegt : w aar de talen  niet  blijven , daar m oet  ten slot te h et
evangelie ondergaan. 
Dat  de st udie v an de t alen van  het  Oude T estam ent  en zijn Um w elt,  die ik na d e Vrijm aking  aan
onze Ho gesch ool (nu  Univ ersiteit ) heb m ogen o pzett en, o pnieuw  door  een eigen leerlin g m ag
w orden voortgezet,  verheugt mi j  zeer.  Ik z ie het als een groot voorrecht di t  te mogen beleven.    
Amice Rose, beste Wolter, dat ik met jouw  benoeming ingenomen ben, zul je begrepen hebben.
Ook v anaf  deze plaat s: hart elijk gef elicit eerd! Het  stem t t ot  vold oening  w anneer je iem and die je
mee hebt mogen vormen benoemd ziet tot  je opvolger. Van harte hoop ik dat j i j  -- uiteraard op
jouw  w ijze -- mijn w erk zult  voo rtzet ten . M aak de f ilologie d ienst baar aan de t heolog ie, m .n.  aan
de exeg ese van h et Ou de en Nieu w e Test ament . In dit  verban d ko mt  het  ' Kamp en'  goed v an pas
dat j i j behalve semiticus ook afgestudeerd theoloog bent. M ijn beste w ensen voor een spoedige
afro nding  van je d issertat ie. Ik rek en erop d at je na je p rom ot ie in Oxf ord o ok t ijd en geleg enheid
(!) zult  vind en vo or het  doc eren van  het  Ak kadisc h en het  niet -bijbelse A ramees (inc l. het
Syrisc h), t alen die naast  het  Hebreeuw s en Grieks best udeerd  mo eten  w orden  door  een
toekomstig Oud- en/of Nieuwt estamenticus. Bevorder -- en w erk voor jouw  deel mee aan -- de



realisering v an pro mo tiest udies op  bibliolo gisch  terrein . De k erken h ebben b lijvend  behoef te aan
gekw alif iceerde exegeten, ook en vooral om te kunnen voorzien in te verw achten en onverw ach-
te vacatures aan de 'School der kerken'. ' Kampen' heeft niet voor niets promotierecht. Dat legt
verplic ht ingen o p. W olt er, ik w ens je van  heler hart e bij al je arbeid God s zegen t oe. Het  ga je
w el!           
Hierna k rijgen de t oegespr oken en gelegen heid ach tereen volg ens het  w oord  to t d e syno de t e
richten.

Drs. W.H. Rose spreekt als volgt:

Meneer de praeses, 
Ik wil  u en in u de Gereformeerde Kerken en het curatorium van de Universiteit bedanken voor
het  vert rouw en dat  u in m ij stelt  door  mij v oor deze p osit ie te ben oem en. Ik  realiseer me dat  ik
al leen door de kracht van de Geest van God in staat zal zi jn dat vertrouw en te honoreren.
Prof.  Lett inga,  ik ben  erg blij dat  u bij deze geleg enheid aan w ezig bent  en graag ric ht  ik t ot  u het
w oord . U ben t d egene die m ij de liefd e voo r de semit ische t alen hebt  bijgebrac ht . Ook  verm eld ik
met  dank baarheid d at u  indert ijd t oen ik  uw  assistent  w as mij niet  onst lagen heb t t oen ik
uiteindeli jk Nieuwe Testament als hoofdvak koos. Het is mijn w ens dat ik met de uitstral ing
w aarmee u col lege gaf mi jn w erk zal kunnen doen; als ik daar in s laag, dan pr ijs  ik  mezelf  geluk-
kig.  Graag w i l  ik  ook mijn meer onmiddell i jke voorgangers,  prof .  Gert  Kwakkel  en mevr.  Marike
Blok-Sy tsm a bedank en. Ik  heb zeer op  prijs gest eld de m anier w aarop jullie b eiden m ij met  raad
en daad h ebben in gew erkt  in het  onder w ijs Hebreeuw s aan onze Un iversit eit.  Ik w il ook  zeggen
dat  ik m et v reugd e en vert rouw en uit zie naar de verd ere samenw erking  met  prof . Gert  Kw akkel
binnen  de vak groep  Oude T estam ent . A ls dat  verderg aat lan gs dezelf de lijnen zo als die het
afgelopen jaar zijn uitgezet, dan komt dat zeker goed.
Ik ben ook bli j  dat mijn ouders er vanavond bi j  zi jn. Zij  zijn het geweest die t i jdens mijn ong-
ew oon  lange st udiegan g m ij altijd m et b elangst elling gev olgd h ebben,  en die er oo k zeer veel in
geïnvest eerd hebb en. Ik  ben blij,  dat  zij nu get uige zijn v an de v ruch ten  van d ie invest ering en
w il hen publiek bedanken voor hun l iefde en steun door dik en dun.
Het  zal je maar ov erkom en dat  je gefasc ineerd ben t d oor h et v erschijn sel taal,  en doo r één t aal
w el in het bijzonder: d e Hebreeuw se, en dat je dan in het  onderw ijs in die taal je dagelijks werk
kun t h ebben.  Dat  is een groo t v oorrec ht . V oor m ij kom t d aar nog een  ext ra dim ensie bij, o md at
Hebreeuws één van de talen is die God heeft gekozen om Zichzelf bekend te maken.
Ons bezig zijn als docenten en st udent en aan de Universiteit  staat in h et kader v an het do orver-
tel len van het evangelie, dat Jezus Christus in de w ereld is gekomen om zondaren te redden,
met  als doel dat  de vo lken God  de eer zullen gev en van w ege zijn on tf ermin g. H et is m ijn gebed
dat  ik in m ijn w erk de eer zal zoek en van  deze God en d eze Christ us, d e Zoon  van Go d, d ie mij
heeft l iefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
Ik hoo p dat  u mij t oest aat t e eindigen  met  w oord en van  Joh n New to n, in  alw eer een t aal die mij
zo na aan het hart l igt:

' tis grace hat h brough t m e safe thu s far,
An d grac e w ill lead me h om e.

Drs. I.D. Haarsma spreekt als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Hart elijk dan k dat  u mij d e gelegenh eid geef t v oor een k ort  w oord je.
Graag en vrijmoedig heb ik  de benoemin g to t do cent  aan de Theologische Un iversiteit aanv aard
-- ik heb u dat in mijn brief reeds meegedeeld.
Ik ben mij er goed van bewust dat het om  een kerkelijke benoeming gaat en dat brengt bepaalde
verantwoordeli jkheden met zich mee. Sommigen zouden well icht zeggen: en dat brengt bepaalde
beperk ingen m et zic h m ee, beper king en in neg atiev e zin; ik d eel deze opv att ing beslist  niet .
In de eerste plaats heb ik -- als ik het zo mag zeggen -- veel te danken aan de gereformeerde
kerken : ik b en gedo opt  en opg egroeid  in de klein e geref orm eerde kerk  te M ijdrech t en  ik heb
daar doo r de opv oeding  van m ijn oud ers en doo r de kerk elijke verk ond iging v an het  W oord  van
God  J ezus Christ us leren k ennen;  en dat  kreeg een v ervolg  in de gem eent en t e Ut recht , A pel-
doo rn en Zw olle.
Ik be n er st eeds st erker  van  ov ert uig d ger aakt  dat  Jezu s de Zo on v an God  is en -- zo als dat  zo
kernac ht ig in de Bijbel w ordt  uit gedru kt  -- dat H ij de w eg is, de w aarheid en h et lev en. Do or het
verzoen end w erk v an Jezu s, de Ch ristu s, w eet en v oel ik m ij geborg en bij God  en zie ik uit  naar
een volledig vernieuwd bestaan met God in actieve verw achting van het Koninkri jk van God.
Daarom , praeses,  zie ik in deze k erkelijke b enoem ing geen  negat ieve bep erking  van m ijn
mogeli jkheden, integendeel, w ant zo kan ik een bescheiden bi jdrage leveren aan de wetenschap-
pelijke v orm ing v an t oeko mst ige predik ant en en daarm ee aan de op bou w  en de v oort gang v an
de kerk en de toerusting van mede-christenen.
In de tw eede plaats meen ik dat w erken aan een Universiteit die uitgaat van de gereformeerde
kerken  geen inp erking  is voo r th eologisc h ond erzoek en o nderw ijs en even min  voo r een
fi losofische bi jdrage daaraan.
Het evangelie van Jezus Christus geeft t e denken, geeft r ichting aan het denken en leidt tot
vernieu w ing v an ons d enken  -- en dat  geldt  m. i. oo k v oor t heolog ie en filo sof ie. Zei A nselm us al
niet dat het geloof zoekt naar begrip?
Ik wi l  h iermee besl ist  n iet  suggereren dat het mogeli jk  zou zi jn om door theologisch of  f i losof isch
ond erzoek d e w eg naar God  te v inden;  het  is bitt er om  telk ens w eer te erv aren hoe allerlei



filo sof en, b uit en Christ us om , God zo eken en  soms m enen t e hebben  gevo nden,  of  som s ook  er
de bru i aan gev en en v ervallen t ot  scept icism e of  agnost icism e.
Dat  God zich  door  zijn W oord  en Geest o penbaart  en in J ezus Christ us naar m ensen is
to egeko men , is vo or vele f ilosof en een ' steen  des aanst oot s'  en dat  zet oo k een st reep doo r alle
aut ono me f iloso fi e en m aakt  duid elijk  dat  fil osof ie geen  ant w oor d k an ge ven  op r eligieu ze
vragen.
Het  is tro uw ens opm erkelijk en  voo r christ elijk f ilosof eren een int eressant e ont w ikkelin g, d at
f i losofen in de tradit ie van het autonome denken juist deze autonomie bekrit iseren.
Over d e verho uding  tu ssen t heolog ie en filo sof ie is in de loo p van  de gesc hiedenis al v eel
gedebatt eerd en niet alt ijd op een vruc htb are manier.
Praeses, mij l i jkt de w ijze waarop Veling, voor w ie ook ik in allerlei opzichten veel waardering
heb,  aan de Th eologisc he Univ ersiteit  vorm  en inho ud heef t g egeven  aan de f ilosof ie voo rtref fe-
l i jk en ik hoop in zi jn spoor verder te kunnen gaan. Fi losofie als hulpvak ten behoeve van de
theologiestudie, maar ook met een zelfstandige optiek en onderzoeksveld.
Filosof ie als een vo rm v an apolo get iek, m aar ook  als een bijdrag e aan een nad ere analyse v an
theologische begrippen. Fi losofie als een w etenschappelijke verheldering van levens- en wereld-
besch ouw ingen.  Filosofie als c ult uuran alyse, als b ezinning  op het  menselijk  best aan, als herm e-
neutiek, als grondslagenonderzoek van de wetenschappen; f i losofie l i jkt zich overal mee bezig te
houden.
Er dienen prioriteiten te w orden gesteld; prioriteiten ontleend aan de doelstell ing van de Theolo-
gisch e Univ ersiteit . Een inleiding  in de gesc hiedenis v an de w ijsbegeert e past  daarin,  evenals een
aantal clusters rond een specif iek thema w aar theologie en f i losofie samenw erken. Zo zi jn er nu
al plannen  gemaak t v oor h et v olgend e cursu sjaar: een c lust er th eologie en  filo sof ie rond A ugu sti-
nus (m et n ame ov er het  belangrijk e th ema ' zonde en  genade' ) en een clu ster h ermen eut iek, d at
zich w il bezinnen  op het  uit leggen en  het  verst aan van  de Bijbel en op  het  gezag v an de Bijbel.
Het  gaat  hier om  zeer w ezenlijke zaken  voo r het  christ elijk geloo f en  voo r het  leven u it d at
geloof ; het  gaat  hier om  de bezinn ing op  ' de sleut el der ken nis'  -- om een  uit druk king  van
W iskerke t e gebruik en; en  het  gaat  hier om  vragen  die niet  alleen geref orm eerde t heolog en
aangaan,  maar die b ij velen lev en, b ijvoo rbeeld on der geref orm eerde st udent en, zoals ik  heb
kun nen c onst ateren  in mijn  w erk aan d e GHBO en in het  stu dent enw erk dat  ik do e in het  kader
van  het  GW G.
Zoals u w eet, heb ik dit cursusjaar al voor de propaedeuse de colleges 'geschiedenis van de
w ijsbegeerte' verzorgd en ik kan niet anders zeggen dan dat dit voor mij een plezierige ervaring
is gew eest; het  omgaan m et de st udent en, de doc enten en and ere medew erkers van de Univ er-
siteit  en de gesp rekken  met  curat oren g aven m e al gauw  het  gevo el erbij t e horen en  dat  geef t
de burger moed.
M et n ame de b elangst ellende en in fo rmeren de gesprek ken m et d e rect or, p rof . V an Brugg en, h eb
ik als st imu lerend en zeer at ten t erv aren; zo h eeft  hij mij er o .a. v an doo rdron gen dat  ik er
verstandig aan deed ook alvast  m' n pensioen goed te regelen, dit  in verband met een mogel i jke
pensioen breuk ; en ik  had daar eerlijk  gezegd n og geen  secon de ov er nagedac ht  (hij vo nd dat
overig ens ken merk end v oor een f ilosoof , t ja... ).
Gelukkig is het nog lang niet zover en ik verheug mij erop om tw ee dagen in de w eek aan de
slag t e kun nen aan d e Univ ersiteit  in de ho op om  op een g oede m anier t e kun nen v oldoen  aan
uw  verwacht ingen.
In het  besef  ook  daarin v olko men  afh ankelijk  te zijn v an de Here w il ik u bed anken  voo r mijn
benoem ing.  Hart elijk dan k v oor h et v ertro uw en dat  u in m ij stelt .

Drs. P.W. v an de Kamp spreekt als volgt:

Praeses, beste b roeders,
Als generale synode hebt u mij benoemd tot universitair docent in de Ambt elijke Vakken aan de
Theo log isch e Uni vers it eit  te K amp en.  Ik da nk  u har te lijk v oor  het  vert rou w en da t u it  deze
benoem ing blijk t.  Het  redelijk v roege t ijdst ip w aarop uw  praeses mij o p w oensdag mo rgen 8  mei
opb elde, h eeft  mij du idelijk g emaak t d at u  niet v eel tijd n odig h ad om  van d e voo rdrach t een
benoem ing t e mak en. Daar om  w il ik op  dit  mom ent  ook  de depu tat en-cu rato ren en de sen aat
van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  dank en vo or het  mij geg even v ertro uw en. Na allerlei v oorb erei-
dend werk hebben zi j  u als synode de voorzet gegeven die leidde tot m ijn benoeming. Ook de
kerker aad t e Groning en-Oost  dank  ik vo or de ruim te d ie ik kreeg  om  deze beno emin g posit ief t e
overwegen.
Ik aanv aard de ben oem ing.  Dat  heb ik  afg elopen zo ndag (2 6 m ei) aan de gem eent e van
Groningen-Oost verteld. Over de benoeming zelf hebben veel gemeenteleden via de krant
gehoord. Maar ze hebben in elk geval uit mijn eigen mond gehoord dat ik de benoeming aan-
vaard.  Daar ko mt  geen k rant  meer t ussen.  Overigen s zal ik aan u als sy nod e nog sc hrif telijk
bevestigen dat ik mijn benoeming aanvaard.
Ik aanv aard de ben oem ing in h et b esef d at ik  afh ankelijk  ben v an Gods h ulp om  mijn n ieuw e taak
op een goede en verantw oorde manier te verrichten. Ik mag het w erk gaan doen in de kracht
van d e Geest v an Pinkst eren. D oceren  in Kam pen is een g rot e verant w oord elijkheid . M aar ik
besch ouw  het  ook  als een grot e uit daging , ho e klein en b eperkt  je je ook v oelt  als je denkt  aan
alles wat er op je afkomt.
Ik realiseer me d at u w  vert rouw en in m ij niet  grenze(n)lo os is. U h ebt  mij ben oem d vo or een
term ijn van  zes jaar. Daar t rekt  u de gren s. Het  kon  w el eens de eerst e keer zijn (ik h eb dat  niet
nagezoc ht , alleen m aar nagev raagd) dat  een fu ll-tim e doc ent  in Kam pen (Broed erw eg) een
tijd elijke beno emin g krijg t.  M aar ik ga de g rens die u t rekt , niet  negat ief u itleg gen.  Liever zie ik



het  op deze p osit ieve m anier dat  die grens m ijn beno emin g ext ra kleur g eeft .
Tegelijk  heef t u w  vert rouw en ook  een grenso versc hrijden d aspec t.  Ik heb n egen jaar lang  in
Brazilië gew oon d en gew erkt . Du s vanu it N ederland g ezien: ov er de grens,  uit  het  gezicht sveld
en in de an onim iteit . Ik w eet n iet w elke rol m ijn ' alloch to ne'  verleden  in uw  beraadslagin gen
heef t g espeeld . Ik  kan  alleen m aar co nst at eren d at  u ov er die g rens b ent  heen gest apt . In
bepaalde o pzich ten  ligt  die grenso versc hrijdin g in de lijn  van een  uit spraak v an pro f.  dr. C.  Trim p
(in De Reform atie , jaargan g 4 7) d at " diaco niolog en van af d e einden d er aarde geroep en mo eten
w orden".
Over Brazil ië gesproken: de (zendende) kerk te Assen-Zuid heeft mij eind-1994  beroepen voor
een doc eertaak  aan het  seminar ie van d e Igreja Presbiteriana (IPB) in Recife.  Door o mst andigh e-
den (w aarover ik  nu niet  verder zal u itw eiden) ko n ik d at b eroep niet  aannem en. M aar het
l i t teken van dat beroep voelen mijn vrouw  en ik nog wel. Juist daarom beschouw ik het als Gods
leiding van ons leven dat er nu een doceertaak in Kampen naar mij toekomt.
De A mb telijk e Vak ken w orden  met  drie f ull-t imers een zw aar bezett e vakg roep in K amp en. Dat
geef t b innen d e kerken  een st evig v erw acht ingspat roon  als het g aat o m d e th eologisc he en
prakt ische t oerust ing v an aanst aande pred ikant en. Die relat ief zw are bezett ing laat  ook  zien dat
Kampen en Berkel wil len investeren in die toerusting met het oog op het funct ioneren van de
Gerefo rmeerd e Kerken,  naar binn en en naar b uit en, aan h et ein d van  de t w int igst e eeuw  en
(straks) aan het begin van de eenentwint igste eeuw.
Tot  mijn t akenp akket  behoo rt v ooral oo k het  onderw ijs in de Poimen iek en d e Diacon iek, t w ee
theologische vakken die direkt te maken hebben met de dageli jkse gang van zaken in de
gemeente van Christus. Goed en effectief pastoraat en diaconaat zi jn belangri jke middelen om
het leven van de gemeente-op-weg op te bouw en, omdat het daarbij  gaat om persoonli jk gerich-
te zorg en om dienstbaar hulpbetoon aan en door kinderen van God.
Het is voor mij een voorrecht om te mogen w erken op het vakgebied van prof. Trimp, die ook
voo r mij een " voo rgang er"  is gew eest (zoals p rof . Trim p get ypeerd  w erd do or pro f.  De Ruijter
to en hi j in 1 99 0 d e syn ode  van  Leeuw arden  to esprak  ter  geleg enh eid v an zijn  beno emi ng).  Ik
verwacht  veel van de samenw erking met prof. De Ruijter en docent Hoekzema. En verder hoop
ik op goede contacten met al le andere docenten in Kampen. En niet te vergeten met de studen-
ten.
Laten  w ij met  elkaar blijv en bidd en om  Gods zegen v oor h et w erk aan d e Theolo gisch e Univ ersi-
teit in Kampen.

De praeses constateert dat drs. Van de Kamp in zijn toespraak meedeelde zijn benoeming tot
univ ersitair d ocen t t e hebben  aanvaard , w aarop de v ergaderin g reageert  met  een dank baar
applaus.

Dr. K. Veling spreekt ongeveer als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Vo or iem and die m aar liefst  to t v ier keer t oe doo r een generale sy nod e benoem d is, p ast h et
zeker om  te b edank en vo or het  in hem  gest elde vert rouw en. Ik  heb gep robeerd  dat  vert rouw en
niet  te b escham en. In 2 3 jaar is er n atu urlijk v eel verand erd aan de T heolog ische U niversit eit,
niet  alleen w at  de pe rson ele sam enst elling  bet ref t m aar zek er oo k in  het  stu diep rog ram ma.  Ik
ben bl ij  eraan te hebben meegew erkt dat in het nieuwe studieprogramma een expliciete verbin-
ding is gelegd tussen wijsbegeerte en theologie. Het vak f i losofie mag geen vak w orden naast  de
andere v akken . V erder w ordt  het  onder w ijs in de w ijsbegeert e aan de Th eologisc he Univ ersiteit
vaak geassocieerd met bezinning op de noodzakel i jke confrontat ie met de bui tenwereld.  We
mo gen ec ht er niet  verget en dat  ook  de interne bezinning van grote betekenis is. Ik heb steeds
gepro beerd het  belang v an int egrat ie te ben adruk ken en  ik ben  ervan o vert uigd d at m ijn opv ol-
ger, drs. Haarsma,  deze lijn in de toekom st zal voort zetten . Daarbij w ens ik hem v an harte
sterk te en  succ es to e. En ik spreek  de hoo p uit  dat  de Univ ersiteit  een cent rum  van d enken  en
bezinnen zal zijn, zowel voor binnen als voor buiten de gereformeerde gemeenschap.

Ter af sluit ing v an deze f eestelijk e bijeenk om st w ordt  Psalm 11 9: 34 -35  gezong en: " In eeuw igheid
bestaat uw  w oord, uw  kracht".

Artikel 17 0 5 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Cardif f

De praeses heet  de af gevaard igden v an de Ely Presbyt erian Chu rch (Ref orm ed) in Cardif f h artelijk
w elkom : dr.  P. Davies,  ds. C. R.H. Ho lst,  ds. D. J.  Hoop er en dr.  P.J. N aylor.  W oord voerd er is ds.
Holst, terwij l  br. David de Vos uit Am ersfoort-Oost als tolk optreedt. Tevens zi jn aanwezig de
deput aten  BBK ds. T.  de Boer, d s. M . Brandes,  zr. M . Euw ema,  ds. A . de J ager, d s. J.  Klamer en
zr. H.E. Kooij-Oggel. Ds. Holst zegt zich goed te kunnen identif iceren met de Gereformeerde
Kerken (vri jgemaakt), omdat men in Cardiff  sinds 1968  ook 'v ri jgemaakt' is, namelijk van de
Presbyt erian Chu rch o f W ales die geïnf ect eerd is doo r het  liberalisme.  De gem eent e in Cardif f
heeft aandacht voor kerkelijke relaties binnen het Verenigd Koninkrijk en hoopt tevens tot
verder e kerkin stit uering  te k om en. In t heolog isch o pzich t w ordt  het  genadev erbon d van  fu nda-
mentele betekenis geacht en in verband daarmee wordt het recht van de kinderdoop verdedigd.
Wij zi jn met elkaar verbonden, w ant w ij hebben één Heer, één geloof en één doop.
De praeses m emo reert zo w el de co nt act en die geleg d zijn m et d eput aten  BBK als het o ff iciële



con tac t d at sin ds vo rig jaar best aat m et d e kerk v an A mersf oort -Oost . Uw  aandac ht  voo r het
verbond en de plaats die de kinderen binnen de gemeente innemen blijkt o.a. uit de nauw e band
tussen kerk en school. Wij waarderen het dat de gereformeerde school in Cardiff  geheel door
kerkled en gef inanc ierd w ordt . M et v eel belangst elling heb ben w ij kenn is genom en van  de eigen
belijdenis d ie door u w  kerk is o pgest eld, d e ' Subo rdinat e Stan dards' , w aarin de leer v an het
verbond een centrale plaats inneemt. Op grond hiervan constateren w ij eenheid tussen u en ons
in geloo f en  belijden.  Zo is er w ederzijds in v eel opzich ten  herken ning.  W ij hopen  en bidd en dat
de Here uw kerk verder zal leiden en bevestigen.

Artikel 18 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Schotland

De praeses heet de afgev aardigde van de Free Church of  Scot land, ds. N.  Mac donald, v an harte
w elkom . V oor h et eerst  zijn de Sch ot se kerken  als zusterk erk v erteg enw oord igd.  Verd er zijn
aanw ezig de dep ut aten  BBK ds. T.  de Boer, d s. M . Brandes,  zr. M . Euw ema,  ds. A . de J ager (die
als to lk op treed t),  ds. J . Klam er en zr. H. E. Kooij-Ogg el. Ds.  M acdo nald v ertelt  iets o ver zijn
kerk, die de Westminster Confessie onderschri jf t .  W ij zi jn calvinist isch-gereformeerd, zowel in de
leer als in de prakt i jk  van het leven. Hoewel onze kracht k le in is,  kan de Here daarmee toch
grot e dingen  doen.  Denk  aan de bro odv ermen igvu ldiging : Jezu s reikt e het  voed sel uit  aan zijn
discipelen en die moesten het volk te eten geven.
De praeses spreek t d e hoop  uit  dat  de Free Church  of  Scot land het  pas gev orm de kerk verban d in
Engeland en Wales met al le l iefde en steun w il omringen en voorthelpen. Moge de Here ook uw
w erk v oor d e verbreid ing v an het  evang elie in Scho tlan d zegenen . W ij hopen  dat  uw  plan om  een
evang elist aan t e stellen v oor k erkplan tin g in st edelijke geb ieden k an w orden  verw ezenlijkt . W ij
zijn ook  dank baar vo or de ac tiev e rol die u al sind s de opric ht ing speelt  binnen  de ICRC. In het
bijzond er vragen  w ij uw  aandac ht  voo r het  belang v an region ale con feren ties o ver zend ing en
evang elisatie in Europ a. W ij hopen  dat  u met  ons m ee w ilt d enken  en met  ons m ee w ilt w erken
ten dienste van de voortgang van de evangelieverkondiging in de w ereld.

Artikel 19 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Ierland

De praeses heet de afgevaardigde van de Reformed Presbyterian Church of Ireland, ds. H.
Cunn ingham , hart elijk w elkom . Ook  zijn aanw ezig de dep ut aten  BBK ds. T.  de Boer, d s. M .
Brandes, zr.  M . Euw ema,  ds. A . de J ager (die als t olk o pt reedt ), ds.  J. K lamer en zr.  H.E. Koo ij-
Oggel.  Ds. Cu nning ham  houd t een  to espraak m et d rie punt en: 1 . zijn land ; 2 . zijn k erk; 3 . zijn
gemeente.  Zijn land is om precies te z ijn het noorden van Ier land (Ulster),  w aar de pol it ieke
situatie gespannen is. Zi jn kerk bestaat uit 40  gemeenten, die niet al leen de Westminster Con-
fessie o ndersc hrijven  maar oo k het  blad Lux  Mu ndi v an a t ot  z lezen. Zijn g emeent e is die van
Belfast, in het centrum van de stad, met ongeveer 200 leden. Tenslotte w il hij  toezeggen de
groet en uit  Nederland  over t e zullen bren gen aan zijn sy nod e, die v olgend e w eek ver gadert . W ij
kunn en veel leren van elkaar.
De praeses st aat st il bij versc hillende ac tiv iteit en die in o f v anuit  Ierland w orden  ont plooid : het
evangelisatiew erk, de zendingspost in Nantes (Frankrijk) en de evangelieverkondiging onder de
joden (via Christ ian Witness to Israël). In het kader van ons contact via de ICRC zouden w ij uw
aandac ht  w illen vrag en vo or het  belang v an region ale con feren ties o ver zend ing en ev angelisat ie
in Europa.  Onze depu tat en w illen t racht en vo lgend jaar o pnieuw  uw  syno de t e bezoeken  en w ij
ho pe n d at  hu n b ezoe k de  ba nd en  tus sen d e k erken  in  Ierlan d e n N ed er land  zal v erst erken . En
ons gebed is dat de Here door het evangelie van de vrede wil geven dat verzoening wordt
bewerkt t ussen de str ijdende part i jen in Noord-Ierland.

Artikel 20 0 5 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Indon esië

De praeses heet de afgevaardigde van de Gereja Gereja Reformasi di Indonesia, ds. U.R. Mit ing,
hartelijk w elkom.  Ook zijn aanw ezig de deputat en BBK ds. T. de Boer, ds. M . Brandes, zr. M .
Euw ema, ds. A. de Jager, ds. J. Klamer (die als tolk optreedt) en zr. H.E. Kooij-Oggel. Ds. Mit ing
zegt heel bl ij  te zijn met deze ontmoeting. Zo ervaren wij dat w ij  gezamenli jk kinderen van God
zijn. W ij hebben  dezelfd e belijdenisg eschrif ten . Zelf  is hij al vele jaren v oorzit ter v an het
curat orium  van d e Theolo gisch e Scho ol in W ai Maran gu op  Oost -Sum ba. Daar  zijn drie inh eemse
docenten w erkzaam, maar daarnaast stelt men de hulp van een buitenlandse docent bi jzonder op
prijs. Er is één t heolog isch p rogram ma op gest eld vo or de dr ie geref orm eerde opleid ingen d ie er
inmiddels in Indonesië zijn. Dit met het oog op erkenning door de overheid en de mogeli jkheid om
ook  een hog ere th eologisc he opleid ing t e vest igen in In don esië.
De praeses antwoordt  dat de GGRI op Sumba, Savu en Timor de eerste en tot nu toe de enige
zusterkerken v ormen d ie ontst aan zijn uit onze zending. Daarom  voelen w ij ons bijzonder vereerd
met  uw  bezoek.  Verd er zijn w ij dank baar dat  w ij u enige h ulp heb ben k unn en bieden  door  het
uitzenden van Nederlandse docenten: na ds. J.A. Boersema en ds. A.J. Pol staat nu ds. Th.
Oost erhuis ger eed om  naar Sum ba t e gaan. D e Here heef t u w  kerken  geplaat st in  een w ereld
van heidendom. Bij uw  verzet tegen de invloed van de heidense adat bidden wij u de nodige



geloofskracht toe om st aande te bl i jven in de str i jd.

Artikel 21 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Rusland

De praeses heet  de af gevaard igden v an de Un ie van Evan gelisch -Gerefor meerd e Kerken in
Rusland hartel i jk w elkom: ds. E. Karshirsky, vergezeld door ouderl ing V. Svoikin (van de
gem eent e te M osko u) en do or diak en N. A lexand rov (v an de gem eent e te Tv er). Ook  zijn aanw e-
zig de dep ut aten  BBK ds. T.  de Boer, d s. M . Brandes,  zr. M . Euw ema,  ds. A . de J ager (die als
to lk op treed t),  ds. J . Klam er en zr. H. E. Kooij-Ogg el. Ds.  Karshirsk y bet itelt  zijn gem eent en als
studenten in de school van het calvinisme. Vorig jaar heeft hi j  de zomercursus van de IRTT
gevolgd en inmiddels doceert hi j  zelf gereformeerde theologie in Moskou. Een vertaling van de
Dordtse Leerregels in het Russisch is bijna gereed. Verder zi jn wij veel dank verschuldigd aan de
Ukraïne-comm issie van de kerk te Hat tem . W ij vragen uw  gebed voo r de ongehinderde v oort -
gang van het werk dat gebeurt  in de naam van Jezus Christus.  
De praeses zegt ontro erd te zijn bij de gedacht e aan de tw ee kleine kerken in M oskou en in T ver.
W at h eeft  de Here gro te d ingen b ij u gedaan ! Hij brac ht  u in aanrak ing m et d e w erken v an
Calvijn;  zo ont dekt e u de rijk dom  van d e geref orm eerde belijden is, vo oral inzake h et v erbon d en
de kin derdo op.  Uw  keuze v oor d e geref orm eerde belijden is bet ekend e een breuk  met  de bapt is-
ten en m et de liberale theolog ie. Maar t oen u gehoo rzaam naar de Here luisterde, w erden voor u
nieuwe perspectieven geopend. De weg van uw  kerken werd naar ons hier in Nederland geleid.
Graag wil len wij de kennismaking met u voortzetten. Ook w il len wij u helpen om uw  inzicht in de
geref orm eerde leer en het  geref orm eerde kerk recht  verder t e verdiep en. V oor d e to ekom st
dragen  w ij u op aan  de Here en aan  het  W oord  van zijn  genade.

Ter afsluit ing van de ontvangst van al le in art ikel 17--21 genoemde buitenlandse gasten wordt
gezamenli jk Hymn 40 :1,2 ,5 uit het Canadese Book of Praise gezongen: "The Church's one
foundation is Jesus Christ her Lord".

Artikel 22 1 1 . 0 6 . 9 6
Ingeko men  stu kken

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen stukken:
a. van d e part iculiere sy nod en Hollan d-Zuid  en Hollan d-Noo rd een br ief d d. 1 5 ap ril 19 96 ,

w aarin zij  meedelen dat in goed overleg tot een hergroepering van de ressorten Noord-
en Zuid -Holland  beslot en is;

b. van de part icul iere synode Drenthe een brief dd. 28 mei 199 6, w aarin o.a. wordt
meeg edeeld dat  een A kko ord v an Samen w erking  is aanvaard  voo r de zendin g in Brazilië;
de tekst van het akkoord is als bi jlage toegevoegd.

Artikel 23 2 6 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Kenia

De praeses heet de afgevaardigde van de Reformed Church of  East Afr ica,  ds.  G. Songok,
hart elijk w elkom . Ook  zijn aanw ezig de dep ut aten  BBK ds. M . Brandes,  ds. A . de J ager (die als
to lk op treed t) en  zr. H. E. Kooij-Ogg el. Ds.  Songo k bren gt  de hart elijke gro eten  van zijn  kerk aan
de synode over. De RCEA acht de Gereformeerde Kerken (vri jgemaakt) hoog vanw ege hun
stan dpu nt  over zak en als hom osexu aliteit , de v rouw  in het  ambt  en de uit leg van  het  W oord  van
God.  W ij trek ken d ezelfde lijn  als het g aat o m de t oepassing  van d e Bijbel en daarom  zou het  fijn
zi jn als w e een zusterkerkrelatie zouden kunnen aangaan.
De praeses herin nert  eraan dat  sinds 1 99 2 v erschillen de ont mo etin gen heb ben plaat sgevo nden
met vertegenwoordigers van de RCEA en dat ook een bezoek is gebracht aan de theologische
opleidin g t ot  de dienst  van h et W oord  in Eldoret . Do or een beslu it v an onze sy nod e zal het
mog elijk zijn deze opleiding te onderst eunen door h et uit zenden van gast docent en voor k ortere
perioden. Zo mogen wij elkaar helpen om kerk van Jezus Christus te zijn.

Artikel 24 2 7 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  de Filippijnen

De praeses heet  de af gevaard igde v an de Free Reform ed Chur ches o f t he Philippines,  ds. J .
Vingno, harteli jk welkom. Deze wordt vergezeld van deputaat BKK ds. M.H. Oosterhuis, die ook
als to lk op treed t.  Namen s de syn ode k an de praeses m eedelen dat  een belang rijke beslissin g is
genomen met betrekking tot het projectvoorstel vanuit de Fil ippijnen. Besloten is nameli jk de
gevraag de hulp  te v erlenen.  Onze depu tat en BBK zullen om zien naar een b roeder d ie voo r een
periode van tw ee à drie jaar kan worden uitgezonden om als missionair toerustingspredikant te
w erken in het midden van uw  kerken. Wij bidden onze broeders en zusters op de Fil ippijnen de
kracht van de Here toe voor de nodige versterking en uitbreiding van het kerkeli jk leven.
In zijn ant w oord  zegt d s. V ingno  bijzond er blij te zijn  met  de zust erkerk relatie d ie in 1 99 0 is
aangegaan . Helaas zijn er sind sdien op  de Filippijnen en ige prob lemen g ew eest,  die vo oral t e



mak en hadd en met  de groei v an de gem eent en. J uist  om  die reden is h ij dank baar vo or de hu lp
die binn enko rt v anuit  Nederland  gebod en zal w orden  bij de op bou w  van h et k erkelijk lev en in zijn
land. Hij w enst de Gereform eerde Kerken in alles Gods zegen to e. Hij die een goed w erk onder u
begonnen is,  zal het  ook voltooien ten einde toe. 

Artikel 25 0 3 . 0 9 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Au stralië

De praeses heet de afgev aardigde van de Free Reform ed Churches of  Aust ralia, br. H.J . Dekk er,
van h arte w elkom . Het  is verheu gend d at o nze Au stralisc he zust erkerk en alsnog  gelegenh eid
hebben gevonden zich ter synode te laten vertegenwoordigen. Br.  Dekker brengt de harteli jke
groet en ov er en vert elt iet s over d e besluit en van  de in het  voo rjaar geho uden sy nod e in
Aust ralië. Een van die besluit en w as het lidmaat schap van  de ICRC te beëindigen.  Om m isver-
stand te voorkomen wil hi j  graag zeggen dat dit besluit vooral genomen is wegens interne
redenen. Het l idmaatschap van de ICRC heeft nameli jk binnen de Free Reformed Churches of
Au stralia t ot  onder linge v erdeeldheid  geleid. D e acht ergron d daarv an is dat  men v indt  dat  leden
van d e ICRC elkaar in eigen land  mo eten  erkenn en als w are kerken  van J ezus Christ us. En dat
geef t m oeit e ten  aanzien van  de Presbyt erian Chur ch o f Eastern  Au stralia (PCEA). Eerst m oet en
nog diverse punten van verschil (o.a. wat betreft de leer over de kerk) worden doorgesproken,
voordat het kan komen tot  erkenning van de PCEA als w are kerk.
In zijn  ant w oor d gee ft  de pr aeses aan  dat  het  nut ti g zou  zijn o p dep ut at enn ivea u ov er deze
dingen  verder t e spreken . Deze sy nod e heef t ju ist t erw ille van d e zusterk erken in  Au stralië
besloten het aangaan van een zusterkerkrelatie met de PCEA uit te stel len tot de volgende
syno de. Ho pelijk zal in g esprekk en t ussen dep ut aten  overeen stem min g gro eien op d it p unt , zodat
een besluit  van d e volg ende sy nod e in goed e harmo nie met  onze A ust ralische zust erkerk en kan
w orden  genom en. Het  gaat  erom  dat  naar onze o vert uiging  versc hillen v an inzich t b innen h et
raam van Schrift  en beli jdenis bespreekbaar moeten zijn zonder een verhindering te vormen op
de weg naar eenw ording. En de ICRC biedt de niet-vr ijb li jvende mogel i jkheid om over zulke
versc hillen m et elk aar door  te sp reken b innen d e aangeno men  regels vo or het  aangaan en
onderhouden van zusterkerkrelaties. Wij zullen het toejuichen als er toenadering komt tussen uw
kerken  en de PCEA en als uw  kerken  besluit en opn ieuw  to e te t reden t ot  de ICRC. Laten  w e in
ieder geval voor elkaar bli jven bidden, zowel in Australië als in Nederland.

Artikel 26 0 4 . 0 9 . 9 6
Ontvangst prof. Douma en drs. De Bruijne

In een f eestelijk e bijeenk om st o nt vang t d e syno de pro f.  dr. J . Do um a, aan w ie per 1  sept emb er
199 7 eervol emeritaat is verleend, en zi jn aanstaande opvolger drs. A.L.Th. de Bruijne, predikant
te Rotterdam-Centrum. De Theologische Universiteit w ordt vertegenwoordigd door de
hoo gleraren Kw akkel,  De Ruijter en  Te Veld e, alsmed e door  de pas ben oem de doc ent en Haarsm a
en Rose. De p raeses spreekt  een speciaal w oord  van w elkom  to t d r. J .-B. Klau tk e uit  Giessen
(Duit sland).  Jon gst leden m aandag is d oor d eput aten -curat oren v an de Th eologisc he Univ ersiteit
con fo rm h et ad vies v an de senaat  beslot en aan hem  een deel v an het  onder w ijs in de Ethiek
voo r de seizoenen  19 97 --19 99  op t e dragen.  Op deze w ijze kan aan d rs. De Bruijn e de ruim te
w orden gebod en om h et vak gebied Ethiek nader te v erkennen en zijn prom otiest udie voo rt t e
zett en. En w ij zijn ervan  overt uigd,  aldus de p raeses, dat  deze leeropd racht  bij u als gek w alifi-
ceerd g erefo rmeerd  eth icus in  goede h anden is.

Daarna spreekt de praeses de volgende w oorden:

Zeer geach te d rs. De Bruijn e,
Namen s de generale sy nod e w il ik u v an hart e gelukw ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersitair
doc ent  in de Ethiek  en de Ency clop edie als opv olger v an pro f.  dr. J . Do um a. Deze ben oem ing is
niet  alleen een f elicit atie w aard aan uw  adres, m aar ook  aan het  adres van  uw  voo rgang er, die in
het  kom ende seizoen  als hoog leraar nog  in act ieve dien st zal zijn.  M et u w  benoem ing f elicit eren
w e tevens de universiteitsgemeenschap en de kerken, die wij in deze synode mogen vertegen-
w oordigen. 
Drs. D e Bruijne, h et is n iet zon der reden  dat  de syn ode u h eeft  benoem d op d eze leerstoel.  Zij
zag, gelet  op het advies van de senaat en gehoord de voordracht van curatoren, in u de geschik-
te persoon om het onderwi js in de vakken Ethiek en Encyclopedie op u te nemen. 
Reeds tijden s uw  stu die aan de T heolog ische Un iversit eit in  Kamp en t er voo rbereidin g vo or het
amb t v an dienaar d es Wo ords b leek uw  w eten schap pelijke b ekw aamh eid. Een bijzon derheid  is
dat  u uw  doc to raalstu die indert ijd hebt  gerich t o p het  vak  ency clop edie. U sc hreef  daarvo or een
script ie die de aand acht  tro k. O ok v oor d e dogm atiek , die uw  hoof dint eresse had,  schreef  u een
eindscriptie. Mede op grond van de uitnemende kwaliteit van beide scripties ontving uw  docto-
raal  examen het predikaat ' cum laude' .    
Dat  u de bek w aamh eid hebt  zich w eten schap pelijk t e ont plooien  is verv olgens g ebleken  uit
verschil lende publikaties van uw  hand. Ik denk hierbi j  aan art ikelen in De Reform atie , w aarond er
vooral  uw bespreking van het boek De geloo fw aardigh eid van  de bijbel  van d r. B. Loo nst ra in het
oog  spron g. T evens v alt in  dit  verban d t e verm elden uw  bijdrage aan  het  con gres ov er ' 19 44  en
verv olgens' , w aar u een bo eiende ' Impressie v an de t heolog ische o nt w ikkelin g sinds d e Vrijm a-



king' gaf. Ook bl i jkt uit uw  bijdrage aan het studierapport Eredienst, dat op deze synode bespro-
ken w ordt en waarover zi j  besluiten zal nemen, uw brede belangstell ing en uw  vermogen om
versc hillende o nderd elen van  de t heolog ie te int egreren,  zoals dog mat iek en lit urgiek . Dat  het
onderwerp van uw eindscriptie en van uw beginnende promotiestudie over de leer van de
drieënige God u bezig bli j f t  houden is ook gebleken uit andere publikaties. Daarin werden w e
get rof fen  door  de f ijnzinnig e en duid elijke w ijze w aarop u d it m oeilijke on derw erp aan een b reed
publ iek weet over te brengen. 
Dat  u uw  prom ot iestu die nog  niet  hebt  kun nen af rond en is w aarschijn lijk vo or een belan grijk d eel
het  gevo lg van  de om stan digheid  dat  uw  w erk u in  een grot e stad s-gemeen te als Rot terd am-
Cent rum  vrijw el geheel in b eslag nam . Illust ratief  daarvo or is dat  mijn p oging  om  u op d e dag
van u w  benoem ing t elefo nisch  te b ereiken aanv ankelijk  niet  geluk te,  om dat  u bet rokk en w as in
een past orale aangeleg enheid d ie op de b etref fen de mo rgen u w  tijd  en aandac ht  geheel in b eslag
nam. 
Het fe it  dat  ethiek niet  uw  hoofdvak is hoefde een benoeming van u niet  in de weg te staan. We
zouden  kun nen zegg en dat  van u w  voo rgang er op deze leerst oel, d ie prom oveerd e op een
dog mat isch o nderw erp, m in of  meer het zelfde g old.  Het  is dus niet  ongeb ruikelijk  dat  iemand  uit
de dogmatische sector wordt benoemd om onderw ijs te geven in de ethiek. In uw geval had de
synode de vri jmoedigheid tot benoeming over te gaan, omdat zi j  u in staat acht, gelet op uw
dogmatisch-wijsgerige aanleg, ook op de ethische problematiek grondig in te gaan.
Naast  w eten schap pelijke k w aliteit en is vo or uw  fu nct ioneren  ook  uw  past orale ervarin g van
belang. Uw  w erk als universitair docent in de Ethiek kri jgt immers ook een praktische spits in de
algemene voorl icht ing en de bi jzondere adviesdienst aan kerkeraden en kerkleden. 
Drs. D e Bruijne, d e benoem ing t ot  univ ersitair d ocen t in  Kamp en bet ekent  voo r u niet  enkel
vreugde. Het is ons bekend dat u er veel moeite mee hebt op termijn uw arbeid in de gemeente
van Rotterdam-Centrum te moeten beëindigen. Want het pastorale werk heeft de l iefde van uw
hart . Daaro m zal uw  gang n aar Kamp en een of fer b etek enen.  W ij zijn dank baar dat  u dit  of fer
w i l t  brengen terwi l le van de gezamenl ijke kerken. 
Daarbij w il ik de ho op uit spreken  dat  de gem eent e van Rot terd am-Cent rum , die op nieuw  haar
predik ant  mo est af staan  voo r de opleid ing in K amp en, d e vacat ure die do or uw  vert rek on tst aat
spoedig zal z ien vervuld.  
En w at uzelf betreft: u bl i j f t  pastor wanneer u naar Kampen vertrekt. Uw  pastorale betrokken-
heid zult  u voor uw w erk in Kampen ui tstekend kunnen combineren met uw  w etenschappel i jke
interesse. Niet alleen vanw ege de reeds genoemde adviesdienst aan kerkeraden en kerkleden,
maar o ok v anw ege de co nt act en die u zu lt h ebben m et d e stu dent en. Een doc ent  in Kam pen
vormt de studenten immers niet al leen door zi jn colleges, maar ook door zi jn pastorale instel l ing
ten  opzich te v an aanst aande dien aren van  het  W oord . Ook  in dit  opzich t zult  u veel k unn en
betekenen voor de kerken, zo de Here wi l .  
Er zijn regelingen g etro ff en om  de w erklast  voo r u zodan ig t e verlic ht en dat  vold oende ru imt e
ontstaat voor het verkennen van het nieuw e vakgebied en voor het voortzetten van uw
promotiestudie. Wij hopen dat deze maatregelen effectief zullen bli jken te zi jn.
Drs. D e Bruijne, n og v eel meer dan  bij de ben oemin g van  uw  voo rgang er 26  jaar geleden b lijkt  in
deze tijd  bezinnin g op d e eth ische v raagst ukk en een eis van  de prak tijk ! W ij hopen  en bidd en dat
de V ader der geest en u bek w aamt  to t u w  om vang rijke t aak. M oge Hij u w  arbeid t ot  rijke zegen
van de kerken stellen.

Zeer geach te p rof . Do um a,
W ij nemen  als kerken  die in deze gen erale syno de vert egenw oord igd zijn af scheid  van u , t erw ijl u
zelf aan afscheid nemen nog niet toe bent. Deze omstandigheid vraagt van u en ons enige
souplesse van geest, omdat w ij ons moeten verplaatsen in een situatie die nog niet bestaat: uw
eme rit aat  als ho ogl eraar aan  de Th eolo gisc he Un iver sit eit , da t in gaat  per 1  sept emb er 1 99 7,  zo
de Here wil.  De regeling aan de Theologische Universiteit schri jf t  v oor dat u niet meteen uw
w erkzaam heden als h oog leraar in act ieve dien st m et h et b ereiken v an de 6 5-jarig e leeft ijd
beëindigt, maar dat u daarmee doorgaat tot  het einde van de lopende cursus. Dat betekent in uw
geval dat u straks als 65-jarige nog bi jna een heel cursusjaar voor de boeg hebt. U zult het ons
niet kw alijk nemen dat w ij  onze synodezitt ingen niet uitstrekken tot het einde van de cursus
19 96 --19 97  om  dán af scheid  van u  te n emen.  De kerk en, d ie ons heb ben af gevaard igd,  roepen
ons na afhandeling van de agenda terug. En zo hoort  het  ook. 
Onze gedac ht en gaan o p dit  mo men t t erug n aar de generale sy nod e van H oog eveen.  Het  w as
deze syn ode die u  op 9  decem ber 1 96 9 b enoem de t ot  hoog leraar in de Eth iek, d e Encyc lopedie
alsmede d e (gesch iedenis v an de) W ijsbegeert e. Daaraan w as een besluit  voo rafg egaan om  een
zesde leerstoel in Kampen in te stel len. Er zou een tw eede hoogleraar w orden benoemd in de
dogmatologische vakken met ethiek als hoofdvak. De synode overwoog daarbij o.m. " dat in de
dring ende beh oef te aan  publik aties o p t heolog isch g ebied t en dienst e van d e kerken  en haar
ambtsdragers bezw aarl ijk  kan w orden voorzien bi j een overbelast ing der hoogleraren".  
Het w as een bewogen t i jd voor de gereformeerde kerken, die juist een zware str i jd achter de rug
hadden  om  de bew aring bij d e geref orm eerde belijden is. Ook  op de v oorg aande sy nod e, die v an
Am ersfo ort -West  19 67 , w as de zaak v an een zesde ho ogleraar aan d e orde gew eest.  Het  w as
de kerk  te Leiden  die bij deze sy nod e aandron g op u itb reiding  van h et c orpu s doc ent ium  met
één, zo mogeli jk tw ee hoogleraren met een leeropdracht in de dogmatisch-ethisch-f i losofische
sect or. Op  het  gebied v an de et hiek zag d e kerkeraad  van Leid en met  name g evaren t en aanzien
van h uw elijkset hiek.  De part iculiere sy nod e van Zu id-Hollan d ond erstreep te d e in het  schrijv en
van Leiden uitgesproken wenselijkheid. Ook de part icul iere synode van Groningen drong op
ui tbreiding aan. 



De synode van Amersfoort-West stond zeer welw il lend tegenover de gedachte van uitbreiding
van het corpus docentium. Zi j  overw oog dat het dringend gewenst is, dat curatoren nog op
kort e term ijn verd er ond erzoeken  of  het  zou m oet en ko men  to t u itb reiding . Zij bev al curat oren
dan ook dringend aan 'm et bekw ame spoed' dit onderzoek in te stel len. Zi j opende zelfs de
mo gelijkh eid nog  op dezelf de syn ode m et c onc rete v oorst ellen t e kom en. Daar  kw am het  echt er
niet van. Het gebrek aan eenstemmigheid in de kring van de hoogleraren had een remmende
invlo ed. Du idelijk is dat  de kerk elijke m oeit en van  die jaren de ac ht ergron d vo rmen  van h et f eit
dat een gew il lige synode niet tot  benoeming kon overgaan.
Gelukk ig w as de w eg daarv oor w el vrij op  de syn ode v an Hoo geveen  in 1 96 9.  Er moest  een
tw eede hoo gleraar vo or de do gm ato logisc he vak ken k om en, ald us de aanb eveling  van h et
mo deram en in een rap port  aan de sy nod e, en w el een hoo gleraar die de Eth iek als hoo fd vak
krijgt  to egew ezen. De n ood zaak daart oe w erd o. a. aangew ezen in de v olgend e zinnen v an het
rappo rt,  die ik hier c iteer:  " Er w ordt  gesleut eld aan alle nor men . De k erk, n iet h et m inst  haar
jeugd,  staat  voo r vragen  als van d e omg ang der sex en en de h om of ilie, de v erhou ding v an rassen
en klassen, de geldbesteding en het gebruik der kernw apenen."
Dat er nog heel wat meer problemen op het gebied van de ethiek om een antw oord vroegen zou
in de komende kw art  eeuw duideli jk  w orden! 
Prof. Douma, in uw  inaugurele rede, uitgesproken op 8 september 197 0, zei u dat het u op de
dag van uw benoeming reeds duidelijk w as dat uw  leeropdracht veelomvattend zou zijn. Ik denk
dat pas in de loop van de daarop volgende 26 jaren ten vol le tot  u is doorgedrongen met w elke
eth ische k w esties u  te m aken zou  krijgen  en w elke m oeit e het  u zou k ost en om  uw  posit ie
daarin te bepalen.
Maar laat  ik  nog even mogen st i ls taan bi j uw  inaugurele rede, die als t i te l  droeg: De onm isbaar-
heid v an de perso nele et hiek . Daarin  bent  u de co nf ront atie aang egaan m et d e sociale et hiek en
gaf  u aandac ht  aan t hem a' s uit  de t heolog ie van J ürgen  M olt man n. Ik  kan n iet n alaten  hier in
het kort  de v i j f  bezwaren te noemen, die u inbracht tegen de toenmalige sociale ethiek.
Ten eerst e dat  de aandac ht  voo r de eer van  God on tb reekt . Er is geen cu ltu ur zond er cult us,
geen diaconie zonder l i turgie, luidde uw conc lusie. Ten tweede dat er van structurele bekering
geen sprak e kan zijn zo nder d at d e mens zélf  to t d eze bekering  opger oepen w ordt  in een lev en
naar Gods g ebod.  Ten derd e dat  een co ncen trat ie op het  heil dat  hier  gezoch t m oet  w orden  het
' perso nele'  uit zich t b elem mer t o p de d ag v an J ezus Ch rist us,  ter w ille w aarv an v eel leed  in de ze
w ereld gedragen moet worden. Ten vierde dat de sociale ethiek het heil veralgemeent, de
scheidingsli jnen doet verdwijnen en fundamentele begrippen als geloof, bekering en heiliging
negeert. T en vijfd e dat het  uitzicht  op een to taler en universeler mensw aardig bestaan t ekort
doet  aan het  w oord  van Ch ristu s: W at zou  het  een men s bat en, w anneer hij d e gehele w ereld
w on, m aar schade leed aan zijn ziel? Een personele ethiek is derhalve onm isbaar.
Dit zi jn aspecten die in uw  w erk telkens weer terugkeren. De nadruk op het persoonlijk geloof
bijvo orbeeld . Zon der dat  dit  overig ens in m indering  kom t o p de k erk als de gem eensch ap w aarin
Christus woont door de Heil ige Geest.  Dat bli jk t  w el w anneer u in uw boek uit  199 2, Christeli jke
levensst ijl, een def init ie geef t v an Christ elijke leven sstijl als ' die man ier van lev en, w aarin
mensen in christel i jke vri jheid en in verbondenheid met Christus' gemeente vorm geven aan de
navolging van Christus' .  
Een ander aspect dat in uw w erk voortdurend doorkl inkt ,  is  dat van het gebed. Ik w i js op de
pub likat ie uit  19 79  ter g elegenheid  van h et 1 25 -jarig best aan van  de Theo logisc he Hog escho ol in
Kampen. In die publ ikat ie,  De biddende kerk , pleit  u ervo or het  vak  ascet iek z' n verd iende plaat s
in de theologische bezinning terug te geven. Geen ascese om de onthouding, maar om de
oef ening in  godsv ruch t.  Niet h et v asten  náást h et b idden,  maar het  vast en t en beho eve v an het
bidden . U v raagt  ook  aandac ht  voo r het  gebed en  het  persoo nlijk g eloof sleven in  de pub likat ie in
hetzel fde jaar 1979, Het  vuu r blijf t b randen ,  w aarin vi j fendertig jaar Vri jmaking herdacht w ordt.
Daar lezen we dat  ook v oor een predikant  de vraag van belang is: h oe staat h et m et uw  per-
soon lijke verh oud ing t ot  de Here? U bep leit g een piët isme,  maar w el piet as, vr oom heid als een
leven in het verbond, en oefening daar in door bi jbellezing en gebed. 
Als u  in het  daarop v olgend e jaar (19 80 ) een pub likat ie doet  versc hijnen o nder d e tit el:
Veran tw oord  handelen . Inleidin g in de c hrist elijke et hiek ,  dan verzuimt u niet in een slothoofd-
st uk  aand ac ht  t e sche nk en  aan d e asc et iek, da t  ' verge ten  on de rd ee l' ,  zoals u  he t  no em t . En
terw ijl u zich g oed bew ust  bent  van d e gevaren  van d ualisme en  casuïst iek die hier  dreigen
noemt u ascet iek toch een onmisbaar aspect:  "Chr isteli jke ethiek is geen chr isteli jke ethiek,
w anneer zi j  w el van werken, maar niet  van bidden weet" .   
Christ elijke leven sstijl h eeft  bij u alles t e mak en met  ' onze om gang m et God ' , de sp iritu aliteit ,
een benaming d ie bij u in de plaats kom t v an de vroegere t erm ascetiek . En zoals u reeds eerder,
in 1 97 9,  uw  uit gangsp unt  nam in  de Tw aalf A rtik elen (nl. o m aan t e geven  w aarom  u van daag
nog vr ijgemaakt-gereformeerd bent) ,  zo doet u dat ook in 1992 , als u in uw boek Christeli jke
levensst ijl w ilt aan geven  w at sp iritu aliteit  is. Ond er spirit ualit eit v erstaat  u de beo efen ing v an en
de bezinning op onze gemeenschap met de drieënige God. En voor de bezinning op de
gemeenschap met God kiest  u de Tw aalf  Art ikelen als handleiding. 
Van w ege het  geloof  in God d e Vad er, de Sc hepper v an alle ding en, k an er bij een c hrist en geen
sprake zijn v an w ereldm ijding,  zoals dat  bij de v roegere asc etiek  het  geval w as. Het  geloof  in
God de Zo on,  die ons v an onze zon den v erlost , bren gt  mee dat  christ elijke spirit ualit eit n iet
denkbaar is zonder zondebesef. En bij  het derde deel van het Apostol icum: ' Ik geloof in God de
Heilige Geest' w ijst u o.a.  op de bet ekenis van de kerk v oor de christ elijke levensstijl. Een kerk
die geen g eloof sgem eensch ap meer  vorm t,  zal een fu nest e invlo ed uit oef enen op  de leven sstijl
van haar leden.  
Zo w ijst u uitvoerig op de betekenis van de geloofsgemeenschap met de drieënige God voor ons



christ elijke leven . Een spirit ualit eit w aarin de t oeko mst  niet  buit en het  gezicht sveld b lijft . W ij
belijden im mers d e opst anding  van h et v lees en een eeuw ig leven . To t h et c hrist elijk leven
behoo rt d e ' med itat io f ut urae vit ae' , de o verden king  van h et t oeko mst ige leven , gev oed do or het
verlang en naar de w ederko mst  van Ch ristu s. Het  is dit  th ema:  de w ederko mst  van Ch ristu s,
w aaraan u in uw  theologisch-ethische bezinning een brede plaats inruimt. En als u in dát verband
nadrukkeli jk aandacht vraagt voor het l i jden, dat w ij  al leen kunnen aanvaarden vanuit het geloof
in God die een eeuw ige toekomst geeft ,  dan is er in 1992 , naar het mi j  voorkomt,  een duidel i jke
aansluit ing bij  uw opposit ie tegen de sociale ethiek in uw inaugurele rede van 1970 .
Bij u, pro f.  Doum a, bleef  de spirit ualit eit n iet bep erkt  to t h et in nerlijke lev en. Sp iritu aliteit  is een
zaak van geloof en gebed, maar ook van gebod. En Gods gebod is zeer w ijd. Hoe w ijd dat gebod
van Go d is, h ebt  u ervaren  tijd ens de 2 6 jaren  van u w  prof essoraat  w aarin u m et d e meest
uiteenlopende onderw erpen te maken hebt gekregen. Veel meer dan werd aangeduid (en kon
w orden genoemd) in het rapport van het moderamen aan de synode van 1969 , w aarin de
inst elling v an een leerst oel vo or de et hiek w erd bepleit . De serie ' Ethisch e bezinnin g'  legt  er
getuigenis van af  dat  u zich op vele terreinen van de ethiek bewogen hebt.  
Toen u  in 1 99 3 b enoem d w erd t ot  bijzond er hoog leraar in de m edisch e Ethiek aan  de V rije
Univ ersiteit  in A mst erdam , w as dat  voo r u een uit daging . U w erd daar niet  door  ieder met
gejuic h ont vang en. U k reeg zelfs k w alific aties naar u w  hoof d gesm eten  als ayat ollah en d ogm a-
tisch fanaticus. Maar u hebt de uitdaging aanvaard en in de benoeming een eer gezien. Uw
w erkzaam heid als bijzo nder h oog leraar in A mst erdam  herinner de u aan h et b egin v an uw  stu die.
Ab raham  Kuy per, d e stic ht er van d e Univ ersiteit , speeld e een grot e rol in uw  dissert atie.  Zo lag
er teg en het  einde v an uw  prof essorale loop baan een v erbind ing m et h et b egin v an uw  stu die.
Prof.  Doum a, u b ent  nooit  een st udeerk amerg eleerde gew eest.  Hoezeer uw  gesch rift en ook  blijk
gaven  van een  brede w eten schap pelijke int eresse en diepg aande st udie,  u hebt  zich daarin  niet
opg eslot en. De aard  van u w  vak gebied b racht  al mee dat  u met  uw  stu die en uw  publik aties
midden in de w erkeli jkheid zou staan. Zelf bent u echter ook niet iemand die zich terugtrekt op
theoretische posit ies, maar die zi jn diepste levensovertuiging wil w aarmaken midden in de
prakt ijk v an het  leven.  Je m oet  niet  alleen abort us pro voc atu s veroo rdelen,  maar t egelijk
zwangere vrouwen in nood helpen. Deze overtuiging leidde in 1971 t ot de oprichting van de
VBOK, waarvan u voorzitter bent geworden en waaraan u vanuit uw  Schriftuurl ijke uitgangspun-
ten leid ing hebt gegeven. 
Er zou veel meer te noemen zi jn, als het gaat om uw  w erkzaamheden naar buiten toe. Ik denk
aan de adviesdienst aan de kerken in al lerlei ethische vraagstukken. Aan de leiding die u jaren-
lang hebt gegeven aan het blad De Reform atie ,  w aardoor u in een stormachtige t i jd velen de
Schrif tu urlijke w eg gew ezen hebt  in de ker k en in d e samenlev ing.  Al v erschen en de laat ste t ijd
min der art ikelen v an uw  hand in  dit  blad,  w at w ij van u  lazen zett e ons aan h et d enken  en
bracht ons verder. Zo schreef u een art ikel in De Reform atie  van 1 9 au gust us 1 99 5 ' Over
dogm atiek en spirit ualiteit' , w aarin u positie innam  in de discussie over spiritu aliteit, een o nder-
w erp dat u encyclopedisch (de plaats van de ascetiek!) en ethisch sterk bezig heeft gehouden.
Het  w as een eye-o pener dat  u de hele d iscussie ov er cult uur,  dogm atiek , et hiek en  spirit ualit eit
teru gbrac ht  to t w at w erkelijk c ent raal is en mo et b lijven:  het  W oord  van Go d, f und amen t en
norm voor al onze bezinning. 
Prof. Douma, u hebt ons in uw publikaties de weg gew ezen om in een snel veranderende
samenleving als christenen te leven uit het geloof, naar de w et van God en tot zi jn eer. In de
behandeling van ethische kw esties hebt u alt i jd een principiële beli jndheid aan de dag gelegd.
Daarnaast wist  u ook in alle nuchterheid te relat iveren w aar dat naar uw  oordeel nodig w as. 
Wij danken de Vader der geesten voor wat Hij ons in u geschonken heeft t i jdens de langdurige
period e van u w  prof essoraat . Geve d e Here u v oor d it k om ende jaar de k racht  en de gezo ndh eid
om  uw  act ieve loo pbaan als h oog leraar in Kam pen t e volt ooien.  En moge H ij u en uw  vrou w  en
kinderen ook daarna nog gezegende jaren schenken. Wi j hopen dat de Here u de kracht schenkt
om  ook  in die om stan dighed en, w aarin de dru k w at v an de k etel is,  uw  vruc ht bare arbeid o p een
geëigend e w ijze voo rt t e zett en en,  voo rzover w ij daarvan  in dit  leven k unn en sprek en, af  te
ronden. 

Vervolgens geeft de praeses het woord aan prof. dr. C.J. de Ruijter. Deze spreekt als volgt:

Geacht e dom inee De Bruijne,
Namens ' Kampen'  w il ik hier een enkel w oord aan uw  adres spreken. M eer dan een enkel w oord
zal het niet zijn. W ant w e hopen in Kam pen zelf genoeg g elegenheid te krijgen om  u een w arm
w elkom te bereiden. Zoals w e ook dáár afscheid w il len nemen van prof. Douma. Voor beide
dingen  is de tijd  nog n iet aan gebro ken.  W ant  u bent  al w el als opv olger v oor Do um a aangew e-
zen, maar nu nog volop dominee van Rotterdam-Centrum.
En laat die gemeente daar nog maar even van genieten. Want w e hebben begrepen dat uw
benoeming daar niet  door iedereen even bl ijmoedig is ontvangen. 
Misschien is het w el goed, voorzitter, als ik ook aan uw vergadering doorgeef w at uw
benoemin gsbesluit in Rott erdam-Centru m t ew eeg heeft  gebracht . Ik heb uit  zeer betrouw bare
bron  verno men , dat  men in  de gem eent e zelfs ev en het  plan heef t g ehad om  met  een spand oek
naar de synode te komen. Daarop zou dan staan: Eerst Kees, nu  Ad , w e zijn het  zat.
Gelukk ig is het  spando ek ach terw ege geblev en. M aar uit  het  plan spreek t in  ieder gev al duidelijk
dat men u niet wil  missen. En die waardering bevestigt nu juist de keus die met uw  benoeming
gedaan w erd. A ls een dienaar v an het  W oord  zo' n ingan g in de g emeent e ont vang t,  w ekt  dat
verwacht ing voor de manier w aarop hi j  anderen kan begeleiden op de w eg naar het ambt.
Die verwacht ing leef t  sterk in Kampen. 



We w ensen u en uw vrouw  toe, dat u het komende jaar in de gemeente naar die nieuwe roeping
toe mag leven. Zonder verw ijtend spandoek, maar in de genadige spankracht die God verleent
door zijn zegen.

Hierna krijgen de toegesprokenen achtereenvolgens gelegenheid zich tot de synode te r ichten.

Drs. A.L.Th. de Bruijne spreekt als volgt:

Praeses,
Op deze dag  heb ik  me lang  verheu gd.  Al sin ds het  begin v an dit  jaar sto nd hij in  mijn ag enda.
Maar u had deze vergadering toch pas gepland in juni? En w ist ik dan dat 'Kampen'  eraan zou
kunnen komen? Nee, op deze dag w ordt de Erasmusbrug in Rotterdam geopend. Ik had me
verheu gd op  de st ad die v anm iddag en  vanav ond g onst  van ak tiv iteit en. M et m oeit e boog  ik m ijn
aandacht om naar deze synodezi t t ing.  
Dat  illust reert d e moeit e die uw  eervolle b enoem ing m ij gaf . A fg elopen zo ndag w as het  precies 5
jaar geleden dat ik int rede deed in Rotterdam -Centrum . M ijn voorgan ger De Ruijter stond er 1 2
jaar. Diens v oorg anger W ielenga m eer dan 2 0 jaar.  Als h et k likt  en je hou dt  het  vol,  is het  een
gem eent e w aar je eigenlijk n iet w eg w ilt.  En gezien de samen stellin g, d e uit daging en, d e zorgen
en de te kleine, jonge kerkeraad kun je dat eigenli jk ook niet maken. Mijn werk in deze gemeente
voelt als een zware jas die toch zit als gegoten.
M aar uw  vergad ering ro ept  mij naar K amp en. Het  w as met  mo eite d at ik  in uw  roeping  Gods
roeping leerde opmerken, vertrouwen en opvolgen. Zo langzaam als deze dag voor mij de kleur
kreeg v an een sy nod ezitt ing in p laats v an een Rot terd amse br ug,  zo langzaam  groeit  dat  begin
van vertrouwen ui t  naar meer vr ijmoedigheid om mi j op Kampen te richten. 
Hoe meer ik dat doe, des te meer groeit het besef van de taak die mij daar w acht. Die voelt ook
zwaar, maar zit nog helemaal niet als gegoten. In de eerste plaats moet ik mijn aandacht verleg-
gen. Ik ben nog geen ethicus. En zelfs het bruggetje tussen mij en mijn toekomstige taak, dat de
president-curator probeerde te leggen, is smaller dan het l ijkt. Want ook de encyclopedie van de
th eologie w as niet  mijn h oof dvak , m aar een uit gebreid  bijvak . V an de do gm atiek  mo et ik
sw itc hen naar d e eth iek. En ho e verw ant  beiden o ok m ogen zijn  in t heorie,  in de prak tijk  gaat
het om zeer verschi l lende disciplines.  
Al een  paar keer m oest  ik de laat ste m aanden b ezoekers v an mijn  stu deerkam er voo r blijven . Uit
hun ooghoeken zochten ze naar mi jn r ij  'ethiek '  op de boekenplanken. Voor ze het zelf  ontdek-
ten, haastte ik mi j  te bekennen dat het om het kortste ri j t je ging. 
Helemaal te denk en geeft  een ervaring bij de w etensch appelijke boekhand el Donner in Rott er-
dam. Op een hete zomerdag rende ik daar binnen en informeerde hi jgend en zw etend of ze ook
de et hieken  van T hielick e en Trillhaas h adden.  Verb ijsterd  keek h et m eisje mij aan.  Ethieken , dat
ging n og na en ig naden ken.  M aar Thielic ke w as onbek end en T rillhaas leek zov eel op ang sth aas
dat  ze argw aan kreeg . M oet  ik deze m eneer serieus nem en? Omd at ik  stu g vo lhield,  mo cht  ik
mee naar d e cent rale com put er. M aar de prijzen lo gen er niet  om . Het  meisje w ilde deze sjof ele
klant  met  z' n plast ic t asje teg en zichzelf  besch ermen : ' ze zijn w el duur,  meneer ' . ' Ja,  maar ik
mo et ze heb ben' . Bezorgd  teld e ze op: ' het  w ordt  w el meer dan  50 0 g ulden,  hoor . Zou  u dat
echt w el doen'? Het klonk w arm, maar schopte een f l inke deuk in mijn gevoel van kapitaalkrach-
t igheid. Bovendien verstoorde het m' n pri lle vrede met de genomen beslissing: Zou ik het echt
w el doen, naar Kampen gaan dan? Ik had weinig zin om te vertel len wat ik ermee moest, ze zou
het  to ch n iet g eloven . Roodaan lopend  en nog  net  niet  stam pvo eten d perst e ik eruit : het  mo et!
Toen ik  al w egliep,  zag ze nog een  uit w eg vo or m e. Ze riep m e na: ' men eer, w eet u  w el dat  er
ook bibl iotheken bestaan, w aar je zulke boeken kunt lenen'? Ik keek strak voor me uit en rende
de w inkel u it.  Trillhaas heb  ik bin nen,  maar zou  ze Thielick e echt  te d uur v oor m e gevo nden
hebben.. .? Ik wi l  maar zeggen: ethicus worden val t  n iet  mee. 
Zek er oo k o md at  ik n a u,  pro fe ssor D oum a, k om . He t is  niet  vo or n iet s dat  mij n rijt je et hiek  zo
kort  is. V an u heb  ik nam elijk alles: en st aat daar n iet alles in? Is er et hiek n a Doum a? Ik vind  het
een g rot e eer, m aar no g m eer een l ast  om  u t e mo et en op vo lgen . W el geef t h et  me o ok  mo ed.  Ik
voel me in sterke mate leerl ing van u. Al voor ik naar Kampen ging, hebt u mij diepgaand
beïnvlo ed doo r w at u  schreef . En een vo rmen de period e uit  mijn K amp er tijd  w aren de jaren d at
ik uw  assistent v oor De Reform atie  mocht zi jn en lange middagen met u in uw  lange
studeerkamer doorbracht. U combineert diep respect voor Gods Woord met open oog voor de
prakt ijk. M ildheid en  billijkh eid gaan b ij u samen  met  de mo ed om  zonod ig alleen t e staan  terw ille
van Go ds gebo d. In d ie lijn hoo p ik zelf  ook  te m ogen g aan. En in de p eriode die m ij w acht , w il ik
graag nog meer van u leren. 
Dat zelfde g eldt  voo r u, d r. Klaut ke. Ik  verheu g me ero p in de k om ende perio de met  u t e mog en
samenwerken en verw acht veel van uw  grondige en gedegen kennis van het vakgebied.
U, praeses, bedank ik voor de goede w oorden aan ons gericht. De generale synode zeg ik dank
voor h et vert rouw en, zoals dat spreekt  uit de beno eming die gedaan is. Ik w eet me v an de Here
af han kelij k als ik  uit spreek , da t ik  mij  opr ech t v oor neem  dat  vert rou w en ni et  te b esch ame n.  Ik
w il me dien stb aar mak en aan de o pleiding  van aan staan de vo organ gers en aan h et v oort zett en
en ui tb ouw en v an een  th eolo gie d ie geref orm eerd w il zijn en  daaro m o ok  besef t d at  zij in o nze
ti jd terzake zal moeten zi jn.
Eén van de ve le  pracht ige d ingen d ie w i j de laats te  jaren aan den li jve  ervaren hebben in de
gemeente is, hoe God grote dingen doet met kleine middelen en in onw aarschijnl i jke omstandig-
heden.  Af hank elijk van  Hem v inden w ij vert rouw en vo or de t oeko mst . Die af hank elijkheid  van
God leert  me oo k op  dit  mo men t g een verd ere w oord en t e spreken  over w at p as volg end jaar
zi jn beslag moet kri jgen. Wie weet hoe morgen zijn leven zal zijn? Wie w eet is onze Heer, Jezus



Christus, dan al teruggekomen!

Pr of .  d r.  J . D ou m a s pr ee kt  a ls  vo lg t :

Geacht e broeder s,
Van harte dank ik u voor de goede woorden die deze avond ter gelegenheid van mijn naderend
afsc heid bij m ond e van u w  praeses gespro ken zijn.  Het  is voo r mij v reemd  op af scheid sw oord en
te reag eren, t erw ijl mijn eig enlijke af scheid  pas valt  in mei 1 99 7.  Er ligt no g een c ursus v óór m ij
van hard werken in Kampen en Amsterdam. Toch w i l  ik  in deze vergader ing, die de landel i jke
vert egenw oord iging v an de geref orm eerde kerk en vo rmt , graag  van d e gelegenh eid gebru ik
maken om een dankw oord te spreken.
Toen ik  in 1 96 9 b enoem d w erd t ot  hoog leraar in enk ele vakk en, w aarvan d estijd s al te v oorzien
w as dat  het  accen t zou  vallen o p het  onder w ijs in de ch ristelijk e eth iek, w as ik m ij ervan b ew ust
dat  een groo t arb eidst errein on tg onn en mo est w orden . Een gew eldige do orbraak  op m oreel
gebied w as er immers in de jaren rond 1970  gaande. Konden mijn beide voorgangers van na de
Tw eede W ereldoo rlog,  de hoo gleraren K.  Schild er en L. Do ekes, n og al hu n aandac ht  best eden
aan de dogmatische ontwikkelingen, terwij l  het ethische terrein nog tameli jk stabiel en overzich-
tel i jk w as -- ik kreeg te maken met een revolutie op moreel gebied. Een hernieuwde bezinning
over heel  de l in ie zou nodig zi jn.  
Het  eerste o nderw erp dat  ik aanp akt e w as dat v an de ho mo filie.  Daarna k reeg ik t e mak en met
tal van zaken, waaronder sommige zó nieuw, dat niemand van het bestaan ervan in 1970 nog
afw ist.  Ieder w eet v andaag w at w e met  in vit ro f ertilisat ie bedoelen  en heef t er o ok w el enig
vermoeden van als hi j  hoort over genetische manipulatie in het DNA van de mens. Maar de
eth ische v ragen die zo w el het  ene als het  andere on derw erp op roept , ko nden w e 25  jaar geleden
nog niet  eens stel len.  
Ik kan zeggen dat het beantw oorden van veel van die vragen mij niet gemakkeli jk is afgegaan.
M et v eel vreug de heb ik  mijn b ijdrage aan d e ethisc he bezinn ing geg even,  nu al lang er dan
vijf ent w int ig jaren;  maar ik  kan m eerdere m omen ten  in mijn  leven aan w ijzen w aarin ik m ij
geplaat st zag v oor d iep ingrijp ende k euzes. W aarom  heb ik  w el geprob eerd aan de h om of iel
recht  te d oen en w aarom  zett e ik niet  de st ap die v elen in het  verleng de ervan  vind en liggen , n. l.
de goedkeuring van het homoseksuele geslachtsverkeer? Waarom ben ik in de t i jd, toen de
kranten bol stonden van de kernw apen-kwest ie geen atoompaci f ist  geworden, terw i j l het  toch
eviden t w as dat  het  gebru ik  van k ernw apens t ot  een nim mer g oed t e keuren  verniet iging v an
deze w ereld zou kunnen leiden? En w aarom koos ik onder bepaalde omstandigheden wel voor
het gebruik van in vitro fert i lisatie ter vermijding van het leed van kinderloosheid, maar niet voor
prenat aal onderzo ek v oorzov er de bedo eling daarv an is om  gehand icapt e vruc ht en op t e sporen
en vervolgens te verw ijderen?
Op d eze vr agen  zou ik  hier in  deze v ergad ering  in elk  gev al het  vo lgen de w illen an tw oor den : Ik
heb m ij, bij w elke glo ednieuw e ont w ikkelin g op et hisch  gebied d an ook , alt ijd verb ond en
gew eten  aan de t radit ie van d e tw eeduizend  jaar oude k erk. A ugu stin us heef t zic h niet  met
eut hanasie bezig gehou den,  Thom as van A quino  w ist n iet v an het  milieup robleem  af,  Lut her niet
van prenataal onderzoek en Kuyper niet van de ontraadseling van het menseli jk DNA-genoom.
Maar zij  wisten al len af van w at K. Schilder de 'constante gronden' voor de ethische bezinning
genoem d heef t.  Er zijn vaste k aders w aarbinn en w ij ook  de meest  mo derne on tw ikkelin gen een
plaat s kun nen gev en. Nat uurlijk  kun nen w ij in de neg ent iger jaren op  eth isch t errein niet  doen
alsof  w e nog v oor d e Tw eede W ereldoo rlog lev en. Oo k de Gerefo rmeerd e Ethiek  van W. Geesink
w as aan vervanging toe. 
Maar het is een vervanging in de zin van verbouwing. Het is niet w aar dat de problemen van-
daag zó n ieuw  zijn, dat  alle oude an tw oord en van  nul en g ener w aarde gew orden  zijn. Het  is niet
w aar dat  de et hiek alleen m aar acht er dw ingend e feit en en on tw ikkelin gen aan k an lopen , zoals
de st aart ac ht er de ko p aan m oet  slingeren.  Wij h ebben h et g ebod v an God d at zeer w ijd is en
de pro blem en van  alle tijden  om spant . Ik h erkend e mij in A mb rosius en A ugu stin us, o md at ik  mij
herken  in het  gebod  dat  ook  voo r hun  bezinnin g beslissend  w as: het  W oord  van Go d als lamp
voo r hun  voet  en lich t o p hun  pad.  Kritiek  viel er gen oeg t e leveren;  maar deso ndank s voeld e ik
mij thuis bij  hen en t iental len anderen die leiding hebben gegeven aan de christel ijke ethische
bezinning in hun eigen, voor ons verleden, t i jd.
Zo heb ik mij ook thuis gevoeld binnen de gemeenschap van de gereformeerde kerken, die mij op
hun synode van Hoogeveen in 1969  benoemden tot hoogleraar in de Ethiek en andere vakken,
en die op  deze syn ode af scheid  van m ij nemen . In een an der klim aat h ad ik m ijn w erk niet  w illen
doen.  Er zijn genoeg sp annend e mom ent en gew eest.  Kritiek  bleef  niet  uit , m aar ik zou zeer
ond ankb aar zijn als ik ov er de w aardering  binnen  en ook  buit en eigen k ring zw eeg. Ik  hoop  dat  ik
nog  jaren van  God m ag ont vang en om  mijn w erk af  te ro nden o p de w ijze die ik m ij heb v oorg e-
steld.
M et een  gerust  hart  zie ik mijn  opv olger dr s. A .L.T h. d e Bruijne ko men , die ged urend e tw ee
cursu sjaren nog  geseco ndeerd  zal w orden  door d r. J ürgen  Klaut ke uit  Giessen. Ik h oop  dat  zij
zul len zeggen wat ik zeg als ik aan Geesink, Schilder en Doekes denk: herkenning in hoofdzaken,
krit iek in d e marg e en vo ort bou w  aan het zelfde h uis, w aarond er geen and er fu ndam ent  kan
liggen d an er al gelegd  is, nam elijk Jezu s Christ us.

Ter af sluit ing v an deze f eestelijk e bijeenk om st w ordt  de A post olisch e Geloof sbelijdenis g ezongen
(Gezang 2 :1 ,2  en 5 ).



Artikel 27 1 1 . 0 9 . 9 6
Ontvangst afvaardiging ui t  Amerika

De praeses h eet  de  af gevaar digd e v an  de  Ref ormed  Church  in  the  Un it ed  St at es,  ds . R.
Grossm ann,  hart elijk w elkom . Ook  zijn aanw ezig de depu tat en BBK ds. A . de J ager (die als t olk
optreedt), zr. H.E. Kooij-Oggel en ds. H. van Veen. De praeses feliciteert de zusterkerk in de
Veren igde St aten  met  het  jubileum  dat  men o nlangs h eeft  gevierd : het  25 0-jarig  best aan. W ij zijn
dankbaar dat uw k erk een gereformeerde kerk wil zi jn, die behalve de Heidelbergse Catechismus
nu ook de Nederlandse Geloofsbeli jdenis en de Dordtse Leerregels als confessie heeft aanvaard.
Wi j  nemen met bli jdschap w aar dat uw  kerk z ich op het Amerikaanse cont inent sterk maakt
tegen allerlei arminiaanse invloeden. Het is onze gezamenli jke beli jdenis dat de kerk van Jezus
Christus, hoewel verbreid en verstrooid over heel de wereld, toch met hart en wil is sameng-
evoeg d en v erenigd  in eenzelf de Geest,  door  de krac ht  van h et g eloof  (vgl.  art.  27  NGB).
Ds. Grossm ann v ertelt  iets o ver de p roblem atiek  w aarmee zijn k erk m om ent eel te m aken h eeft .
De opleiding en toerusting van predikanten vraagt bi jvoorbeeld veel aandacht. Nog teveel wordt
in de pred iking  de men s cent raal gest eld, alsof  de opv oeding  van Go ds vo lk belan grijker is d an
het  buigen  voo r God als on ze Redder, M eester en K oning . Onze k erken m ogen zic h m et elk aar
verbo nden w eten  in de st rijd om  een belijden de geref orm eerde kerk  te zijn in  w at w erkelijk een
post -christ elijke sam enlevin g aan het  w orden  is. Dit  alles tot  eer van Go d: So li Deo Gloria!



ACTA

Hoofdstuk I LEER

Artikel 28 2 5 . 0 4 . 9 6
Uitspraak leer ds. J . Hoorn  (agenda 1.1.1 -  1.1.2 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur :  M .  Douma

M ateriaal :

1 . Act a van de Generale Synode van Heemse 198 4--1985 , art. 131 , besluit I I,  grond 3,
slotzin:
" Steed s is erkend , dat  de Here in zijn w elbehagen  nieuw  leven k an w erken,  ook  kerkelijk
leven, buiten de grenzen van de kerk, dat in gehoorzaamheid zich heeft geïnstitueerd.";

2 . brief van br. D. Nugteren te Ermelo dd. 17 november 1995  en een brief van br. Joh.
W o lt e rs  t e K am p en  dd .  ok t o be r 1 9 9 5 .
Hoof dbezw aar van b eide broed ers teg en de on der m ateriaal 1  genoem de passage is,  dat
de f orm ulering  ervan in  strijd  is met  de NGB-artik elen ov er de kerk : vo lgens beid e schrij-
vers kan er "buiten de grenzen van de kerk die w ij bel i jden geen gehoorzame kerkinsti tu-
ering plaat svind en" . Br. Nu gt eren verzo ekt  het  tw eede w oord je ' dat '  te v eranderen  in
' die' . Br. W olt ers verzoek t d eze besluit tek st w eg t e nemen  òf  de slot w oord en ' dat  in
gehoo rzaamheid  zich heef t g eïnstit ueerd' , als vo lgt  te h erfo rmu leren: d at t ot  nieuw  leven
kom t,  in de w eg van  het  onder hou den v an de eenh eid der k erk, n aar de norm en der
Sch rif t,  zoals  de k erk  die st eeds  beled en h eef t i n de  art ikel en 2 7- -2 9 v an d e NGB;

3 . Ac ta v an de Generale Sy nod e van Om men  19 93  (art.  90 , 9 1) w aarin gest eld w ordt , dat
het in de Acta van de Generale Synode van Heemse 1984 --1985 niet om een drukfout
gaat .

Besluit:

aan de verzoeken niet te voldoen.

Gronden:

1 . alleen in uit erste n ood zaak gaat  een generale sy nod e erto e over een  door  één van  haar
voo rgang sters v astg esteld e besluit tek st t e w ijzigen. D e nood zaak daarv oor is do or geen
van b eide broed ers aanget oon d. H un bezw aar, dat  de gew raakt e tek st u it d e Ac ta st rijdig
is met d e Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk,  w ordt  gesteld zonder nadere
onderbouwing;

2 . de bewuste zinsnede uit de Act a mag niet geïsoleerd gelezen en geïnterpreteerd worden:
a. zi j functioneert als slotzin van de hele tekst van grond 3, in nauw v erband met de

voorgaande zinnen:
"Zo heeft de kerk in Nederland en daarbuiten zich ook nooit in zichzelf opgeslo-
ten in de gedachte dat buiten haar grenzen geen reformatorisch werk uit kracht
van Gods genade zou zi jn op te merken. Integendeel: in de Acte van Afscheiding
en Wed erkeer is er de begeerte 'zich t e verenigen met  elke op Gods W oord
gegronde vergadering'  . . . "

b. zi j moet ook gelezen worden in relatie met grond 1:
" ...  heef t H ij ons aan d e kerk en  aan haar pred iking  gebon den.  M aar zelf bin dt  Hij
zich t och  niet  zo aan haar,  dat  Hij met  Zijn W oord  en Geest n ergens and ers is
dan binnen de concreet aanwijsbare kerk, zoals wij haar in ambten, samenkom-
sten  etc . ken nen.  Hij is mac ht ig uit  sten en A braham  kind eren t e verw ekken  (... ).
En de Heil ige Geest kan en heeft met zi jn niet-geboeide Woord (.. .) buiten de
con cret e ambt sdienst , som s door h et g eruch t v an zijn W oord , zond ige men sen
to t w edergebo ort e gebrac ht  en to t h et lev ende gelo of  dat  naar Jak . 2  zicht baar
w ordt in goede w erken ( . . . ). "

Er worden twee amendementen ingediend en afgew ezen. Een van ds.  H. Geertsma, die grond 2
w ilde w eglaten (7 stemmen voor en 29 stemmen tegen) en een van ds. H.J. Siegers, die grond
1 in tw eeën w ilde splitsen (6 stemmen voor en 30 t egen). Het voorstel van de commissie wordt
met algemene stemmen aanvaard.



Hoofdstuk II KERKREGERING

Artikel 29 2 1 . 0 6 . 9 6
Bezw aren tegen uitspraken GS Ommen inzake het vrouw enstemrecht  (agenda 2.1)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : H.  Geertsm a

M ateriaal :

35 brieven, 6 van kerkeraden, 29 van part iculieren. Zie voor een volledig overzicht
bijlage III van d e Ac ta.
In veel brieven  w ordt  bezw aar gemaakt  tegen  het f eit dat  de Generale Synod e van (GS)
Ommen 1993 de zaak van het vrouwenstemrecht in behandeling heeft  genomen. 
De gron den v oor d at b ezw aar zijn met  name d e volg ende:
a.  de synode heeft  niet aangetoon d dat m eer dan één revisieverzoek aan art. 33  KO

voldeed; 
b.  er zi jn in de revisieverzoeken geen nieuwe argumenten naar voren gebracht;
c.  aan de do or de GS Kam pen 1 97 5 g enoem de vereist en vo or een rev isieverzoek  is

niet voldaan;
d.  de synode heeft  de revisieverzoeken niet get oetst  aan artikel 31 KO;
e. de syn ode heef t zic h niet  gehou den aan d e regel van  de GS Dord recht  18 93  over

het beroep tegen de uitspraak van een kerkeli jke vergadering;
f .  in plaats van de revisieverzoeken te toetsen is de synode zelf gaan studeren op

de vraag of de uitspraak van de GS Groningen-Zuid 197 8 herzien moest worden.

De meest e brieven  bevat ten  verder een  verzoek  de uit spraken  van d e GS Omm en uit  het
midden van de kerken w eg te nemen. 
Som mig e appellant en (met  name en kele kerk eraden) v erzoeken  revisie v an een of  meer
gron den on der de beslu iten . Teg en vrijw el elk ond erdeel van  elke gro nd w orden  bezw a-
ren ingebracht.  In enkele brieven worden nieuwe formuler ingen voorgesteld.  

De bezw aren die het  sterk st n aar voren  kom en zijn de v olgend e:
a.  teg enov er besluit  2,  gron d 2  en gron d 3 a w ordt  gest eld dat  de st emm ing in h et

geheel v an de v erkiezing  een beslissend  karakt er draagt : alleen bij d it o nderd eel is
de kerk eraad gebo nden aan  de inbren g van  de gem eent e. Som mig e appellant en
menen dat  de GS Groningen-Zuid het  stemm en terecht  beschouw de als een vorm
van reg eren; an deren on tk ennen d at d e GS Groning en-Zuid  in dit  verban d van
' gezag oef enen'  w ilde sprek en; zij st ellen dat  deze syn ode alleen c onc lusies
verbond aan de Schriftgegevens over de onderdanigheid van de vrouw;

b. tegenover besluit 2, grond 3b w ordt gesteld dat de synode de Schriftgegevens
over de geli jkw aardigheid van de vrouw aan de man ten koste doet gaan van de
Schrif tg egeven s over d e onderd anigheid  van d e vrou w . De sc heppin gsord e,
w aarbij  de man tot hoof d van de vrouw is bestemd, w ordt genegeerd. De door
de syn ode aang edragen t ekst en bew ijzen hier niet s, om dat  ze alleen gaan ov er
het fe it  dat  man en vrouw op geli jke w i jze delen in het heil  van Christus.  Ef .  5:21
leert geen onderdanigheid van man en vrouw aan elkaar, maar is een algemene
bepaling die in het vervolg geconcretiseerd wordt ; in dat vervolg w ordt de vrouw
opgeroepen onderdanig te zi jn aan haar man, niet andersom;

c.  tegenover besluit 2, grond 3c  w ordt gesteld dat hier bepaalde exegeses bindend
w orden  opgeleg d; d at h et o njuist , of  alth ans w illekeurig , is het  ' zw ijggebo d'  ten
aanzien van de vrouw in 1 Kor. 14 :34-3 6 en 1 Tim. 2:1 1-15 t e beperken tot de
eredienst; dat in deze passages het deelnemen van de zusters aan de stemming
(als een vorm van beoordelend en gezaghebbend spreken) uitgesloten w ordt;

d.  tegenover besluit 2, grond 3d w ordt gesteld dat het spreken van de vrouw  in de
aangevoerde teksten (Hand. 2:17,1 8 etc.) iets anders is dan het ' spreken' in de
verk iezing v an amb tsd ragers; d at d e stem  van d e gemeen te d e opt elsom  is van
de indiv iduele stemmen, zodat de stem van de indiv iduele zuster deel  u itmaakt
van d e beslissende st em v an de gem eent e;

e.  ten  aanzien van  besluit  3,  grond  1 w ordt  gest eld dat  er een teg enst elling is
tussen de uit spraak dat het  stemrec ht d e zusters niet langer ont houden b ehoort
te w orden en de erkenning dat de Schrift  geen rechtstreeks antw oord geeft op
de vraag  of  zij mog en st emm en. De sy nod e had m oet en aant onen d at er een
goddelijke eis is om de zusters het stemrecht te geven. Uit de aangevoerde
teksten kan geen conclusie getrokken worden voor het meedoen van de vrouw
aan de v erkiezing  van am bt sdragers;

f .  tegenover besluit 3, grond 2 en 3 w ordt gesteld dat niet alles w at de bevoegd-
heid en d e taak  van d e gemeen te is o ok d e bevo egdheid  en de t aak is van  elk
indiv idueel gem eent elid (de GS Om men  w il to ch o ok n iet alle do opleden  mee
laten stemmen); dat teksten die spreken over het w onen van de Geest in de
gem eent e daaraan niet  het  verk iezingsrec ht  van d e zusters v erbind en; d at in



Handelingen 1:23,2 4 en 6:2, 3 juist de mannen in de gemeente worden aang-
esproken;

g.  tegenover besluit 3, grond 4 w ordt gesteld dat deze grond geen argument voor,
maar hoogstens een verdediging van  het v rouw enstem recht  bevat . Het w oord
' tijd geest '  is niet g edef inieerd;  daardoo r w ordt  het  spreken  er over v aag en
ongri jpbaar. De genomen besluiten zijn onvoldoende afgeschermd tegen de
invlo ed van  een t ijdgeest  die zich k enm erkt  door  een st erke han g naar ind ividu a-
l isme en een onbijbels emancipatiedenken. De drempel naar de vrouw in het ambt
kan lag er w orden  door  deze besluit en; Sc hrif tg egeven s die nu g ehant eerd w orden
voor het vrouw enstemrecht zi jn elders ook gebruikt om de vrouw  in het ambt te
verdedigen. In grond 4f w ordt het ambt van diaken niet genoemd.

Een aantal app ellant en meen t d at d e syno debesluit en af breuk  doen aan  de eenheid
tu ssen man  en vro uw  in het  huw elijk, o f alt hans dat  de syn ode nau w elijks heef t st ilge-
staan  bij de w ijze w aarop de h uw elijksrelat ie dient  te f unc tio neren in d e gemeen te v an
Christ us (kerk eraad Enum atil).  Het  naast elk aar staan  van t w ee stem men  w erkt  eerder
verstrooiend dan samenbindend (kerkeraad Zuidbroek). Sommige inzenders wijzen op de
mogeli jkheid van een gezinsstemrecht of  iets dergeli jks.  

Verder w ordt als bezwaar aangevoerd dat de besluiten van Ommen niet de vrede en de
eendrac ht  in de ker ken h ebben g ediend.  Enkele brief schrijv ers klagen  over g ew eten s-
noo d. So mm ige broed ers delen m ee dat zij n iet m eer meedo en aan de v erkiezing en. Een
broed er stelt  dat  de met  medew erking  van d e zusters g ekozen am bt sdragers n iet w ett ig
verkozen zijn en dat  er op den duur d us geen w ett ige kerkeraad meer is. Een andere
broed er laat w eten  dat  hij geen am bt sdrager m eer kan zijn en  dat , w anneer v an hem
inst emm ing gev raagd w ordt  met  de leer van  de kerk , zijn ja-w oord  voo rtaan  een vo orbe-
h ou d b ev at .

De kerk eraad van  Enumat il heef t b ezw aar teg en de haast  w aarmee z.i.  to t een  radicale
om slag w erd beslot en en t egen de p rakt ische o nom keerbaarh eid van  de geno men  beslui-
ten : de n ieuw e benaderin g is inm iddels ker kelijk g eijkt ; er is t e w einig ruim te g egeven
aan de kerken om zich hier nader op te bezinnen.
Gevraagd  w ordt  of  zuster s die mo eite heb ben m et h et st emm en nu v ermaan d m oet en
w orden : de g ebond enheid aan  dit  besluit  legt  to ch een  verplic ht ing neer in  de kerk en
(Zuidb roek)?

De kerk eraad van  Urk v raagt  de syn ode het  vrou w enst emrec ht  alsnog aan  de vrijh eid van
de kerken over te laten: een zaak die de eeuwen door zo onzeker is geweest in de
kerken , t ot  op rec ent e syno den t oe, m oet  niet  nu ineen s met  zoveel g ezag geladen
w orden , dat  de kerk en gedw ong en w orden iet s in t e voeren  dat  to t n og t oe als niet
duidelijk vanu it de Sch rift  of zelfs als niet in o vereenstem ming m et de Sch rift  w erd
afgewezen. 

Br. T.L. Bruinius te Waddinxveen vraagt, wanneer er geen meerderheid te vinden is voor
herroeping van de besluiten, een studiedeputaatschap in te stellen om de posit ie van de
vrou w  in de Sc hrif t b reed t e best uderen en  dat  to e te p assen op d e ont w ikkelin gen in
deze t i jd.

Br. en zr. V erkerk -Veg ter t e Hert en vrag en de sy nod e 
a.  zich te bezinnen op de handelwijze van de GS Ommen ten aanzien van het vrou-

w enst emrec ht  (het  doen v an een st ellige uit spraak in  een kw estie w aarover v eel
verschil  van mening bestaat, w aarbij  aan die uitspraak de naam van God verbon-
den w ordt );

b. de stell ige uitspraak van de GS Ommen, dat de vrouw geen leer- of regeerambt
mag vervul len,  in te t rekken. 

Besluit 1 :

de bezw aren t egen het  feit  dat  de GS Omm en de zaak v an het  vrou w enst emrec ht  in
behandeling genomen heeft af te w ijzen.

Gronden:

1.  de zaak van het vrouwenstemrecht is naar art ikel 30 KO in de kerkeli jke w eg, met goede
voorbereiding en kenneli jk breed gedragen door de kerken, aan de generale synode
voorgelegd;

2.  to egest emd  mo et w orden  dat  de syn ode in d e gron den v oor h aar eerste b esluit  niet  heef t
aanget oon d dat  meer dan  één revisiev erzoek aan art . 3 3 v oldeed en  aan de v ereisten  die
voo r een revisiev erzoek g esteld  zijn doo r de GS Kam pen 1 97 5.  Uit  het  genoem de mat eri-
aal blijkt  echt er dat  zeker de part iculiere sy nod en van  Overijssel en N oord -Holland  het
beslu it  van  de GS Gro nin gen -Zuid  ov er deze zaak  nauw keu rig h ebb en ge lezen.  Deze
part iculiere sy nod en hebb en de do or Gronin gen-Zu id aangev oerde arg um ent en zorgv uldig
getoetst, w aarmee zij  handelden in de geest van de uitspraak van de GS Kampen.



Overig ens sprak  Kamp en ov er een besluit  " dat  in de ker ken alg emen e aanvaard ing heef t
gevo nden" . Blijkens h et f eit d at v ier part iculiere sy nod en het  besluit  van Gro ningen -Zuid
aanvochten was daarvan althans in 1993  geen sprake meer;  

3.  artik el 31  KO zegt  w el dat  een besluit  van een  kerkelijk e vergad ering bin dend is,  ten zij
bewezen w ordt dat het in str ijd is met Gods Woord of met de kerkorde. Dit betekent
echt er niet dat  een besluit alleen kan w orden w eggenom en, w anneer in een revisiever-
zoek str i jdigheid met Gods Woord of met de kerkorde w ordt aangetoond. Het kan ook
zijn dat  in een rev isieverzoek  terec ht  geco nst ateerd  w ordt  dat  het  aangev och ten  besluit
met  onv oldoen de of  ondeu gdelijk e argum ent en ond erbou w d is;

4.  de bedo elde uit spraak v an de GS Do rdrech t 1 89 3 g eeft  aan dat  het  rechtstreeks indienen
van een appèl dient  te geschieden b ij de eerstvolgende sam enkom st van  de meerdere
vergad ering w aarop m en zich b eroept . Deze uit spraak b etek ent  niet  dat  een doo r een
generale synode genomen besluit in een later stadium niet meer kan worden aangevoch-
ten . In dat  geval d ient  dan de k erkelijke w eg t e w orden  gevo lgd.  Dat  is ten  aanzien van
het vrouw enstemrecht ook gebeurd;

5.  de doo r de GS Om men  benoem de co mm issie heeft  een brede st udie op gezet t en aanzien
van h et v rouw enst emrec ht ; in h et g eheel van  die st udie zijn d e ingedien de revisiev erzoe-
ken w el degelijk o verw ogen,  w aarbij de daarin  verv att e argum ent en op h un ho udb aarheid
zijn beoordeeld (zie het rapport  van de co mm issie, hoofd stuk  5 en de inleidende op mer-
king en bij de h oof dst ukk en 6  en 7 ).

Besluit 2 :

a. de revisiev erzoeken , vo orzov er zij vragen  de besluit en 2  en 3  van d e GS Omm en
te herroepen, af te w ijzen;

     b.  niet  te v oldoen  aan het  verzoek  van d e kerkeraad  van U rk de in voerin g van  het
vrouw enstemrecht alsnog in de vrijheid van de kerken te laten;

c.  niet in te gaan op het verzoek van br. Bruinius te Waddinxveen om, wanneer de
besluiten niet  herroepen worden, een studiedeputaatschap in te stel len.  

Gronden:

ad a:

1.  de synode heeft terecht gesteld dat aan de stemming als onderdeel van het roepen tot
het ambt een beperkt  gewicht moet w orden toegekend (z ie beslui t  2,  grond 3d).  
Het  is de kerk eraad die beo ordeelt  of  bepaalde b roeders g eschik t zijn v oor h et am bt  van
oud erling of  diaken . Dat  oord eel legt d e kerkeraad  vast  in de t alstellin g. W ie stem t d oet
niet m eer dan een voorkeu r uitspreken t en aanzien van een broeder die, vanu it de nor-
men  van d e Schrif t g ezien, ev enzeer gekw alific eerd is als de bro eder die m et h em op  tal
staat .
De kerkeraad behoudt in het geheel van de verkiezing de leiding, ook w anneer hi j gebon-
den is aan d e uit slag van  de st emm ing.  Dat  hij aan die u itslag  gebon den is,  vloeit  vanzelf -
spreken d vo ort  uit  de t alstellin g. W anneer de k erkeraad m et d e talst elling uit spreekt  alle
genoem de bro eders bek w aam t e acht en vo or het  te v ervullen  ambt  is het  onden kbaar d at
hi j  na de talstel l ing niet zonder meer tot benoeming zou overgaan. Het moet dan ook
onjuist genoemd w orden wanneer de stemming, en dus de stem van de zusters in de
gem eent e, d e zw are ladi ng k rijgt  die do or d iver se app ellant en da araan g egev en w ord t.  In
het geheel van de verkiezing kan de approbatie een veel zw aardere lading kri jgen dan de
stem min g, w anneer een zu ster b ezw aren inbren gt  teg en een v erkozen  broed er. W elis-
w aar beslist de kerkeraad in dat geval, maar die kerkeraad mo et  het  bezw aar hono reren
w anneer het  w ett ig blijk t t e zijn. In dat  geval k an de inb reng v an één zust er bet ekenen
dat  een doo r de gem eent e geko zen en do or de k erkeraad b enoem de bro eder niet  beves-
t i gd  w o r dt ;

2 . de syn ode heef t t erecht  gest eld dat  uit  passages als 1  Kor. 1 4: 34 -36  en 1  Tim.  2: 11 -15 ,
die in de discussie over het vrouw enstemrecht een sleutelrol vervullen, geen verbod voor
de vro uw  valt  af t e leiden om  haar st em uit  te b rengen  bij de v erkiezing  (zie besluit  2,
gron d 3 c en b esluit  3,  gron d 1 d). Ho e genoem de passages o ok p recies uit gelegd m oet en
w orden, het is duideli jk dat hier w el een bepaalde vorm van onderricht en beoordeling
aan de vrouw  w ordt onthouden, maar dat er niet een algemeen zw ijggebod w ordt
gegev en (de sy nod e heef t m eerdere Sch rift gegev ens geno emd  w aarmee deze p assages
anders in str i jd zouden komen) en dat datgene wat hier aan de zusters ontzegd wordt op
een heel ander niveau l igt dan een stemming met beperkt gewicht ;

3.  ten onrechte menen sommige appellanten dat de synode, om het vrouw enstemrecht te
kun nen inv oeren,  uit  de Sch rift  had m oet en aant onen d at h et v rouw enst emrec ht  op een
duidelijk  gebod  van d e Here berust . De sy nod e heef t t erecht  uit gespro ken d at d e Schrif t,
die geen en kele vo rm v an verk iezing vo orsch rijft  als verplic ht  voo r alle tijden , geen
recht streek s ant w oord  geef t o p de v raag of  ook  de zust ers mo gen st emm en (besluit  3,
grond 1). Vervolgens heeft de synode Schriftgegevens naar voren gebracht w aarin de
gelijkw aardigh eid van  de vro uw  ten  opzich te v an de m an w ordt  onder streep t;  daarnaast
Schriftgegevens w aarin gesproken wordt over de inwoning van de Heil ige Geest in de
hele gemeente en gegevens waarin de bevoegdheid en de roeping tot m eewerken aan de
opbouw  van de gemeente aan de hele gemeente w ordt voorgehouden (besluit 2, grond



3b; besluit 3, grond 3b en 3c). Door appellanten is vanuit de Schrift  niet voldoende
aangetoo nd dat , ondank s al deze Schriftgeg evens over gav en en roeping v an de zusters
in de gemeente, toch het stemrecht niet voor de zusters bestemd zou zijn;

ad b:

1 . w anneer de in voerin g van  het  vrou w enst emrec ht  in de v rijheid v an de k erken zo u w orden
gelat en zou er t en aanzien v an de po sitie v an de zust ers recht song elijkheid  ont staan
tu ssen de en e gem eent e en de an dere;

2 . de synode van Ommen heeft vanuit de Schriften aangetoond dat er geen redenen aan te
voeren zi jn om de zusters het stemrecht te onthouden;

ad c:  

1 . meer d an één sy nod e heef t in  het  verleden  al een stu diedepu taat schap  ingest eld met  het
oog op de zaak van het vrouw enstemrecht;

2 . een verzoek om een studiedeputaatschap met een bredere opdracht, zoals hier w ordt
bedoeld, dient in de kerkeli jke w eg aan de orde te w orden gesteld;

Besluit 3 :

ten aanzien van de bezw aren tegen de door de Generale Synode van Ommen 19 93
aangevoerde gronden verder het volgende uit te spreken:
1.  het  w as bet er gew eest,  w anneer de sy nod e zich in d e gron den v oor h aar besluit en
had beperkt tot  een confrontatie met de argumenten die door de synode van Groningen-
Zuid zi jn aangevoerd;
2.  bezw aren t egen het  vast leggen v an bepaald e exegeses in  de gron den m oet en w orden
toegestemd;

 3.  terec ht  w ordt  gest eld dat  gron d 4  bij besluit  3 m eer een verd ediging  van d at b esluit
bevat  dan argu men tat ie voo r het  besluit . De in d eze grond  genoem de elemen ten  zijn
echter voor de beoordeling van het besluit w el van belang;
4.  to egest emd  mo et w orden  dat  het  begrip ' tijd geest '  in gron d 4  door  de syn ode niet
gedef inieerd is.  De bezw aren t egen de w ijze w aarop de sy nod e dit  begrip h ant eert d ienen
echter te worden afgew ezen;
5. de synode heeft haar besluiten duidelijk afgeschermd tegen de gedachte dat de
drempel naar het leer- en regeerambt van de zusters hierdoor lager zou zi jn gew orden.
Teven s heef t d e syno de Sch rift gegev ens geno emd  die niet  gebru ikt  kun nen w orden  als
argum ent en t egen het  vrou w enst emrec ht , m aar naar haar oo rdeel w el het  leer- en
regeeram bt  aan de zust ers ont zeggen.  Het  ambt  van d iaken is daarb ij niet  genoem d
om dat  daar geen aan leiding v oor w as.

Gronden:

1 . a.  de revisieverzoeken die de synode moest behandelen richtten zich tegen de
ui tspraken van de synode van Groningen-Zuid;  

b.  doo r haar gro nden zo  breed t e fo rmu leren heef t d e syno de de on derbo uw ing v an
haar besluit en niet  sterk er gemaak t;  op on derdelen k an nu g emak kelijker k ritiek
geoef end w orden , om dat  die ond erdelen,  op zich zelf gen om en, n iet b ew ijzen w at
de synode w il uitspreken (zie bi jvoorbeeld grond 3b en de daarin genoemde
schrif tp laatsen );

2.  er is sprake v an het  vast leggen v an exeg eses, w anneer in b esluit  2,  gron d 3 c en in
besluit  3,  gron d 1 d gest eld w ordt  dat  de vo orsch rift en in 1  Kor. 1 4: 34 -36  en in 1  Tim.
2 :11 -1 5  zich b ep erken  tot  de  ered iens t  en  w an ne er  in  gr on d 3 b m et  be t rekkin g t ot  Ef .
5:21 gesproken w ordt over de onderdanigheid van man en vrouw aan elkaar;  

3.  gron d 4  onder  besluit  3 g aat in  op bezw aren die m eer dan eens d oor t egenst anders v an
het vrouwenstemrecht naar voren zijn gebracht;  

4.  appellant en t onen n iet aan  dat  het  spreken  over d e tijd geest  door  het  ont breken  van een
definit ie vaag en ongri jpbaar w ordt; de synode heeft op een evenw ichtige manier over de
invloed van de t i jdgeest gesproken en daarbij duideli jk aangegeven dat al leen de argu-
men ten  van d e Heilige Sch rift  door slaggev end zijn in  de kerk ; de sy nod e zelf heef t h aar
besluit en ook  vanu it d e Schrif t b eargum ent eerd; in  gron d 4 e heef t d e syno de haar
besluit en duid elijk af gesch ermd  teg en een on schrif tu urlijk in divid ualisme en  teg en een
verkeerde emancipatiezucht;

5.  het  spreken  van d e syno de ov er de relat ie tu ssen het  zuster stem recht  en het  leer- en
regeerambt van de vrouw  is duidelijk in besluit 3, grond 4f  en verder in besluit 2, grond
3c en in besluit 3, grond 1d.

Besluit 4 :

ten  aanzien van  de ov erige doo r appellant en geno emd e bezw aren, m oeit en en v erzoeken
het volgende uit te spreken:
1.  het  bezw aar dat  het  vrou w enst emrec ht  afb reuk zo u doen  aan de eenh eid t ussen m an
en vrouw m oet w orden afgew ezen;



2. de stel ling dat de haast w aarmee tot het vrouw enstemrecht zou zi jn besloten te
w einig ruim te aan  de kerk en zou h ebben g elaten  voo r nadere bezin ning,  dient  te w orden
afgew ezen;
3.  het  bezw aar dat  de besluit en van  Omm en de v rede in de k erken n iet g ediend o f zelf s
verst oord  zouden  hebben  dient  te w orden af gew ezen, ev enals de st elling dat , bij zov eel
versc hil van  menin g in de k erken,  geen st ellige uit spraak in  deze kw estie h ad mo gen
w orden gedaan;
4.  w anneer br oeders en zu sters m oeit e hebben  met  de geno men  besluit en dienen  ambt s-
dragers d aar met  past orale w ijsheid m ee om t e gaan; h et is ec ht er onjuist  w anneer
genoem de bro eders en zust ers verreg aande co nsequen ties t rekken  uit  hun b ezw aren en
de wett igheid van de gekozen ambtsdragers ter discussie stellen;
5.  het  verzoek  van b r. en zr.  Verk erk de st ellige uit spraak v an de sy nod e dat  de vro uw  in
de kerk  geen leer- of  regeeram bt  mag v ervullen , in t e trek ken,  dient  te w orden  afg ew e-
zen.

Gronden:

1 . appellant en t onen n iet aan  dat  de doo r God geg even een heid v an man  en vro uw  in het
huw elijk als consequentie heeft dat zi j  niet beiden hun stem zouden mogen uitbrengen,
of althans niet al lebei een verschillende stem. Het hebben van een verschillende voorkeur
hoeft aan de eenheid in het huweli jk geen afbreuk te doen;

2 . het  spreken  over ' haast '  ziet v oorb ij aan het  feit  dat  de zaak al jarenlan g in de k erken
leefde. Verder hebben de kerkeraden de t i jd kunnen nemen om de gemeente op de
invo ering v an het  vrou w enst emrec ht  voo r te b ereiden en h aar vert rouw d t e mak en met
het  Schrif tu urlijke o nderw ijs in het  com missierap port  dat  ter sy nod e diende;

3 . dat  de syn ode,  to en zij ervan  overt uigd w as geraakt  dat  de Sch rift  het  vrou w enst em-
recht  niet  verbied t,  die ov ertu iging g eargum ent eerd aan de k erken v oorleg de, w as een
w ettige zaak. Het zou onjuist zijn geweest als de synode toen nog gedaan had alsof de
zaak vo or haar n iet zek er w as. De k erken k ond en de aang evoerd e argum ent en t oet sen
en hebb en dat  ook  gedaan.  Bij het sp reken o ver ' vrede'  dient  bedac ht  te w orden  dat  er
veel onvrede was in de kerken over een recht dat nog alt i jd aan de zusters w erd onthou-
den,  terw ijl Gods W oord  daar, n aar de ov ertu iging v an velen , geen  aanleiding  to e gaf ;

4 . de synode heeft uitgesproken dat het stemrecht niet aan de zusters mag worden onthou-
den;  zij heeft  niet  uit gespro ken d at aan d e zusters een  stem plicht moet w orden opg e-
legd.  Van kerkeraden mag geduld en goed onderw ijs gevraagd w orden; van bezwaarde
broed ers en zust ers mag  gevraag d w orden d at zij op enst aan vo or de arg um ent en die
w orden aangevoerd. De synode heeft met haar besluiten niet een nieuwe leer ingevoerd.
De w ett igheid v an gek ozen am bt sdragers han gt  niet  af v an de v raag of  de zust ers al dan
niet terecht aan de stemming hebben meegedaan;

5 . de synode heeft in de gronden aangetoond dat het toekennen van het stemrecht aan de
zust ers niet  aut om atisc h leidt  to t h et leer- en reg eeramb t v an de v rouw . Zij heef t g een
besluit  ten  aanzien van  het  leer- en regeeram bt  van d e vrou w  genom en, o md at d aarover
geen v erzoek aan h aar w as voo rgelegd.  W anneer app ellant en men en dat  deze zaak aan
de orde moet komen zullen zi j daarvoor, naar art. 30 KO, de kerkeli jke w eg moeten gaan.

Na een kort e bespreking w ordt  het v oorstel v an de com missie met  algemene stem men aanv aard
(er is één ont hou ding).  Buiten  stem min g blijv en oud . G. Boersm a en ds. T . Dijk ema,  die ook  naar
de syn ode v an Om men  w aren af gevaard igd.  Af sluit end m erkt  de praeses op  dat  er nogal w at
bezw aarschrif ten  over d eze zaak op t afel lagen , m aar dat  teg elijk gesp roken  kan w orden  van een
breed dr aagvlak  in de ker ken.  De com missie heef t d e vergad ering ged iend m et een  uit voerig
rappo rt en  een afg ew ogen b esluit tek st.  Zodo ende k on de sy nod e met  grot e eenparigh eid t ot  een
besluit  kom en. Laat  dit  eraan mo gen bijd ragen dat  het  recht  van d e zusters o m d eel te nem en
aan de stemming bi j  het verkiezen van ambtsdragers wordt  erkend.

Artikel 30 2 1 . 0 6 . 9 6
Bezw aarschrift  inzake vrouwenstemrecht  (agenda 2.1.9)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : H.  Geertsm a

M ateriaal :

brief dd.  9 dec ember 1 99 5 v an br. H. v an der Veen t e Goor. De brief bev at een bezw aar-
schrift  tegen een besluit van de Particul iere Synode van Gelderland 199 5. Genoemde
synode heeft zi jn bezwaarschrift  t egen het besluit van de classis Harderw ijk afgew ezen.
De classis had  zijn bezw aarschrif t t egen het  besluit  van d e kerkeraad  te Ermelo  inzake
het vrouw enstemrecht onontv ankeli jk verklaard.
Appellant voert tw ee bezwaren tegen het vrouw enstemrecht aan:
1. de Generale Synode van Ommen had naar art ikel 33 KO de zaak van het vrouw en-
stem recht  alleen in beh andeling  mo gen nem en w anneer w erd aanget oon d dat  in het
reeds af gehand elde besluit  over d eze zaak fo ut en in de red act ie of  onsc hrif tu urlijkh eden



voorkwamen; 
2. w anneer de Schrift  geen duidelijke uitspraken geeft moet de kerk niet handelen.
Aan  de kerk eraad, d e classis en de p artic uliere syn ode heef t ap pellant  dezelfd e bezw aren
voorgelegd. De kerkeraad w ees die af; de classis sprak uit dat appellant zich niet con-
fronteerde met de argumenten van de kerkeraad; de part icul iere synode w ees opnieuw
zijn bezwaren af .  

Besluit:

het  bezw aarschrif t n iet o nt vank elijk t e verklar en en app ellant  te v erw ijzen naar het
besluit van de synode over de revisieverzoeken met betrekking tot de besluiten van de
Generale Synode te Ommen inzake het vrouw enstemrecht.

Gronden:

1 . appellant  breng t g een nieuw e bezw aren naar v oren en g eeft  er geen blijk  van d e uit spra-
ken v an de m indere v ergaderin gen t en aanzien v an zijn bezw aren zorgv uldig t e hebben
gelezen en overwogen;

2 . appellant heeft naast dit bezwaarschrift  een verzoek om revisie van de uitspraken van de
Generale Synode van Ommen inzake het vrouwenstemrecht aan de synode voorgelegd,
w aarin hi j onder meer dezelfde bezwaren naar voren brengt.  

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard . Buit en st emm ing blijv en
de afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 31 1 2 . 0 6 . 9 6
Kerkeli jke examens (agenda 2.7.1 -  2.7.7 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : A. Prins

M ateriaal :

1 . voorstel van de Particul iere Synode Utrecht dd. 1 februari 1996 , om
a. een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen m et als op drach t h et g eheel van  de kerk elij-

ke examinatie van hen die predikant w il len worden nader te onderzoeken, en op
basis daarv an de k erken ru im v óór d e volg ende gen erale syno de t e dienen m et
voorstel len tot verbetering hiervan;

b. in af w acht ing v an besluit vorm ing naar aan leiding v an het  onder  a genoem de, h et
preparat oir exam en op t e dragen aan  de classis w aarond er de kerk  ressort eert d ie
het attest voor de inschri jving aan de Theologische Universiteit heeft afgegeven;

c. in art ikel 5  KO de w oord en " zij... . die do or de c lassis w aarond er zij ressort eren
preparatoir geëxamineerd zi jn" te lezen overeenkomstig het gestelde onder b;
bij dit  voo rstel is g evoeg d een rapp ort  van d e ' Com missie inzak e Kerkelijk e Exa-
mens' , dat  gediend heeft  op de Classis Utrecht  dd. 2 1 sept ember 1 99 5;

2 . verzoek van de Particul iere Synode Overi jssel dd. 21 februari 1996, om  
a. een regeling vast te stellen om te voorzien in de moeite dat de classis Kampen,

vergelek en met  overig e classes, o neven redig zw aar belast  is vanw ege de v ele
preparat oire exam ens die do or haar m oet en w orden  afg enom en, zow el w at
betreft de w erkdruk als de verantwoordeli jkheid in dezen;

b. in het geval dat de generale synode nog geen nieuwe regeling vaststelt inzake de
preparatoire exam ens, ermee in te st emm en dat de and ere classes in het ressort
van de part icul iere synode Overijssel gaan part iciperen in het afnemen van de
preparatoire examens van de kandidaten uit het ressort Kampen, volgens de
onderstaande regeling:
1. de vier classes binnen de part icul iere synode Overijssel zul len bi j  alfabetische
to erbeurt  de preparat oire exam ens van  de kan didat en binn en de c lassis Kamp en
voor hun rekening nemen;
2.  de kan didaat  meldt  zich bij d e deput aten  voo r de vo orbereid ing v an de ex a-
mens in de classis Kampen;
3.  deze depu tat en t reden c oörd inerend  op en leg gen c ont act  tu ssen de k andidaat
en de classis die aan de beurt is om te examineren;
4.  de exam inerend e classis geef t d e kand idaat , nad at h ij het  exam en met  goed
gevo lg heef t af gelegd,  to estem min g om  volg ens de af gespro ken reg els te st aan
naar het  ambt  van d ienaar van  het  W oord  binnen  de Gerefo rmeerd e Kerken in
Nederland;

c. in dat  geval ak koo rd t e gaan m et h et t en beho eve v an de c lassis Kamp en t ijdelijk
buiten w erking stellen van het bet reffend e deel van art. 5 KO;

3 . schri jven van br. J. Boot te Kampen dd. 15 januari 199 5, w aarin ook hi j aandacht vraagt
voor d e problemat iek van de classis Kampen m .b.t . het  afnem en van de preparat oire
exam ens;



4 . schri jven van de raad van de kerk te Voorburg dd. 20 januari 199 6, met adhesiebetuiging
aan het voorstel van de Particul iere Synode Utrecht 199 6;

5 . schrijv en van  de Particu liere Syno de Gelderland  dd.  22  feb ruari 1 99 6,  met  steu nverk la-
ring voor het voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

6 . schrijv en van  de classis Ensch ede dd.  17  feb ruari 1 99 6,  met  adhesiebet uiging  aan het
voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

7 . schrijv en van  de raad v an de k erk t e Hoek d d. 7  maart  19 96 , m et ad hesiebet uiging  aan
het voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

8.  rappo rt v an depu tat en-cu rato ren van  de Theo logisc he Univ ersiteit  (paragraaf  7),  w aarin
zij :  
1 . voo rstellen  de huid ige regeling  voo r het  preparat oir exam en (A ct a Generale

Synode Rotterdam-Delfshaven 1964 --1965,  art. 105 c) aan te passen i.v.m. de
w ijziging v an het  kand idaat sexam en in het  doc to raal exam en en de in voerin g van
de aantekening prakt ische vorming; 

2 . de generale sy nod e dringen d aanbev elen een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen
dat de k erkelijke examinering v an aanstaande predikant en aan een grondig on der-
zoek onderw erpt.

Besluit 1 :

studiedeputaten te benoemen met de opdracht:
1 . het geheel v an de examinat ie van hen die predikant  w illen w orden nader t e

ond erzoeken , on der gebr uikm aking  van h et m ateriaal d at v oorh anden is;
2 . van h un arb eid rappo rt,  vergezeld  van v oorst ellen, uit  te b rengen  aan de eerst vol-

gende g enerale syn ode en h un rapp ort  zes maand en vo or het  begin v an die
synod e aan de kerken to e te zenden; daarbij de kerken  aan te bevelen het  rapport
in classicale kring te bespreken.

Gronden:

1 . het  preparat oir exam en en het  perem pt oir exam en, d ie in het  verleden  op on dersch eiden
tijd stip pen zijn o nt staan  met  een versc hillende d oelst elling (respec tiev elijk het  bew aken
van de betrouw baarheid in de leer en de bekwaamheid voor het ambt), hebben in de loop
der jaren inh oud  gekreg en zond er dat  een duid elijke af baken ing t ussen do el en opzet  van
beide is aangegeven;

2 . de ont w ikkelin g is zodan ig gew eest d at b eide exam ens zich n auw elijks on dersch eiden
w at v orm  en opzet  bet reft , w aardoo r voren bedoeld  versc hil in do elstellin g niet  to t zijn
recht  kom t;  dit  w ett igt  de vraag  of  het  nodig  is beide ex amen s naast  elkaar t e laten
voortbestaan;

3 . in de hu idige gen erale regelingen  van d e exam ens (A ct a Generale Syn ode v an Rott erdam -
Delf shaven  19 64 --19 65 , art . 1 05 c en 1 05 d) ont breken  ten  aanzien van  de ond erdelen
w aarin onderzoek mo et w orden gedaan (art.  10 5c , punt  d en art. 1 05 d, pun t c) nad ere
definit ies en criteria, w aardoor de regeling van de ex amens in de diverse classes sterk
uiteenloopt;

4 . in de opzet van de studie aan de Theologische Universiteit te Kampen is als nieuw
onderdeel ingebracht dat de student zich in de prakti jk kan gaan oriënteren binnen de
kerken  en dat  bij het  get uigsc hrif t een aan tek ening p rakt ische v orm ing k om t;  hierm ee
lijkt  dit  exam en qua k arakt er een zekere ov ereenko mst  te k rijgen m et h et h uidige p repa-
ratoir examen;

5 . het  geheel v an de ex amin a is een com plexe m aterie;  dit  vereist  voo r de regeling  ervan
vooraf  zorgvuldige studie en onderzoek;

6 . het afnemen van het kerkelijk examen is een classicale aangelegenheid; in verband
daarm ee lijkt  een besprek ing v an het  uit  te b rengen  rappo rt o p de div erse classes ge-
w enst .

Besluit 2 :

te bepalen dat, in afw achting van de besluitvorming m.b.t. de in besluit 1 bedoelde
stu die en in af w ijking  van h etg een in dezen in  artik el 5 v an de k erkord e is bepaald,  het
preparat oir exam en w ordt  afg enom en doo r de classis w aarond er de kerk  ressort eert,  die
aan de ex amin andus h et at test  heef t af gegev en t .b. v.  zijn insch rijving  voo r de st udie aan
de Theo logisc he Univ ersiteit .

Gronden:

1 . aangetoond is dat de thans vigerende bepaling in art. 5 KO met zich meebrengt dat de
classis Kam pen in v ergelijkin g m et d e overig e classes onev enredig  zw aar is belast m et
het  afn emen  van p reparat oire exam ens. Deze sit uat ie vraagt  op zich  om  een st ruct urele
oplossin g; h et is ec ht er dienst ig hierm ee te w acht en t ot  de in beslu it 1  bedoeld e stu die is
afgerond en de besluitvorming daarop heeft plaatsgevonden;

2 . voo r een goed e spreiding  van d e preparat oire exam ens ov er de classes lijk t d e insch ake-
ling v an de c lassis w aarond er de kerk  ressort eert t ot  w elke de ex amin andus d e laatst e
tw ee jaren beho orde (zie pu nt  b.2  van d e ' Regeling v oor h et p raeparat oir exam en' ) geen



goede o plossing , om dat  dit  onv oldoen de garant ie geef t v oor een m indere belast ing v an
de classis Kampen. De in het  besluit bedoelde c lassis komt  daarom het  meest in aanm er-
king. 

Besluit 3 :

in de ' Regelen vo or het  praeparat oir exam en'  (Ac ta Generale Sy nod e Rott erdam -Delfsh a-
ven 196 4--1965 , art. 105 c) te w ijzigen:

1 . onderdeel  b.1 in:  
het  bew ijs van m et g oede uit slag afg elegd do ct oraal exam en aan de T heolog i-
sche U niversit eit m et,  voo r hen die in  of  na 1 99 0 b egonn en zijn m et d e prop ae-
deutische studie, de bi jbehorende aantekening praktische vorming;

2 . onderdeel c.2 in:
na overlegging van een attestatie als onder b-2 bedoeld, verzoekt de classis de
hoogleraren van de Theologische Universiteit hem te examineren inzake de ken-
nis, het inzicht en de vaardigheid die voor het doctoraal examen met de bi jbeho-
rende aantekening prakt ische vorming vereist  zi jn.  

Grond:

in de opzet van de studie aan de Theologische Universiteit is als nieuw  onderdeel ing-
ebrach t d at d e stu dent  zich in d e prakt ijk kan  gaan oriën teren  binnen  de kerk en. Dit  heef t
to t d oel dat  predik ant en, als ze in h et am bt  bevest igd zijn,  zo goed  mo gelijk zullen  gaan
functioneren. Wil dat doel optimaal effect en rendement kri jgen dan is het nodig dat de
aant ekenin g prak tisc he vo rmin g bij het  get uigsc hrif t v an de Th eologisc he Univ ersiteit
verplic ht  w ordt  gest eld vo or het  onderg aan van  de kerk elijke exam inat ie.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard. Na afloop van de
behand eling m emo reert d e praeses het  feit  dat  ds. W . van  der Sch ee uit  Loenen-A bco ude (die
zelf op  de pub lieke t ribun e aanw ezig is) aan de w ieg van  dit  voo rstel h eeft  gest aan. Het  is
verheu gend d at zijn g edegen d ocu men tat ie er via de k erkelijke w eg uit eindelijk  to e heef t g eleid
dat deze besluiten genomen konden w orden.

Artikel 32 2 5 . 0 6 . 9 6
Studiefinanciering voor theologische studenten (agenda 2 .8 .1  en 2 .8 .3 -4)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteurs : K. J.  W ietsm a en L.J . Jo osse

M ateriaal :

1 . rapport v an deputat en ad art. 19  KO;
2 . aanvu llend rapp ort  van d eput aten  ad art . 1 9 KO , m et als bijlag e een brief  van d e senaat

van de Theologische Universi tei t  dd.  22 februar i  1996; ui t  d i t  aanvul lend rapport  b l i jk t
dat deputaten niet tot  een eensluidend voorstel konden komen met betrekking tot de
opdracht "t e onderzoeken of een schuldverhouding op het moment dat de student
predikant w ordt, in het algemeen thans nog als ongewenst beschouw d moet w orden".
Deputaten vragen de generale synode hierover een uitspraak te doen, alsmede over de
vraag of  de uitspraak v an de Generale Synode van A rnhem 1 98 1 om  als kerken zelf zorg
te d ragen v oor h et f inanc iële onderh oud v an t heolog ische st udent en mo et b lijven b e-
staan, terwij l  deze uitspraak door sommige deputaten w ordt gezien als een blokkade
voor een volledig gebruik van de mogeli jkheden op grond van de wet op de studiefinan-
ciering;

3 . f inanciële verslagen van deputaten ad art .  19 KO over 1992/93 , 1993 /94 en 1994 /95,
met de resp. controleverslagen van registeraccountants Walgemoed.

Besluit 1 :

1 . het  beleid v an depu tat en goed  te k euren m et d ien verst ande dat  het  besluit  van d eput a-
ten dd. 7 oktober 19 95 t en aanzien van aanvragen van personen vanaf 28  jaar aldus
w ordt  gef orm uleerd:  " Ten aanzien  van aan vrager s vanaf  28  jaar zal per geval b eoord eeld
w orden  of  zij in aanm erking  kom en vo or st eun t en beho eve v an leven sond erhou d, st udie-
en reiskosten";

2 . opn ieuw  deput aten  te b enoem en, u it elk  part iculier sy nod aal ressort  tw ee prim i van w ie
ten min ste één  fin ancieel d eskun dig is, en  een secun dus;

3 . deput aten  op t e dragen zic h t e bezinnen  op het  fu nct ioneren  en de sam enst elling v an het
deputaatschap, mede in het l icht  van de hierna vermelde besluiten 3.1 en 3.2;

4 . a. in art . 1  van d e Regeling St udief inanc iering t ussen ' con tac td eput aten '  en ' stu die-
jaar'  in t e voeg en " Stu dent : hij die als st udent  aan de Th eologisc he Univ ersiteit
staat  ingesc hreven  dan w el als cursist  de vo orop leiding aan  deze univ ersiteit



volgt" ;  
b.  aan de Inst ruct ie als nieuw  artik el, art ikel 1 5,  to e te v oegen:  " Deput aten  dragen

er zorg voor dat tw ee jaar nadat de studieschuld van een predikant of student
geheel is kw ijtg escho lden,  c.q . af gelost , het  desbet reff ende do ssier w ordt  vernie-
t igd";  het  huidige art ikel 15 van de " Instruct ie" w ordt  omgenummerd tot  16;  

c. in de Regeling Studiefin anciering de w ijzigingen goed t e keuren (zie rapport
deput aten  sub 1 3 en  14 ) die doo r depu tat en in op drach t v an de v orige gen erale
synode zi jn voorbereid;

d. art.  15  (nieuw  16 ) lid 5 v an de Regeling St udief inanc iering aldu s te w ijzigen dat
de vo orlaat ste zin " met  dien v erstan de dat  het  minst ens ƒ  12 00 ,-- per jaar be-
draagt "  verv alt;

e. de Regeling St udief inanc iering als v olgt  aan t e vullen : " Een stud ent  die zijn
opleiding aan de Theologische Universiteit heeft voltooid en als medewerker in de
dienst v an de evangelieprediking aan een v an de Gereformeerde Kerken in N eder-
land verbonden wordt, zal naar art. 16  (nieuw  17) van de Regeling kw ijtschelding
van genoten steun ontvangen";

5 . deput aten  te v erzoeken  diligent  te zijn t en aanzien v an nieuw e w ett elijke on tw ikkelin gen
en zo nodig de kerken te dienen met voorstel len in dezen;

6 . deputaten op te dragen drie maanden voor de eerstvolgende synode over hun arbeid te
rapporteren.

Gronden:

1 . a. deputaten hebben hun w erkzaamheden naar behoren verricht;
b. het  is niet u itg eslot en dat  iemand  met  een ' late ro eping'  de kerk en men ig jaar

vruchtbaar kan dienen;
2 . deput aten  melden  dat  zij een gebrek  aan fin anciële d eskun digheid  onder vind en binn en

het deputaatschap; om de continuïteit meer te waarborgen stel len deputaten ook voor
tw ee secun di per ressor t t e benoem en; het  lijkt  echt er bet er, gelet  op de w ijziging in
beleid die t ot  verm inderin g van  w erkzaam heden k an leiden,  niet  to t u itb reiding  van h et
deput aatsc hap ov er te g aan, m aar zich t e bezinnen  op de w erkzaam heden d ie overb lij-
ven; 

3 . de Generale Synode van Ommen 1993 , Act a art. 26  (besluit 3), droeg deputaten op de
Instructie en de Regeling Studiefinanciering aan te passen; door aanpassing van de
terugbetalingsregeling teneinde deze evenals bij  de r i jksoverheid inkomensafhankel i jk  te
maken, kan de toevoeging in art. 15 l id 5 van de Regeling Studiefinanciering vervallen;

4 . hoew el de stu dent , gen oem d in beslu it 1 .4 e, geen p redikan t w ordt , st elt h ij zich dien st-
baar aan de verbreiding van h et evang elie. Hij is voor deze taak benoem d door en v er-
bon den aan een  gemeen te;

5 . de w etg eving  o.a.  inzake de st udief inanc iering is aan v oort duren de veran dering  onder he-
vig.

Besluit 2 :

het  besluit  van d e Generale Syn ode v an A rnhem  19 81 , A ct a art.  70  (besluit  1-3  en 5 ),
vervallen te verklaren.

Gronden:

1 . de Generale Synode van Leeuwarden 199 0, A cta art. 62, besloot het voorstel van de
Particu liere Syno de van  Zuid-H olland 1 99 0 o m h et b esluit  van d e Generale Syn ode v an
Arn hem  19 81  inzake rijk sstu diet oelagen v oor t heolog ische st udent en in zijn g eheel
buiten werking te stel len niet te aanvaarden, omdat dit voorstel niet voldoende de
fu nct ie van h et d eput aten rappo rt v oor het  besluit  van d e Generale Syn ode v an A rnhem
19 81  in reken ing br acht  en om dat  de part iculiere sy nod e aan ond erdelen v an het  besluit
van d e Generale Syn ode v an A rnhem  19 81  voo rbij ging ; nu  echt er verzoek t een  deel van
de sinds de Generale Synode van Leeuwarden 1990  ingestelde generale deputaten om
herziening van het besluit  van de Generale Synode van Arnhem 1981, w aarbij  zi j  z ich
met heel de materie hebben beziggehouden;

2 . hoew el de Generale Syn ode v an A rnhem  19 81 , A ct a art.  70  (besluit  1),  uit sprak d at h et
stu dent en die zich  voo rbereiden  op het  ambt  van d ienaar des W oord s, hu n oud ers,
voo gden o f v erzorgers " ten  stellig ste m oet  w orden  afg eraden een Rijksst udiet oelage t e
aanvaarden ter bek ostiging  van de st udie" , w erd tegelijk uit gesproken dat  het aanv aar-
den v an Rijksst udiet oelagen in  het  algemeen  " in de hu idige m aatsc happelijk e stru ct uren
niet  absoluu t o naanv aardbaar gen oemd  mo et w orden " ; dit  bet ekent  dat  de Generale
Syno de van  Arn hem  19 81  zich m et b etrek king  to t t heolog ische st udent en niet  princ ipieel
verw ijderde v an het geen m aatsc happelijk  voo r stu dent en aanv aardbaar c .q.  w enselijk
w erd geacht;

3 . de Generale Synode van Arnhem 198 1 overw oog (grond 1) dat " de kerken het vanouds
als een eer en als haar eigen  verant w oord elijkheid  verst aan zorg t e dragen v oor h et
fin anciële o nderh oud  van t heolog ische st udent en" , m aar zij ging v oorb ij aan het  feit  dat
steun vanouds w erd toegekend slechts indien de noodzaak daarvoor kon worden aang-
etoond; 



4 . de eer en verantw oordeli jkheid van de kerk behoeft niet met zich mee te brengen dat de
mogeli jkheden die de overheid biedt en de normen voor studiefinanciering zoals door de
overh eid gest eld, w orden  terzijde g escho ven;  na de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81
is in 19 86  de Wet  op de Stu diefinanc iering gekom en; sindsdien is de kerkelijke steu nver-
lening v oor t heolog ische st udent en st eeds meer in gerich t n aar het  mo del van  de w ett elij-
ke regelin gen v an de ov erheid;  de Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 99 0 h eeft  dit
laatste zelfs gesanct ioneerd door deputaten op te dragen de normen van het r i jk  te
hanteren bij  het  berekenen van steun (Acta Generale Synode Leeuwarden 1990 , art .  60,
bijlage V d; Regeling  Stu dief inanc iering sub  art.  4. 1);  zie voo rts o ok h ierbov en besluit  1
s ub  4 d m et  g ro nd  3 ;

5 . sinds 1 99 1 is d e situ atie o pnieuw  verand erd, d oord at d e aanvu llende beu rs kan w orden
aangev raagd zon der dat  de rent edragend e lening w ordt  aangev raagd,  terw ijl de rent edra-
gende lening voorheen was gebonden aan de aanvullende beurs als onderdeel van de
aanvullende f inanciering;

6 . terw ijl de Generale Syn ode v an A rnhem  19 81  uit sprak d at h et aan vaarden  van een
Rijksstudietoelage "een ongewenste schuldverhouding tussen predikant en overheid"
deed ontstaan, is sindsdien door de generale synode aan deputaten opgedragen om te
ond erzoeken  of  in dit  opzich t w el van een  ongew enst e schu ldverh oud ing k an w orden
gespro ken,  het geen bet ekent  dat  de generaal-sy nod ale uit spraak in  de prak tijk  niet  langer
vold eed en dat  herbezinn ing no dig w as;

7 . ingeval de Wet op de studiefinanciering zodanig veranderd wordt  dat studenten of
ouders het niet verantw oord achten van de wett el ijke mogeli jkheden gebruik te maken,
kunnen de kerken alt i jd in eigen verantwoordeli jkheid besluiten terzake nemen.

Besluit 3 :

1 . uit  te sp reken d at:
a. de t heolog ische st udent en met  ingang  van h et c ursusjaar 1 99 7/ 98  niet  meer in

aanmerking komen voor steun via deputaten ad art. 19 KO, met dien verstande
dat :
1.  de ext ra boek ent oelage geh andhaaf d blijf t;
2.  stu dent en die bijv . van w ege hun  leeft ijd en/ of  verand ering v an st udie geen
mogeli jkheden hebben om gebruik te maken van de Wet op de studiefinanciering
een beroep kunnen doen op de f inanciële ondersteuning ad art .  19 KO overeenk-
omstig de geldende regeling;
3.  aan st udent en die v oor w at b etref t d e prem ie ziekt ekost enverzek ering geen
aanspraak kunnen maken op de studiefinanciering van de overheid krachtens de
W et o p de st udief inanc iering een ex tra v ergoed ing k an w orden  to egeken d die aan
een maximum wordt gebonden; 

b. het  gebru ik m aken v an de W et o p de st udief inanc iering niet  bij vo orbaat  behoef t
te leid en t ot  een ong ew enst e schu ldverh oud ing t ussen de a. s. pred ikant en en
derden; 

c. ingeval de W et op d e studief inanciering zodanig v erandert dat  het naar het  oor-
deel van  deput aten  niet  langer v erant w oord  is van d e w ett elijke m ogelijk heden
gebru ik t e mak en, d eput aten  in eigen v erant w oord elijkheid  handelen d ku nnen
opt reden,  met  verant w oord ing ac ht eraf aan  de generale sy nod e;

2 . deputaten op te dragen: 
a. de Regeling en Instructie aan te passen aan het hierboven sub 3.1.a vermelde

besluit en zo nodig een overgangsregeling te ontw erpen;
b. de volgende synode van advies te dienen inzake het al of niet aanvaarden van de

rentedragend e lening vanaf  het v ijfde stu diejaar.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  brach t in  haar uit spraken  (Ac ta art . 7 0,  besluit  1--
3 en 5) terzake te w einig de eigen verantw oordeli jkheid van theologische studenten, hun
oud ers of  voo gden in  rekenin g om  zelf zich  van d e nood zakelijke m iddelen t e voo rzien
met  het  oog o p een v erant w oord e fin ancierin g van  de t heolog ische st udie;

2 . sinds 199 1 bestaat de mogeli jkheid om gebruik te maken van de aanvullende beurs los
van de rentedragende lening zodat daardoor geen schuldverhouding behoeft te ontstaan;

3 . ook  het  aangaan v an een rent edragend e lening b ehoef t n iet p er def init ie te leiden  to t een
ongewenste situatie of onverantw oorde schuldvorming; bovendien is schuldvorming op
grond van studie een algemeen maatschappelijk aanvaard gegeven;

4 . krach ten s de vig erende Regeling  Stu dief inanc iering w ordt  het  recht  op on derst euning  per
stu diejaar t oegek end;  daarom  kan d e nieuw e regeling m et in gang v an het  cursu sjaar
199 7/98  gelden voor al le studenten;

5 . art .  19 KO is niet  bedoeld om mogeli jke hulpaanvragen van bepaalde kerken naar art .  11
KO te voorkomen; het is de eigen verantw oordeli jkheid van kerkeraden om te bezien of
de st udiesc huld v an predik ant en een derm ate g rot e belast ing is dat  de kerk  voo r haar
predikant desgevraagd een regeling dient te treffen; met het oog op een verantw oorde
beleidsv orm ing t en aanzien v an de t oepassing  van art . 1 1 KO  (de plich t t ot  behoo rlijk
ond erhou d) ku nnen  kerk eraden  gebru ik m aken  van  de ric ht lijnen v an het  GM V;

6 . mo gelijke inc ident ele situ aties w aarin ov erbelast ing do or st udiesc huld o nt staat , ku nnen



niet  als richt lijn f ung eren vo or het  afw ijzen of  afrad en van  de gebru ikm aking  van d e Wet
op de studiefinanciering;

7 . volgens de wett el ijke bepalingen kan een kw ijtschelding leiden tot vereffening van de
studieschuld;

8 . studenten die niet meer in aanmerking komen voor een studentenverzekering of voor
verzeker ing v ia het  ziekenf ond s, zijn gen ood zaakt  een part iculiere ziek tek ost enverzek e-
ring af te sluiten; de gewone tegemoetkoming is dan ontoereikend en de hoogte van de
kost en is afh ankelijk  van d e gezinssit uat ie;

9 . om dat  th eologie-st udent en langer d an st udent en in and ere stu dierich tin gen geb ruik
kunnen maken van de studiefinanciering (inclusief de rentedragende lening), zou hun
studieschuld onevenredig hoog kunnen w orden.

Bespreking vindt plaats in aanw ezigheid van de deputaten br. J. van Dijk en ds. H.E. Nieuwen-
huis. Met een krappe meerderheid (17 stemm en voor, 16 stemmen tegen en 2 onthoudingen)
w orden tw ee amendementen aanvaard, een van oud. H. Brink en een van ds. P. Groenenberg,
die als resp. b esluit  1. 1 t w eede lid m et g rond  1b  en besluit  3. 2b  met  gron d 8  aan het  voo rstel
w orden  to egevo egd.  Eveneens m et een  krapp e meerd erheid (1 5 st emm en vo or, 1 7 st emm en
tegen en 3 onthoudingen) verwerpt de vergadering een amendement van oud. K. Stelpstra om
aan besluit  3a als v ierde pun t t oe t e voeg en: " aan st udent en die do or bijzon dere om stan dighed en
ernst ige belem merin gen in d e stu diegang  hebben  onder von den do or dep ut aten  teg emo et k an
w orden gekomen om bij  onevenredige hoogte van studieschulden een vorm van kw ijtschelding
toe te passen". Tenslotte w ordt het voorstel van de commissie aanvaard met 34 stemmen voor
en 1 onthouding. Oud. J. van Dijk bl i jf t  als deputaat steeds buiten stemming.

Artikel 33 3 1 . 0 5 . 9 6
Diaconale zaken (agenda 2.9.1 -  2.9.3 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :

1 . rappo rt v an het  Generaal Diaco naal Depu taat schap  (hierna gen oem d GDD) on derdeel I
t/ m IV  inclu sief Bijlage A ;

2.  aanvullend rapport GDD;
3 . de f inanc iële besch eiden bet reff ende de c ollect e voo r de doo r aardbev ing get rof fen

Reform ed Chur ches t e Kobe;
4 . brief van Stichting De Driehoek met de mededeling dat de zinsnede in het rapport GDD

dat  " de diak enen v an de CGK aut om atisc h lid zijn v an de st icht ing"  SGJ on juist  is.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren met de volgende kanttekening: 
zij hebben  zich in en kele gev allen begev en buit en de bep erking en die hu n inst ruct ie hen
oplegd e.

Grond:

deput aten hebb en hun t aak grot endeels uitgevo erd, maar 
a.  uit  hun rap port age had d uidelijker  naar vo ren ku nnen k om en dat  zij vold eden aan

de opdracht van de generale synode van Ommen. Deze synode droeg hen "nog-
maals"  op " de best aande c riteria in  hun ad viezen aan h ulpv erlenende in stellin gen
meer u nif orm  en co nt roleerbaar t e hant eren, alsm ede in hu n rapp ort  hierov er
uit druk kelijk t e rappor teren ."  Eenzelfde on duidelijk heid w as al door d e Generale
Synode van Leeuwarden 1990  aangew ezen;

b. 1. deputaten hebben de kerken tot tw ee maal toe geadviseerd over een bi jdrage
aan de st icht ing Fundament,  een instel ling die noch onder onderdeel  a noch
ond er ond erdeel c v an de inst ruct ie valt ;
2. het schri jven van deputaten inzake De Wegw ijzer, vermeld in het aanvullende
rapp ort , he ef t n oc h op  verzo ek v an pl aat selijk e kerk en,  noc h op  verzo ek v an de ze
instell ing plaatsgevonden; het stoelt op de visie van deputaten dat hun opdracht
zou zijn " to e te zien o p de geld stro men "  (Aan vullen d rapp ort  sub II De W egw ij-
zer) ,  van welke opdracht in hun instruct ies geen melding wordt gemaakt.

Besluit 2 :

a. te constateren dat de door de vorige synode w enseli jk geachte samenw erking
tussen gereformeerde zorginstell ingen niet tot stand is gekomen;

b.  de opd racht  uit  de inst ruct ie: " een act ieve rol t e spelen bij h et b evord eren van
samenwerking tussen gereformeerde zorginstel lingen, opdat de gereformeerde



zorg zoveel mogeli jk bew aard bl i jf t"  te doen vervallen.

Gronden: 

1 . hoew el deputat en in deze zaak een zeer ruime instruc tie hadden,  konden  zij niet anders
constateren dan dat de zorginstel l ingen geen gezamenli jk standpunt hadden;

2 . a.  de opdracht is door de feiten achterhaald;
b.  het ontbreekt deputaten aan mogeli jkheden om op het gebied van samenwerking

tussen zorginstel l ingen een effectieve rol te spelen.

Besluit 3 :

a. acht eraf het  opt reden van deput aten inzake de co llecte vo or de Reformed Ch ur-
ches of Japan, die door de aardbeving te Kobe zwaar getroffen zi jn, goed te
keuren;

b.  genoeg en t e nemen  met  de ong ebruik elijke w ijze w aarop inn ing,  beheer en af -
dracht van de gecollecteerde gelden hebben plaatsgevonden.

Gronden:

1 . a.  hoew el deput aten  niet  gehand eld hebb en vo lgens de let ter v an hun  inst ruct ie en
hoew el het  correc t w as gew eest als zij dit  explic iet erk end had den,  hebben  zij
ten aanzien van de zware nood in Kobe wel gehandeld in de geest van hun
inst ruct ie, als diac onaal dep ut aatsc hap v olgens h et g ebod d at w ij zullen w eldoen
aan alle men sen, in zonderh eid aan de h uisgeno ten  des geloo fs;

b.  het  verzoek  van d eput aten  BBK heeft  bij depu tat en t erecht  het  vert rouw en
gew ekt  dat  het  om  kerken  ging aan  w ie de gev raagde st eun m och t w orden
gegeven;

2 . inning en beheer van de gelden hebben buiten de rekening en de boekhouding van de
pennin gm eester v an GDD o m p laatsg evon den.  Bij cont role w erd de adm inist ratie o veri-
gens correct  bevonden. 

Besluit 4 :

kennis te nemen van de mededel ing van de St icht ing De Driehoek.

Grond: 

de mededeling van De Driehoek is een correctie van louter formele aard.

Besluit 5 :

opn ieuw  deput aten  voo r diaco nale zaken t e benoem en met  de vo lgende (h erziene)
inst ruct ie:

1. Taakomschri jving

De door de synode omschreven opdracht omvat de volgende taken:

a.  1 . (op v erzoek v an plaat selijke kerk en) plaat selijke kerk en adv iseren in haar
diaco nale arbeid,  in het  bijzond er w anneer zij v ragen om  advies o ver het
geven v an financ iële steun aan (eventu eel algemeen christelijke) hulpv er-
lenende instel l ingen die op landeli jk niveau werkzaam zijn;

a. 2 . (op verzoek van hulpverlenende instel lingen) plaatselijke kerken adviseren,
w anneer hulpverlenende inst ellingen die binnen of  vanuit  de gereform eer-
de kerk en op lan delijk niv eau w erkzaam  zijn, aan d eput aten  advies v ragen
over verzoeken om financiële steun die zi j tot de kerken wil len richten;

b. zich desg evraagd  of  op eigen  initiat ief t e richt en t ot  inst ellingen d ie vold oen aan
de pun ten  1 en  2 v an de c riteria v ermeld  onder  punt  2,  om tren t d e w ijze van
samen w erking  met  andere inst ellingen,  nu de g ew enst e hulpv erlening aan  kerkle-
den steeds m eer lijkt te w orden bedreigd en de plaat selijke kerken hierover,
w anneer de situatie dat vraagt, te informeren;

c. het  adviseren  van p laatselijk e kerken  in haar diac onale arbeid , in g evallen d at
diakenen in de uit oefening  van hun  ambt  w orden belemm erd of d reigen te w or-
den belem merd  als gevo lg van  overh eidsm aatreg elen, alsm ede het  nemen  van
init iatiev en in derg elijke gev allen om  de ziensw ijze van de k erken in  haar diac ona-
le arbeid t er kenn is van d e overh eid t e brengen . Indien  het  de landelijk e overh eid
betreft, zal dit geschieden via de deputaten voor de relatie met de overheid;

d. op v erzoek v an en m et d eput aten  die veran tw oord elijk zijn v oor h ulpv erlening aan
buit enlandse k erken,  te o verlegg en ov er verzoek en van  diaco nale aard v an bui-
tenlandse kerken, zodat deputaten de kerken kunnen adviseren;

e. indien nodig, en voor w at kerken in het buitenland betreft op verzoek van depu-
tat en BBK, init iatiev en t e nemen  ter len iging v an mat eriële nood  w aarin (groep en



van) k erken in  binnen - en/of  buit enland zijn  kom en t e verk eren als gev olg v an
zich ac uut  voo rdoen de gebeu rten issen; h et aan  de kerk en verzo eken o m een
collecte of gift  behoort daarbij tot hun bevoegdheid.

2. Uitvoering van taken 

Bij de uit voerin g van  de ond er 1a g enoem de t aken zullen  deput aten  de vo lgende c riteria
hanteren:
1.  de hulp verlenin g doo r de bet reff ende inst elling m oet  dienst baar zijn aan d e beoe-

fening van de christeli jke barmhartigheid;
2.  het  doel en d e w ijze van de h ulpv erlening v an de bet reff ende inst elling dien en

overeen  te k om en met  Gods W oord , zoals de g erefo rmeerd e kerken  dat  hebben
nagesproken in de drie formulieren van eenheid;

3.  het  beleid v an een hu lpverlen ende inst elling dien t c ont roleerbaar o p de hu lpverle-
ning gericht , econo misch v erantw oord en zo m ogelijk op een opt imale samenw er-
king met andere instel l ingen gericht te zi jn;

4.  de f inanciële ondersteuning moet strekken tot opbouw  van de gemeente en tot
lof van God.

De adv iezen aan de plaat selijke kerk en dienen  een bon dige m ot ivering  te b evat ten  in een
duidelijk e relatie t ot  de crit eria.

3.  Vereist e stu kken

Wann eer een adviesaanvraag afkom stig is van een hu lpverlenende inst elling, behoort
deze inst elling de v olgend e stu kken  tijdig , zo m ogelijk  in de m aand sept emb er, aan h et
GDD voor te leggen:
1 . jaarstu kken
2. begroting
3. beleidsplan
4. meerjarenbegroting
5. verslag v an w at d e hulpv erlenende in stellin g heef t g edaan m et ev ent uele vo oraf -

gaande vragen of adviezen van de kant van het GDD.
Het  deput aatsc hap zal bij de b eoord eling v an de st ukk en gebru ik ku nnen m aken v an het
advies van deskundigen.
M et d e boek hou dku ndige g egeven s, do or de om  fin anciële h ulp v ragend e inst ant ies
verst rekt , dien t v ertro uw elijk t e w orden o mg egaan.  Daarom  zal bij de adv isering het  aan
het  deput aatsc hap t oevert rouw de cijf ermat eriaal aan de af zonderlijk e kerken  niet  w orden
doorgegeven, maar -- met handhaving van de vertrouw elijkheid -- aan de generale syno-
de worden voorgelegd.

4.  Consu ltat ie part iculier-sy nod ale deput aten

Het  GDD zal bij de u itv oering  van d e onder 1 b en 1 d om schrev en t aken,  indien h et d it
gewenst acht, de part icul ier-synodale deputaten consulteren.

Gronden ad 1.d:
1 . blijkens de geschiedenis rond d e collect e voor Kob e voldoet  de beperking ' zuster-

kerken'  n iet  in de prakt i jk ;
2 . het  mag aan  deput aten  BBK w orden  overg elaten  te b eoord elen in w elk gev al

onze relat ie met  acuu t h ulpbeh oeven de kerk en in het  buit enland h et v erstrek ken
van h ulp v ereist.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an depu taat  br. A . Koo ij. Het  blijkt  dat  de co mm issie
op som mig e onderd elen van  menin g blijf t v erschillen  met  deput aten . Nadat  enkele t ekst uele
w ijzigingsv oorst ellen uit  de verg adering  door  de com missie zijn v erw erkt , blijv en nog  tw ee
amendem enten ov er. Ds. P. Niemeijer w il grond b1  bij besluit 1  schrappen en ds.  P. Groenenberg
w il grond  1a b ij besluit  3 als v olgt  fo rmu leren: " deput aten  hebben  in de geest  van h un inst ruct ie
gehand eld als diaco naal depu taat schap  volg ens het  gebod  dat  w ij zullen w eldoen aan  alle
men sen, in zonderh eid aan de h uisgeno ten  des geloo fs" . Beide am endem ent en w orden  met
dezelfde stemverhouding verworpen: 12  stemmen voor en 23 stemmen tegen. Tenslotte w ordt
het voorstel van de commissie met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 34 0 6  /  0 7 . 06 . 9 6
Wijziging instructie GDD met het oog op een beroepskracht (agenda 2.6.1 -  2.6.1 1)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :



1 . ond erdeel V  van h et rap port  van d eput aten  voo r diaco nale zaken (h ierna GDD) m et
bij lage B (Eindrapport van de tw eede Werkgroep Landeli jke Diaconale Ondersteuning Tot
uw  dienst ). Dit rapport bevat de volgende verzoeken:
1 . hun instruct ie punt 2c (nummering Ommen) te wi jzigen in:  

" int ensieve c ont act en met  geref orm eerde zorgin stellin gen t e onderh oud en, h ierbij
gevo ed doo r gebru ik v an inf orm atie,  inzicht en en alt ernat ieven v anuit  respect ie-
veli jk diaconieën en w erkgroepen. Daarbij stel len deputaten zich niet al leen op de
hoo gt e van h et f inanc iële reilen en zeilen v an die org anisat ies, m aar leven en
denken zi j  mee bi j  de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van het vastgestelde
beleid";

2 . de instructie punt 2f  (nummering Ommen) te w ijzigen in:
"a.  het  stim uleren v an en co nt act en ond erhou den m et c lassicaal en pro vinc i-

aal  deputatenwerk;
b. de informatievoorziening van de diakenen realiseren;
c.  de deskundigheid van diakenen helpen bevorderen;
d.  het  opzet ten  van een  net w erk v an desk und igen op  versc hillende g ebieden

(bijvo orbeeld  jurist en, or ganisat iedesku ndigen , f inanc ieel desku ndigen ) die
bereid zijn d iakenen  te adv iseren; u it d it n etw erk ku nnen o ok w erkgro e-
pen van deskundigen gevormd w orden;

e.  het  onder steu nen en v orm geven  van d iacon aal beleid zow el landelijk als
plaatsel i jk" ;

3.  aan de instruct ie toe te voegen: 
" deput aten  zullen om  hun w erk t e kun nen uit voeren  een gesalarieerde c oörd ina-
to r kun nen ben oem en, d ie vanu it zijn p rof essie het  door  deput aten  aangegev en
beleid uit voert . De k ost en van  deze coö rdinat or zullen v ia een om slag (vast  te
stellen door de generale synode) w orden verhaald op de kerken."
Als g rond  voo r de verzo eken 1 , 2  en 3  noem en depu tat en de on tw ikkelin gen in
de diaconale w ereld waarvan in bij lage B verslag wordt  gedaan;

4.  " het  benoem ingsbeleid  van d eput aten  voo r diaco nale zaken t e herzien. Ben oe-
min gen zou den v oort aan mo eten  gesch ieden do or de gen erale syno de zond er
voordrachten van de part icul iere synodes."  
In hun  gron d vo or dit  voo rstel w ijzen zij erop dat  de vo ordrac ht  " een sluit post  is
voor part iculiere synodes. Sluitpost niet alleen in de letterl i jke, maar vooral in de
figuurl ijke betekenis." Bij deskundigheid denken zij  aan de gebieden van theolo-
gie, d iacon ale prakt ijk, o rganisat iekun de, f inanc iën en soc iale w etg eving ; een
deput aatsc hap zou  kun nen best aan uit  tw ee diakenen , t w ee th eologen  en vijf
deskundigen op ander terrein;

2 . brieven van de part icul iere synoden van Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht,
Holland-Noord, Holland-Zuid en Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, alsmede van de
kerken  te Har denber g-Cent rum  en A vereest -Dedem svaart  die de v erzoeken  van d eput a-
ten geheel  of  grotendeels als voorstellen aan de synode voor leggen; 
verzoek  4 is d oor d e meest e part iculiere sy nod en verw oord  als: ' Het  benoem ingsbeleid
doo r de GS in deze zin t e w ijzigen, d at g edif feren tieerd e desku ndigh eid op d iacon aal
gebied gew aarborgd is' . De partic uliere synode van Zeeland,  Noord-Brabant en  Limburg
zonderd e verzoek  4 u it;

3 . brief van de kerk te Arnhem met adhesiebetuiging aan de voorstel len van deputaten;
4 . brief van  de kerk t e Lisse met op- en aanmerk ingen bij het rapp ort Tot  uw  dienst ; zij

verzoekt deze in overweging te nemen.

Besluit 1 :

aan verzoek 1 niet te voldoen.

Gronden:

1 . de vo orgest elde w ijziging h oud t een  uit breidin g in v an de bev oegdh eden v an depu tat en
jegens de zo rginst ellingen.  De noo dzaak daarv an vo or de v oort gang v an het  diaco nale
w erk is niet doo r deput aten, n och do or het rappo rt Tot  uw  dienst ,  noch door de part icu-
l iere synoden aangetoond. Evenmin is iets bekend van een behoefte bi j de zorginstell ing-
en aan een dergeli jke uitbreiding;

2 . deput aten  houd en reeds regelm atig  con tac t m et d e geref orm eerde inst ellingen o p het
gebied van de zorg; het staat hun vri j  deze contacten te intensiveren als zij  dat voor de
vervull ing van hun taak wenselijk achten;

3 . voork omen d ient t e w orden dat  de kerken via hu n deput aten op en ige w ijze verantw oor-
delijkheid zouden dragen v oor het  bestuur v an of v oor de gang v an zaken bij de gerefor-
meerde zorginstel lingen.

Beslui t  2:  

aan de reeds v astg esteld e inst ruct ie voo r depu tat en het  volg ende t oe t e voeg en bij
ond erdeel 1 :
d. 1.  diaconaal beleid zowel plaatselijk als landelijk te ondersteunen en te

helpen vorm geven;



2. de diakenen te voorzien van actuele en overzichteli jke informat ie;  
3.  de deskundigheid van diakenen te helpen bevorderen; 
4 . met  classicale en  prov inciale dep ut aten  te o verlegg en, h en t e stim uleren

en eventueel  voorstellen te doen voor verbeter ing van hun instruct ies;  
5.  een net w erk op  te zet ten  van d eskun digen o p versc hillende g ebieden

(bijv.  jurist en, o rganisat iedesku ndigen , f inanc ieel desku ndigen ) die bereid
zijn diaken en t e adviseren ; zo no dig uit  dit  net w erk w erkgro epen v an
deskundigen te vormen en te benutten.

Gronden:

1 . blijkens het rapp ort Tot  uw  dienst  bestaat er onder de diakenen grote behoefte aan de
hier omschreven dienstverlening door het deputaatschap;

2 . de diaconieën m oeten in d e gelegenheid gesteld w orden om  struc tureel en m et daadw er-
kelijke invloed hun stem in de kerkelijke weg te laten horen aan de kerken en aan de
deputaten.

Besluit 3 :

in de reeds vastgestelde instructie voor deputaten het volgende te wijzigen:
1.d w ordt :  1.e
4. w o r d t :

4. Beroepskracht
a. deput aten  zullen v oor de u itv oering  van h un t aak geb ruik k unn en mak en

van een beroepskracht. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
1.  a. de beroepskracht w ordt aangesteld als werknemer voor

maximaal 1 ft e. binnen een professionele gereformeerde
instell ing;

b. deze inst elling t reedt  op als w erkgev er in juridisc h-adm ini-
strat ieve zin;  daart oe w ordt  een co nt ract  opgest eld t ussen
deputaten en deze instel ling;

c. in dit  con trac t w ordt  duidelijk  vast gelegd d at 
-- deputaten de eindverantwoordeli jkheid dragen voor de
kw aliteit en de kwantiteit van het door de beroepskracht
geleverde werk;
-- deputat en het rech t hebb en om,  onder bepaalde voo r-
w aarden, het contract op te zeggen;

2.  de aanstel ling geschiedt met medew erking en met instemming
van deputaten, nadat deze een nauw keurige taakomschri jving
hebben opgesteld;  

3.  de w erkzaam heden v an de bero epskrac ht  best aan t enm inst e uit
de taken die in de instruct ie van deputaten genoemd worden; 

4.  regelm atig e evaluat ie van zijn w erk v indt  plaat s in aanw ezigheid
van en met medewerking van deputaten; zi j geschiedt aan de
hand van een jaar li jks op te stel len programma, w aar in de werk-
zaamhed en zijn om schrev en en,  verdeeld  over h et jaar,  zijn ge-
pland; 

5.  de f unc tie v an de bero epskrac ht  w ordt  verv uld t ot  uit erlijk dec em-
b er  2 0 0 2 ;

6.  de generale sy node v an 2 00 2 ev alueert  de w erkzaam heden en
besl ist  of  en hoe het werk gecont inueerd zal w orden; 

7.  de kosten van de beroepskracht (salaris, overhead, loon-, bureau-
en reisko sten  en dergelijk e) w orden  door  deput aten  aan de inst el-
ling betaald; zij bedragen m aximaal ƒ  16 0. 00 0, -- per jaar;

b. deput aten  zijn gem acht igd v oor d e beko stig ing v an de bero epskrac ht  van
de kerk en een om slag te v ragen;  zij doen d it v erzoek v ergezeld gaan  van
de aanbeveling deze omslag uit de diaconale kas te betalen;

c.  deput aten  stellen  een w erkgro ep aan die er zor g vo or draag t d at d e gene-
rale syno de in 2 00 2 h et w erk v an de land elijke bero epskrac ht  kan ev alue-
ren.

Gronden:

1 . de voor de diakenen noodzakeli jke dienstverlening is dermate gecompliceerd en omvang-
rijk dat  deput aten  om  daarin t e kun nen v oorzien o ver de h ulp v an een pro fessio nele en
gekwal i f iceerde kracht dienen te beschikken, die voor deze taak de vol ledige t i jd beschik-
baar is;  

2 . a. een deputaatschap GDD is arbeidsrechtel i jk en organisatorisch gezien niet de
geschikte instant ie om als werkgever op te t reden; 

b.  temeer waar het hier gaat om een functie w aarin veelszins pioniersw erk verricht
moet  w orden is het soc iaal-ethisch niet v erantw oord de w erkgever-w erknemer-
relat ie een niet-professioneel  kader te geven; 

c. aanst elling v an een bero epskrac ht  is alleen veran tw oord  als een deug delijke,



omvatt ende en exacte taakomschrijving is vastgesteld, die ook door de instel l ing
als uitvoerbaar w ordt beschouwd;

3.  deputaten dienen de maximale mogeli jkheid te hebben om te behartigen 
-- dat d e beroepsk racht  gesch ikt  is om h et h un op gedrag en w erk t e verric ht en
-- dat hij in w erkelijkheid en uitsluit end dit o pgedragen w erk uitv oert;

4 . in de f unc tie v an de bero epskrac ht  zullen in een eerst e fase div erse zaken m oet en
w orden opgezet en geïnit ieerd. De feiteli jke w erkti jd tot aan (de rapportage aan) de
syno de van  19 99  is zo kort  dat  evaluat ie ervan d oor een sy nod e vóó r het  jaar 20 02  niet
z invol  is ;  

5 . fin anciële b etro kken heid bij d e beroepsk racht  zal de relatie t ussen de d iacon ieën en het
deputaatschap met hun beroepskracht ten goede komen;

6 . zinvolle evaluatie door de synode van 2002  is slechts mogeli jk indien 
-- t i jdig wordt geregistreerd welke werkzaamheden met w elke resultaten zijn verricht;
-- regelmatig w ordt  afgem eten of  de w erkzaamheden v an de beroepskracht  beantw oor-
den aan h et g esteld e doel;
-- van deze registratie en meting een geordend verslag wordt  gedaan als onderbouwing
van voorstellen voor verder beleid.  

Besluit 4 :

het  besluit  inzake dep ut aten  voo r diaco nale zaken v an de Generale Sy nod e van H eemse
19 84 --19 85  Ac ta art . 5 5,  2 1  " dit  deput aatsc hap w ordt  door  de generale sy nod e be-
noem d op v oord racht  van d e part iculiere sy nod en; m et d ien verst ande dat  elke part iculie-
re synode aan de generale synode een tweetal voordraagt, onder wie één diaken" op t e
hef fen  en bij de b enoem ing v an depu tat en uit sluit end t e lett en op d eskun digheid  voo r het
uitvoeren van de opgedragen taken.

Gronden:

1 . de taken van het deputaatschap vereisen deskundigheid op verschil lende gebieden;
2 . zolang h et d eput aatsc hap w erd sam engest eld uit  diaken en en ov erige perso nen k on m et

part iculier-sy nod ale voo rdrach ten  gew erkt  w orden ; nu  op m eerderlei desk und igheid g elet
moet w orden is dat prakt isch niet  meer mogel i jk ;

3 . inhou delijke c onf ront atie m et h et b esluit  van d e Generale Syn ode v an Heem se 19 84 --
19 85  is niet m ogelijk  aangezien d eze generale syn ode geen  gron den geef t v oor h et
besluit  in kwest ie.  

Besluit 5 :

aan de reeds vastgestelde instructie voor deputaten toe te voegen:
5. Samenroeping en bestuur
Depu ta te n w ijzen u it  hun  mid den  een v oor zit te r, sec ret aris en  penn ing mee st er aan;  deze
tred en op als d agelijks b estu ur in de relat ie to t d e beroepsk racht  en de inst elling,  w aarbij
deze in dienst t reedt.  

Grond:

voo r de goed e voo rtg ang v an de c ont act en met  de beroep skrach t en  de inst elling die
hem  in dienst  neemt  is het  nodig  dat  duidelijk  is w ie binnen  het  deput aatsc hap zijn
aangew ezen als aan t e spreken  en eerst v erant w oord elijke inst ant ie.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  br. W .C. H arw ig, d r. A .N.  Hendrik s,
br. A. Kooij en br. J.S. Rietema. Zowel door de commissie als door de deputaten w ordt de
noo dzaak v an een gek w alicif eerde beroep skrach t b eklem to ond . Het  is belangrijk  dat  de t oerus-
t ing tot het ambt  een kerkelijke inbedding kri jgt. Eveneens is het van belang dat diakenen in hun
w erk ondersteund worden door iemand die op landeli jk niveau dagelijks bereikbaar is. Nadat de
com missie v erschillen de w ijzigingsv oorst ellen van uit  de verg adering  heef t v erw erkt , w ordt  haar
voorstel met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 35 3 1 . 0 5 . 9 6
Collecte Japan (agenda 7.1.1)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :  

bezw aarschrif t v an br.  J. Gro eneveld  te Zw ijndrec ht . Hij is v an men ing dat  deput aten
GDD inzake de collecte voor de door aardbeving getroffen Reformed Church te Kobe hun
bevoegdheid hebben overschreden en hi j  verzoekt de synode uit te spreken:
1 . "dat deputaten GDD zich voor hun w erkzaamheden in het vervolg dienen te



houden aan hetgeen door de synode in hun taakomschri jving is vastgelegd ook
als een dergeli jk verzoek (inzake Kobe) door deputaten BBK wordt gedaan."

2.  "dat v oor 'noodsituaties' w aarin kerken in het buitenland waarmee slechts con-
ta ct en k un nen  w ord en o nd erho ud en,  vo or h ulp ver lenin g do or d epu ta te n BBK
duidelijk e regels w orden  opgest eld, t eneinde d e bevo egdhed en van  de depu taat -
schappen op een doorzichtige w ijze te markeren".

Besluit:  

1 . br. Gro eneveld  het  besluit  van d e syno de inzake d eput aten  GDD (art ikel 3 3) t oe t e
zenden;

2 . aan zijn eerste verzoek niet te voldoen;
3.  aan zi jn tweede verzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . in het  besluit  van d e syno de ov er de georg aniseerde c ollect e en in de in stru ct ie 1d  is het
bezwaar van br. Groeneveld in rekening gebracht;

2 . deput aten zijn altijd verp licht zich  te hou den aan hun t aakomsc hrijving; een n adere
uitspraak hierover is niet nodig;

3.  b i j noodsi tuat ies als die te Kobe gaat het uit  de aard der zaak om ui tzonderl i jke geval len;  
het heeft geen zin regels op te stel len voor uitzonderingen.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 36 2 5 . 0 4 . 9 6
Toepassing art. 32  KO (agenda 2.5.1)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : P. Groenenberg

M ateriaal :

br ief  van br.  J.  Groeneveld te Zwi jndrecht dd. 20 november 1995; hi j  verzoekt
a. het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 (Ac ta, art. 93) vervallen te

verklaren, omdat die predikant-afgevaardigden, die opgeroepen hebben steun te
geven  aan de Evang elische Om roep,  aan de st emm ing heb ben deelg enom en; d it
is  in str i jd met het beslui t  van de Generale Synode van Leeuwarden 1920  (Acta
art.  21 );

b. alsnog u it t e spreken  dat  een opro ep t ot  steu n aan de Evan gelisch e Omro ep in
str i jd is met het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Besluit:

aan de verzoeken niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod e van Om men  19 93  nam een  besluit  over een  bezw aarschrif t d at
alleen hand elde ov er de w eigering v an depu tat en-cu rato ren een gesp rek aan t e gaan m et
docenten van de Theologische Universiteit te Kampen over hun oproep tot steun aan de
Evangelische Omroep; vandaar dat al leen deputaten-curatoren die lid van de synode
w aren buiten stemming zi jn gebleven;

2 . br. J . Groen eveld t oon t n iet m et f eiten  aan dat  het  opro epen t ot  steu n aan de Evan geli-
sche Omroep in str ijd brengt met het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 37 0 3 . 0 5 . 9 6
Toepassing art. 42  KO (agenda 2.4.1,  2 .4.2 en 2.4.3)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteurs : J. van Groos en M. van Veelen 

M ateriaal :  

1 . verzoek schrif t v an br.  J. Gro eneveld  te Zw ijndrec ht  dd.  20  nov emb er 19 95 . Hij heef t er
bezwaar tegen dat een predikant-adviseur in de classis Dordrecht-Gorinchem naast de
afg evaardig de predik ant  uit  dezelfd e kerk zit tin g heef t g ehad en v olgens h et c lassis-



reglem ent  zitt ing k an hebb en in het  mod eramen  van d e classis; h ij acht  dit  in st rijd m et
art. 4 2 KO; hij verzoekt  om nadere toespit sing van art. 4 2 KO;

2 . brief van appellant dd. 12 maart 19 96 w aarin hi j meedeelt dat hi j  zich met het aan de
synode gezonden verzoekschrift  in aangepaste vorm tot  de Particul iere Synode Holland-
Zuid 1996  heeft gewend;

3 . uitspraak v an de Particuliere Synode Holland-Zuid  dd. 2 8 m aart 19 96  w aarin deze br.
Groenev eld erop w ijst d at v oor h em de aan gew ezen w eg is zijn nader e argum ent atie aan
de classis Dordrecht-Gorinchem kenbaar te maken;

4.  brief van br. Groeneveld dd. 2 apri l 199 6 w aarin hi j zi jn standpunt inzake art. 42 op-
nieuw  uit eenzet en  zijn verzo eksch rift  handh aaft .

Besluit 1 :

het verzoek van br. J. Groeneveld niet te behandelen.

Grond: 

br. Groeneveld moet zich gedragen naar de uitspraak van de Particul iere Synode Holland-
Zuid van m aart 19 96 .

Besluit 2 :

uit  te sp reken d at b r. J . Groen eveld m isbruik  maak t v an het  recht  van ap pèl.

Gronden:

1.  br. Gro eneveld  heef t g een mo eite g edaan de c lassis Dordrec ht -Gorinc hem  argum ent en
voor zijn uit leg van art. 42 KO te geven; dit zelfs niet nadat de part icul iere synode de
noodzaak hiervan hem geduldig en uitdrukkeli jk had uitgelegd;

2 . br. Groeneveld had zi jn verzoek bij  wijze van beroep al bij  de generale synode ingediend
voo rdat  de part iculiere sy nod e een uit spraak h ad gedaan ; oo k han dhaaf t h ij zijn verzoek
nadat de part icul iere synode hem de juiste weg heeft gew ezen;

3 . ui t  het  verzoekschr if t  en de bijgevoegde correspondent ie bli jk t  dat  br .  Groeneveld z ich
noc h in de d oor h em aang esneden m aterie,  noc h in de k erkelijke ap pèlgang  behoo rlijk
heeft  verdiept ; hij heeft  dusdoende zond er goede reden tijd en aandac ht v an de meerdere
vergaderingen van de kerken gevraagd.

Deze zaak w ordt  niet  in co mit é maar in p ubliek e zitt ing beh andeld,  om dat  appellant  zijn bezw a-
ren oo k pu bliek k enbaar heef t g emaak t.  Overeenk om stig  de huish oud elijke regeling  voo r generale
syno den heef t d e com missie nag egaan of  misbr uik is g emaak t v an het  recht  van ap pèl. Zij is v an
oord eel dat  dit  hier inderd aad het  geval w as. Ds.  A.  Boersma en  oud.  A.  Prins blijken ev enw el
een andere m ening t e zijn to egedaan.  Zij stellen  voo r om  besluit  2 m et d e bijbeho rende gr ond en
te laten vervallen, maar de vergadering verw erpt hun amendement met 6  stemmen voor en 25
stemmen tegen. Het gehele voorstel van de commissie w ordt  aanvaard met 24 stemmen voor,  5
stem men  teg en en 2  ont hou dingen . Bij dit  alles blijven d e afg evaardig den uit  Holland -Zuid b uit en
stemming.

Artikel 38 2 7 . 0 6  /  04 . 0 9 . 9 6
Arc hief  en doc um ent atie  (agenda 9 .3 .1 -4)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : L.J . Jo osse

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en vo or de k erkelijke arc hieven  en de do cum ent atie v an de gesc hie-
denis v an De Geref orm eerde Kerken  in Nederlan d (depu tat en A rchief  en Doc um ent atie);

2 . aanvu llend rapp ort  van b oven genoem de depu tat en dd.  9 ap ril 19 96 ; de v olgend e not ities
dienen daarbi j  te w orden gemaakt:
1 . met betrekking tot de opdracht "al le maatregelen te nemen die voor de instand-

hou ding v an het  AD C nod ig zijn, alsm ede die w erkzaam heden u it t e voeren  die
voo rtv loeien uit  de aanst elling v an de do or dep ut aten  benoem de arch iva-
ris-doc um ent alist"  (Generale Syno de van  Omm en 1 99 3,  Ac ta art . 3 5,  besluit  2
sub 4) heb ben deput aten t er vervanging  van de archiv aris-documen talist per 1
mei 1 99 6 een  fu lltim e archiv aris-doc um ent aliste aang esteld  en zijn zij vo orne-
men s een direc teu r te b enoem en vo or één dag  per w eek; v oort s steld en depu ta-
ten  een part tim e archiv aris-doc um ent alist aan p er 1 ap ril 19 96  voo r de t ijd van
één jaar;

2 . deput aten  zijn niet  to egeko men aan  de opd racht  " de generale sy nod e te d ienen
met  een vo orst el hoe de c ont role van  de arch ieven en  met  name v an het  gene-



raal-synodaal archief het meest geëigend kan plaatsvinden" (Generale Synode
van O mm en 1 99 3,  Ac ta art . 3 5,  besluit  2 su b 1 4j);

3 . jaarrekenin gen 1 99 2,  19 93 , 1 99 4 en  19 95  van d e Stic ht ing A rchief  en Doc um ent atie,
met bi jbehorende accountantsverklaringen;

4 . gew ijzigde beg rot ing dd . 2 0 ap ril 19 96  voo r de jaren 1 99 6 t ot  en met  19 98  t. b.v . het
w erk van voornoemde deputaten.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren voor het door hen gevoerde beleid.

Grond:

deputaten hebben hun opdracht grotendeels uitgevoerd overeenkomstig de hen door de
Generale Syn ode v an Om men  19 93  verst rekt e opdr acht en (A ct a art.  35 , beslu it 2 ).

Besluit 2 :

nieuw te benoemen deputaten voor archief en documentatie de volgende opdrachten te
verstrekken:

1 . a. archief - en doc um ent atiem ateriaal t e verzam elen en t e beheren,  dat  van b elang is
voo r de gesc hiedenis v an De Geref orm eerde Kerken  in Nederlan d, m et n ame
sinds de V rijmak ing in 1 94 4 en  volg ende jaren;  in het  bijzond er w anneer zulk
materiaal anders dreigt verloren te gaan;

b. te zor gen dat  de af geslot en gedeelt en van  de arch ieven v an generaal-sy nod ale
deput aatsch appen w orden ov ergebracht  naar het A DC;

2 . de kerk eraden,  de meerd ere vergad eringen en  haar depu taat schap pen,  alsmede w aar
nod ig en v an belang  ook  person en en inst ant ies regelmat ig t e dienen m et ad vies en
voor licht ing inzake het beheer van archief-  en documentat iemateriaal,  en de kerkel i jke
vergad eringen  speciaal t e dienen m et ric ht lijnen en in stru ct ies voo r een goed  archief be-
heer;

3 . te st imu leren dat  de in het  AD C en in de k erken aan w ezige archiev en en do cum ent atie
w orden  benut  to t b evord ering v an ken nis en on derzoek  op het  gebied v an de gesc hiede-
nis van De Gereformeerde Kerken in Nederland; 

4 . de kerk en t e vert egenw oord igen in d e Comm issie to t reg istrat ie van d e Protest ant se
kerkelijk e en semi-k erkelijke A rchiev en (CPA).

Gronden:

1 . het  door  generale sy nod en gev oerde beleid  dient  te w orden  geco nt inueerd  in die zin dat
elk van de drie taken, te w eten: (1) archief-beheer, (2) advies aan de kerken omtrent
haar archieven en (3) st imuleren tot bevordering van kennis en onderzoek, tot  zi jn recht
kan komen;

2 . steed s hebben  de generale sy nod en gespro ken o ver de aan stellin g van  een arch ivaris-
documentalist; daardoor w erd voor de t i jdsbesteding de nadruk gelegd op de beide
eerstgenoemde taken, archief-beheer en advisering aan de kerken; de nieuwe form ulering
van d e derde t aak is no dig om  te b eklem to nen dat  het  AD C niet  zal uitg roeien t ot  een
onderzoekscentrum.

Besluit 3 :

1 . voorts aan deputaten op te dragen:
1 . al le maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het Archief- en Docu-

mentatie Centrum (ADC) nodig zi jn, alsmede die werkzaamheden uit te voeren,
die voortvloeien uit de aanstel l ing van de door deputaten benoemde en/of te
benoem en f unc tio naris(sen);

2 . to ezich t t e hou den  op d e w erkzaa mh eden  van  de f unc ti ona ris(sen ) w aarm ee deze
geheel en/ of  gedeelt elijk is (zijn) belast ; dep ut aten  zullen daart oe een nad er
geprec iseerd beleidsp lan opst ellen, v oort s taak om schrijv ingen,  een gesch illenre-
geling en eventueel andere regelingen vaststel len die nodig zi jn met het oog op
de arbeidsrechtel ijke verhouding(en), en deze ter goedkeuring voorleggen aan de
volg ende gen erale syno de;

3 . het bestuur te bli jven vormen van de 'Stichting Exploitatie Archief- en Documen-
tat iecent rum  Broederw eg 1 6'  en zich in  die kw aliteit  te h oud en aan de b esluit en
van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Neder land door welke
zij zi jn benoemd;

4 . in ov erleg m et h et c urat orium  van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  te o nderzoek en
of,  en zo ja in hoeverre, het  mogelijk dan w el w enselijk is struct ureel vorm t e
geven  aan een perso nele en org anisat orisch e samenw erking  tu ssen het  AD C en
het  bibliot heekw ezen van  de Theo logisc he Univ ersiteit  dan w el de Univ ersiteit
zel f ;  

2 . deput aten  te m acht igen v an de k erken p er 1 jan uari 1 99 7 een  quot um  te v ragen v an t en
hoogste f 1,75  per lid per jaar en de f inanciële administratie van de hierboven genoemde



Sticht ing Exploitat ie evenals van het deputaatschap te laten controleren door een ac-
c o un t an t .

Gronden:

1 . de uitvoering van bovengenoemde w erkzaamheden w as door de vorige generale synode
opgedragen en dient te w orden gecontinueerd;

2 . het A DC vergt  een heldere organisatiestruc tuu r en een goede verdeling v an verant w oor-
delijkheden en bevoegdheden. Deputaten zi jn eindverantw oordeli jk voor de vaststel ling
van het beleid en dragen ook de eindverantwoordeli jkheid voor de voorbereiding en de
uit voerin g ervan . Zij ho uden o ok t oezicht  op het  goed f unc tio neren v an aan t e trek ken
fu nct ionaris(sen).  De te b enoem en f unc tio naris(sen) v an het  AD C is/zijn v erant w oord elijk
voor de voorbereiding en ui tvoer ing van het beleid;  

3 . eventuele overlapping in en/of mogeli jke uitbesteding van w erkzaamheden alsmede de
derde op drach t (zie hierb oven  besluit  2 su b 3 ) recht vaardig en een on derzoek  naar mo ge-
l i jke samenwerking tussen het ADC en de Theologische Universi tei t ,  zoals een mogel i jke
w ederzi jdse uit lening van personeel op partt ime basis en/of eventuele organisatorische
incorporatie in het kerkhistorisch onderzoek dat aan de Theologische Universiteit w ordt
verricht;

4 . deput aten  to nen aan d at h et b eleid binn en het  besch ikbare b udg et k an w orden  uit ge-
voerd; voorts dient bezuiniging te worden nagestreefd; in dit kader zal ook bli jvend
gebru ik ku nnen w orden  gemaak t v an vrijw illigers.

Besluit 4 :

uit  te sp reken d at d eput aten  alsnog m et v oorst ellen ko men  terzak e van d e con tro le van
het  archief , nam elijk ov er de vraag  hoe de c ont role van  de arch ieven,  met  name v an het
generaal-synodaal archief, het meest geëigend kan plaatsvinden.

Grond:

deputaten hebben zelf de zorg voor het beheer van het generaal-synodaal archief en de
vraag b lijft  door  w ie en/o f w elke inst ant ie van d eskun digen t oet sing v an het  archief be-
heer zal dienen te geschieden.

Bij  de  besp rek ing,  on derb roken d oo r het  zomerr ec es v an  de  sy no de , z ijn  de  depu tat en  ing.  R.
Boiten , dr.  G. Harinc k, b r. S. H iemst ra (alleen op 2 7-6 ), pro f.  dr. M . t e Veld e en br.  E.T. de V ries
(alleen op 4 -9) aanw ezig. Uit  eigen bro nneno nderzoek  door  de co mm issie bleek de w enselijkh eid
de t aken v an het  AD C bet er te f orm uleren,  aangezien dat  in het  verleden  niet  vold oende w as
gebeurd. Zo geeft het nu gepresenteerde voorstel in besluit 2 een nieuw e formulering van de
derde t aak. D it b esluit  w ordt , even als besluit  4,  door  de verg adering  met  algemen e stem men
aanvaard . V erder w ordt  besluit  1 aan vaard m et 3 3 st emm en vo or, een  stem  teg en en t w ee
ont hou dingen  en besluit  3 m et 3 5 st emm en vo or en 1  ont hou ding.  Tenslot te sp reekt  de praeses
de w ens uit  dat  nieuw  te b enoem en depu tat en de v oor h et A DC vast gest elde t aken zullen
kunnen uitvoeren ten dienste van de kerken.

Artikel 39 1 8 . 0 4 . 9 6
Doop  geadop teerd e kind eren  (agenda 2.12.1 -2.12.3)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : J. Gunnink

M ateriaal :

1 . verzoek van de Particul iere Synode Utrecht 1996 , om het besluit van de Generale Syno-
de Gronin gen-Zu id 1 97 8 (art . 3 89 ), gehan dhaaf d in Heem se 19 84 --19 85  (art.  60 ) te
herzien en uit te spreken dat de doop mag w orden bediend, zo spoedig mogeli jk nadat de
adoptie naar het recht van het land van herkomst is uitgesproken;

2 . daarbij  aansluitend verzoeken van geli jke strekking van br. P. Koster en zr. E. Koster-de
Wit t e Almere dd. 18 m aart 19 96, en van br. en zr. J. en G. Hovius te Frieschepalen dd.
1 9  m aa rt  1 9 9 6 .

Besluit 1 :

aan het revisieverzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod en van  Groning en-Zuid  19 78 , A rnhem  19 81  en Heem se 19 84 --19 85
spreken  over een  w eg, d ie de Here in zijn v oorzienig heid m et zijn k inderen  gaat . Daarb ij
behoo rt o ok d e def init ieve rec ht erlijke uit spraak als h et ein de van  deze w eg. De rec ht s-



posit ie van h et k ind en d e vast e en w ett ige plaat s in het  gezin enerzijds en  het  tijd stip
van de bediening van de doop anderzi jds zi jn niet van elkaar los te maken.
Tegen d eze lijn, die d oor v oorg aande sy nod en is uit gezet,  zijn doo r appellant  geen
nieuwe argumenten ingebracht;

2 . de kerken volgen de actuele w etgeving inzake adoptie. Daaronder valt ook het -- door de
particul iere synode Utrecht genoemde -- internationale verdrag tussen adoptielanden,
w aarbij Nederlan d part ij is: w anneer de rat ific atie v an dit  verdrag  een f eit is,  zal het
Nederland se recht  hierbij w orden  aangepast .

Besluit 2 :

rapport  en besluitt ekst t oe te zenden aan de part iculiere synode Ut recht , br. en zr.
Kost er-de W it en  br. en  zr. Hov ius.

In de bespreking komen allerlei bijbelse, kerkrechteli jke en pastorale aspecten ter sprake. De
kerkelijk e regels zijn geb aseerd op d e w ett igheid v an de ado pt ie als voo rw aarde vo or het  bedie-
nen v an de do op.  Tegelijk is er b egrip v oor d e moeit e van ad opt ief-o uders v an buit enlandse
kind eren, o md at m et d e doop  mo et w orden  gew acht  to td at d e Nederland se recht er een uit -
spraak heeft gedaan.
Am endem ent en om  gron d 2  geheel (ds.  T. Dijk ema) of  gedeelt elijk (ds.  H.J . Siegers) t e laten
verv allen, w orden  bij st emm ing m et een  ruim e meerderh eid verw orpen . Ds.  M .H.  Oost erhuis
dient  een t egenv oorst el in om  te b esluit en aan het  verzoek  w el te v oldoen . Daarb ij fo rmu leert h ij
de vo lgende g rond : " W anneer aan k inderen  die doo r een buit enlandse ad opt ie een vast e plaat s
hebben gekregen  in het gezin v an hun adop tief -ouders en over w ie deze ouders van de Neder-
landse rec ht er de vo ogd ij hebben  ont vang en, de d oop  w ordt  ont hou den,  om dat  hun p laats in  dat
gezin nog niet volgens het burgerl ijk recht is vastgelegd door de adoptie-uitspraak van de
Nederlandse rechter, ontstaat er een ongeli jkheid tussen kinderen van het verbond, aangezien de
eis van v astleg ging n iet c onsequ ent  w ordt  gest eld in v erband  met  de doo p van  bloedeig en
kind eren. D e kerkelijk e prakt ijk laat  imm ers ruim te v oor d e doop  van k inderen  die nog  niet
of fic ieel zijn ingesc hreven  in de bu rgerlijke st and" . Dit  teg envo orst el kom t ec ht er niet  in st em-
ming, doordat het commissievoorstel met 27  stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthouding-
en wordt  aanvaard.

Artikel 40 0 1 . 0 5 . 9 6
Asielzo ekers aan h et av ond maal (agenda 3.10.1 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

brief  (zonder d atu m) v an br.  M .C. Bijl bet reff ende een v erschil v an men ing m et d e kerke-
raad v an Dr ach te n-Zu id/ Oost  ov er de t oelat ing  van  asielzoe kers a an he t av ond maa l. In
deze brief  verw ijst d e broeder  naar een co rrespon dent ie die hij gev oerd h eeft  met  kerke-
raad, c lassis en part iculiere sy nod e. A fsc hrif ten  van zijn  bezw aarschrif ten  en ant w oord en
van d e bet reff ende k erkelijke v ergadering en zijn als bijlage b ijgevo egd.  De broed er
beroep t zic h niet  recht streek s teg en de part iculiere sy nod e op de g enerale syn ode.  W el
schrijf t h ij: " Vo oral in de laat ste b rief aan  de PS-FRIESLAND st aat d uidelijk  w aarom  ik t ot
u kom " . In de bijlagen blijkt d at een brief d d. 2 8 no vemb er 19 95  te zijn. Daarin stelt  br.
Bijl  dat hi j met de part iculiere synode op een punt is beland "dat verdere schri jven vruch-
telo os is en dat  w e uit elkaar gaan  met  versc hil dat  ik gen ood zaakt  ben v erder de k erkelij-
ke weg te gaan betreden."

Besluit:

de brief niet te behandelen.

Gronden:

1 . de brief  geef t w elisw aar een aaneensc hakelin g van  bedenk ingen,  maar k om t n iet m et
een duidelijk bezw aar tegen een w elomschreven besluit van een kerkelijke vergadering;

2 . de bezw aren, voo rzover ze uit de brief zijn op  te m aken, resulteren slech ts in een ver-
zoek tot  nadere bezinning; de broeder doet geen verzoek om een uitspraak;

3 . de bro eder is doo r geen k erkelijke v ergadering  veron gelijkt , m aar correc t en  zorgv uldig
behandeld.

Het voorstel van de commissie, besproken onder leiding van de assessor, wordt m et algemene
stemmen aanvaard. De afgevaardigden uit Friesland bl i jven buiten stemming.

Artikel 41 1 9 . 0 6 . 9 6



Vierin g avo ndm aal in stic ht ingen  (agenda 3.12.1 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : Joh.W.  van der Jagt

M ateriaal :

brief  (met  bijlagen) v an brs.  J.W . Boessenk ool en J .B. v an V een t e Zeist d d. 5  april 1 99 6
m e t:

a. een verzoek om opheff ing of revisie van het besluit van de Generale Synode van Leeuw -
arden 1 92 0,  dat  in verp leeginric ht ingen ' ook  verpleeg den,  die niet  to t een  van d e gere-
formeerde kerken behoren, tot deze avondmaalsbediening kunnen w orden toegelaten,
w anneer er voor hen geen gelegenheid bestaat om in de kerk, w aarvan zij  zelf l id zi jn,
het  avon dm aal te geb ruiken , m its zij daart oe t ijdig aan d e kerkeraad  hun b egeert e te
kenn en gev en en de k erkeraad zic h verzek erd heef t,  dat  zij in hun  kerk t ot  het  avon dm aal
zi jn toegelaten, dat zi j in de grondstukken van de christeli jke religie met ons overeen-
stemmen en onberispeli jk van levenswandel zijn, terwij l  zij  voorts bereid moeten wezen,
zolang zij als gast en aan het  avon dm aal deelnem en, zic h aan het  to ezicht  van d e kerke-
raad t e onderw erpen'  (Ac ta art . 2 5/ 2).  Het  voo rnaam ste b ezw aar van ap pellant en is, dat
dit besluit gebaseerd is op de inmiddels in de gereformeerde kerken niet meer aanvaarde
pluriformiteitsgedachte. Daarnaast achten ze het besluit niet goed uitvoerbaar, ook
om dat  op deze w ijze de avon dm aalsviering  w ordt  geïsoleerd van  de ' gem eensch ap der
heiligen' ; bo vend ien zijn app ellant en van  oord eel dat  echt  christ elijk barm hart igheidsb e-
to on do or aan zieken  het  avon dm aal niet t e ont hou den,  niet  los gem aakt  kan w orden  van
het  mak en van  de goed e kerkk euze;

b. een appèl t egen de u itsp raak v an de Partic uliere Syn ode Ut recht  dd.  14  maart  19 96 : ' het
besluit  van d e part iculiere sy nod e gaat t eveel bew ijsrecht elijk en niet  vold oende in hou de-
lijk in op  de in on s appèlsc hrif t v an 1 7 jan uari jl. v erw oord e bezw aren t egen het  besluit
van de classis Utrecht dd. 21 september 1995 . Daarom ook is het afwijzen van ons
verzoek  om  ons rev isieverzoek  te o nderst eunen n iet o p vo ldoend e inhou delijke g rond en
geschied'.

Besluit:

1 . aan het verzoek tot revisie van het besluit van de Generale Synode Leeuwarden 192 0
inzake ' avon dm aal in stic ht ingen'  niet  te v oldoen  (Ac ta art . 2 5,  onder deel 2 );

2 . het bezwaar tegen de Particul iere Synode Utrecht 1996  niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 92 0 is w el to t st and gek om en
ond er invlo ed van  een adv ies van een  com missie on der leiding  van d r. H. H. Ku yper,  maar
dit betekent nog niet dat de pluriformiteitsgedachte in het besluit is terug te vinden.
Leeuw arden 1 92 0 v raagt  juist  de bereidh eid om  zich aan h et t oezicht  van d e kerkeraad
te o nderw erpen.  Ten aanzien  van h et ec ht  christ elijk barm hart igheidsb eto on ric ht en
appellant en zich t egen het  advies,  niet t egen het  syno debesluit . Bov endien v oeren zij
voor deze stell ing geen enkel schrif tbew ijs aan;

2 . het besluit van de Generale Synode van Leeuwarden 1920  maakt een uitzondering op
artik el 60  (voo rheen 6 1) KO . Om  een ont w ikkelin g naar een o pen av ond maalst afel t e
voo rkom en noem t d eze syno de versc hillende v oorw aarden v oor d eelname v an pat iënt en
van buiten de gereformeerde kerken. In deze l i jn is goed te w erken;

3.  de appellan ten  to nen niet  aan dat  de avo ndm aalsviering  door  het  besluit  van d e Generale
Syno de van  Leeuw arden 1 92 0 d reigt  te w orden  geïsoleerd van  de ' gem eensch ap der
heiligen';

4 . de wijze waarop de Particul iere Synode van Utrecht 19 96 het door appellanten aang-
evochten classisbeslui t  heeft  beoordeeld en aangevuld,  geeft  b l ijk  van inhoudeli jke
toetsing.

Na een korte bespreking w ordt het voorstel van de commissie met algemene stemmen aanvaard.
De afgevaardigden uit Utrecht bl ijven buiten stemming.

Artikel 42 2 0 . 0 6 . 9 6
Deelname aan avondmaal door luisteraars kerktelefoon (agenda 3.2.1)

M ateriaal:

brief van de classis Harderw ijk dd. 11 mei 199 5, met het v erzoek 'uit te spreken dat de
bediening van het Heil ig Avondm aal aan langdurig zieken thuis, die via de kerktelefoon
met  de eredienst  verbo nden zijn , valt  binnen  het  kader v an art . 6 1 KO  en niet  strijd ig is
met  het  besluit  van d e Generale Syn ode v an M iddelbu rg 1 93 3 in zake kran kenc om mu nie'
(met  krank enco mm unie w ordt  bedoeld : bed iening v an het  avon dm aal aan zieken d ie in



eigen huis w orden verpleegd en aan ou den van dag en die verhinderd zijn de openb are
eredienst  bij t e w onen,  Ac ta Generale Sy nod e M iddelbu rg 1 93 3,  art.  13 1,  vgl.  Bijl.
XXVI I) .

Besluit:

het verzoek van de classis Harderwijk naar art. 30 KO niet in behandeling te nemen.

Grond:

de classis Hard erw ijk heef t n iet aan get oon d dat  haar verzo ek niet  in de m indere v ergade-
ring had kunnen worden afgehandeld.

Com missie 2  (rappor teu r oud . K.  Stelp stra),  die de beh andeling  van d e brief  van d e classis
Harderw ijk heeft voorbereid, w ilde w èl inhoudelijk op de gestelde vraag ingaan. Dit vooral om
een handreiking te kunnen doen aan de kerken. Voorgesteld werd tw ee besluiten te nemen:
1.  het  verzoek  van d e classis Harder w ijk t e behand elen als vraag  inzake de t oepassing  van
artik el 61  KO en de in terp retat ie van d e uit spraak in zake de ' krank enco mm unie'  van d e Generale
Syno de van  M iddelbu rg 1 93 3 in  geval v an deelnam e aan het  avon dm aal th uis doo r langdu rig
zieken die via de kerktelefoon met de openbare eredienst verbonden zi jn;
2.  de classis Hard erw ijk t e ant w oord en: a.  dat  het  besluit  van d e Generale Syn ode v an M iddel-
burg  19 33  niet  recht streek s van t oepassing  is op bed iening v an het  avon dm aal aan langd urig
zieken die thuis via de kerktelefoon getuige zi jn van de avondmaalsviering in de kerkdienst; b.
dat een kerk die het avondmaal w il  bedienen aan langdurig zieken die via de kerktelefoon de
avondmaalsviering meebeleven, zich dient te confronteren met de praktische bezwaren die de
Generale Syn ode v an M iddelbu rg 1 93 3 ert oe brac ht  uit  te sp reken,  ' dat  het  geenszins w ensch e-
lijk is t ot  het  invo eren der k ranken com mu nie als kerk elijk geb ruik o ver t e gaan' ; c.  uit  te sp reken
dat  deze syn ode de v raag of  kerkt elefo on (of  een verg elijkbaar au dio-v isueel mid del) gelegen heid
geeft  deel te nemen aan d e openbare eredienst als bedoeld in artik el 61  KO, niet k an beantw oor-
den.
Tijdens d e besprek ing blijk t ec ht er dat  dit  voo rstel b ij een meerd erheid v an de v ergaderin g t eveel
vragen  opro ept . Daaro m w ordt  een t egenv oorst el van d s. T.  Dijkem a als besluit  aanvaard  met  23
stem men  voo r en 1 1 st emm en t egen,  nadat  het  voo rstel v an de c om missie is v erw orpen  met  11
stemmen voor, 22 stemm en tegen en 1 onthouding.

Artikel 43 3 0 . 0 5  /  19 . 0 6 . 9 6
Art ikel 65 KO  ( ag en da  3 .4 . 4 ,  3 .4 . 8 ,  3 .4 . 1 0 ,  3. 4 . 1 3 , 3 . 4 . 1 5 , 3 . 4 . 1 8 , 3 . 4 . 1 9 , 3 . 4 . 2 0 , 3 . 4 . 2 2 ,
3 . 4 . 2 3  en  3 . 4 .2 6 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : M .H.  Oost erhuis

M ateriaal :

1 . hoo fd stu k 9  en co ncep t-b esluit  2 v an het  rappo rt v an st udiedep ut aten  eredienst  met
betrekking tot de interpretatie van art ikel 65 KO. De Particul iere Synode Zuid-Holland
19 93  had de Generale Synode Omm en 19 93  de vraag voorgelegd: dient  artikel 65  KO
tw eede l id gehanteerd te w orden:
a. als een str ikt e regel w aarvan d oor d e kerken  onder  geen om stan digheid  mag

w orden afgew eken; of
b. als een kerk ordelijk e bepaling , die w el een algem ene regel v oor n orm ale situ aties

geef t,  maar die v oor b ijzondere en  afw ijkend e situ aties u it d e aard van  de zaak
geen voorschrift  kan bevatten?

Dit w as voor de Generale Synode van Ommen 199 3 aanleiding aan deputaten op te
dragen een antw oord hierop voor te bereiden. 
Ook d e inven tarisat ie van d e litu rgisch e ont w ikkelin gen (rapp ort  4. 3. 3) g af d eput aten
aanleiding  to t b estu dering  van d eze zaak. Bij versc hillende k erken b leken v ragen m et
betrekking tot  art ikel 65 KO tw eede lid en suggest ies tot  verduideli jk ing ervan te leven. 
Deputaten stellen voor art ikel 65 KO tw eede l id niet te w ijzigen maar er enkele bepaling-
en aan toe te voegen m.b.t. de goedgekeurde orden van dienst. Zo w ordt vastgelegd op
w elke w ijze art ikel 65 KO tw eede l id gehanteerd dient te worden;

2 . schrijv en van  de Gerefo rmeerd e Kerk t e Neede dd . 6  maart  19 96  w aarin w ordt  voo rge-
steld art ikel 65 KO te wijzigen; het tw eede deel w ordt dan: "De kerken zullen bi j  de
vormgeving van de eredienst bl i jven binnen de kaders die worden aangegeven door de
orden van dienst die door de generale synode zi jn vrijgegeven";

3 . suggestie van de Gereformeerde Kerk te Kampen de f ormulering van artik el 65 KO
tw eede lid in o vereenst emm ing t e brengen  met  de prak tijk  van v oor 1 97 8:  dat  de orden
van dienst voor gebruik in de kerken werden aanbevolen. De kerk eraad w il derhalv e aan
de generale sy nod e in ov erw eging g even v erder t e stu deren op  een nieuw e redact ie van
artikel 65 KO tw eede l id;

4 . diverse b rieven v anuit  de kerk en w aarin co mm ent aar op ho of dst uk 9  en co ncep tb esluit  2



van h et d eput aten rappo rt w ordt  verw oord , deels inst emm end,  deels afk eurend , deels
pleitend voor een nieuwe formulering van art ikel 65 KO tw eede l id.

Besluit 1 :

op de vraag van de Part icul iere Synode Zuid-Holland 1993  het volgende te antwoorden: 
a. artik el 65  KO t w eede lid heef t b etrek king  op elk e of fic iële eredienst ;
b. artik el 65  KO t w eede lid m ag niet  gehant eerd w orden  als een strik te reg el die

functioneert als keursli j f  voor de kerken.

Gronden:

1 . in de t w eede mo gelijkh eid van  beant w oord ing v an de v raag naar de b etek enis van  artik el
65 KO tw eede l id die de Particul iere Synode Zuid-Holland 1993  noemt w ordt ten onrech-
te g esugger eerd dat  onder scheid en dient  te w orden  tu ssen nor male sit uat ies w aarin dit
artik el strik t o nderh oud en zou m oet en w orden  en af w ijkend e situ aties w aarin dat  niet  het
geval is; ook het randschrift  bi j  art ikel 65 KO geeft hiervoor geen grond;

2 . de kerk orde is niet  gesch reven als een  alles tot  in det ail regelend w etb oek;  ze bevat  naar
haar aard algem ene regeling en vo or nor male sit uat ies;

3 . art ikel 84 KO eist  geen 'b l inde naleving'  van de kerkorde, maar verpl icht  de kerken 'z ich
erop toe te leggen' de bepalingen van de kerkorde na te leven;

4 . zow el in art ikel 8 4 KO  als in artik el 65  KO t w eede lid w ordt  de veran tw oord elijkheid  van
de kerk eraden gest ipuleerd:  de kerken  zullen zich  erop t oeleggen , resp.  de kerken  zullen
zich houden aan.

Beslui t  2:  

aan de kerken de volgende tekst van art ikel 65 KO tw eede l id ter toetsing voor te leg-
gen:
"De kerken zullen gebruik maken van de orden van dienst die door de generale synode
zijn goedgekeurd" en nieuw t e benoemen deputaten eredienst op te dragen, rekening
hou dend m et d e react ies uit  de kerk en, een v oorst el met  bet rekkin g t ot  de t ekst  van
artik el 65  KO t w eede lid t e doen aan  de vo lgende sy nod e.

Gronden:

1 . de vraag van de Particul iere Synode Zuid-Holland 1993 , de daaraan gekoppelde studieop-
drach t v an de Generale Sy nod e Omm en 1 99 3,  de inv ent arisatie v an depu tat en eredienst  
(rappor t 4 .3 .3 ) en ook  versc hillende in geko men  stu kken  (m. n. v an de k erken t e Neede en
te Kampen) bewijzen dat de str ingente formulering van art ikel 65 KO tw eede l id in de
kerken misverstand wekt;

2 . het toevoegen aan art ikel 65 KO van aanvullende bepalingen is niet toereikend om de
gewenste duidel i jkheid te verschaffen; een kerkordeart ikel d ient  in zichzelf  duidel i jk  te
zi jn; ook is het in str i jd met het karakter van de kerkorde om alle mogeli jke gevallen te
omschri jven;

3 . de vo orgest elde t ekst  breng t t ot  uit druk king  dat  de kerk en doo r artik el 65  KO t w eede lid
niet  in een keu rslijf g edron gen w orden,  maar v erant w oord elijk zijn v oor d e inrich tin g van
de eredienst en met  inach tn emin g van  door d e syno de goed gekeu rde ord en van  dienst ;

4 . het  verdien t d e voo rkeur,  nu geen  tek stw ijzigingsv oorst el voo r artik el 65  KO in de w eg
van art ikel 30 KO de synode heeft bereikt, geen nieuwe tekst vast t e stellen, maar de
kerken in de gelegenheid te stellen een voorstel tot t ekstw ijziging te toetsen, w aarna de
volgende synode de tekst van art ikel 65 KO definit ief kan vaststel len.

Bespreking vindt  plaats in aanw ezigheid van deput aat ds. H.  Folkers; op 19  juni is ook prof . dr.
M . t e Veld e als adviseu r aanw ezig. In een eerd er voo rstel h ad de c om missie t ot  w ijziging v an
artikel 65 KO w il len overgaan. Dit stuitte binnen de vergadering op verschil lende bezw aren,
hoew el de adv iseur een bep erkt e tek stw ijziging k erkrec ht elijk niet  ongeo orloo fd  acht te g ezien
art ikel 84 KO. De commissie heeft nu een nieuw v oorstel op tafel gelegd, waarmee eerst ant-
w oord wordt  gegeven op de vraag van de Particul iere Synode Zuid-Holland 199 3 en vervolgens
een gew ijzigde tekst  van artik el 65  KO ter t oetsing aan de k erken zal w orden vo orgelegd. Dr.
P.H.R. van Houw elingen wil in deze tekst de term 'goedgekeurd' v ervangen door 'vri jgegeven',
w at naar zi jn overtuiging beter zou aansluiten bij  de gereformeerde tradit ie van vóór Kampen-
197 5. Zi jn amendement w ordt echter verworpen met 13 stemm en voor en 21 stemm en tegen.
Tenslot te w ordt  het  nieuw e voo rstel v an de c omm issie met  algemen e stem men  aanvaard  (alleen
bij besluit  2 is er een t egenst em).

Artikel 44 1 0 . 0 5 . 9 6
Preekstof uit andere beli jdenisgeschriften (agenda 3 .1 1. 1) 

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : L. So llie



M ateriaal :  

brief met bi j lagen van de Particul iere Synode van Gelderland 199 6 met het v olgende
besluit :  
"De Generale Synode te verzoeken, de kerken in de gelegenheid te stel len in de komende
drie jaar bij w ijze van proef preken te houden uit de NGB en de DL naast de HC. De
synode instrueert te benoemen deputaten eredienst deze proef te organiseren en de
resultaten ervan te verzamelen en te inventariseren en daarover op de volgende synode
te rapporteren.
Gronden: 
1. De Heidelbergse Catechismus is, qua vorm en opzet, het meest geschikt om in de
prediking de leer van Gods Woord te verklaren.
2.  De Nederlan dse Geloof sbelijdenis en  de Dord tse Leerreg els bevat ten  leerstu kken , die
niet  direkt  in de Heid elbergse Cat echism us st aan en die in  de predik ing aand acht  verdie-
nen.
3.  Een proef  in de ker ken t e Putt en en Lely stad  laat zien,  dat  het  incid ent eel preken  uit
een ander beli jdenisgeschrift  dan de Heidelbergse Catechismus tot st ichting van de
gemeente is."

Besluit:  

aan het verzoek van de Particul iere Synode van Gelderland 199 6 niet te voldoen.

Gronden:

1 . de part icul iere synode voert terecht aan dat van de aanvaarde beli jdenisgeschriften de
Heidelbergse Catechismus, qua vorm, opzet en karakter, het meest geschikt is om in de
predik ing de leer v an Gods W oord  te v erklaren.  Zo is het  in art . 6 6 KO  als regel vast ge-
legd;

2 . in de ord en van  dienst  staat : " In dienst en w aarin de Cat echism us w ordt  uit gelegd,  kan
ook een passend gedeelte ui t  andere bel i jdenisgeschri f ten gelezen w orden."  De mogeli jk-
heid om in de eredienst w aarin de leer van Gods Woord verklaard wordt  aandacht te
besteden aan andere belijdenisgeschriften c.q. leerstukken, die niet uitgebreid in de
Heidelberg se Catec hism us behan deld w orden , is daarm ee gegev en. Het  staat  de kerk en
vrij op  w elke m anier zij daaraan v orm  geven , m its d e behand eling v an de Heid elbergse
Catec hism us rich tlijn  blijf t;

3 . de st elling,  dat  de proef  die in t w ee kerken  gehou den is laat  zien, dat  het  incid ent eel
preken  uit  andere belijd enisgesc hrif ten  to t st icht ing v an de gem eent e is, beru st o p w einig
overt uigend e result aten  van g ehoud en enqu êtes.  In de bijlage w ordt  ter ev aluat ie onder
meer g esteld : " de respon s vanu it d e gemeen te is d ermat e laag, dat  niet  bet rouw baar
gezegd k an w orden  w at h et o ordeel v an de hele g emeent e is" ;

4 . het  nut  van d e door  deput aten  te h ouden  proef  is niet aan get oon d, h et d oel ervan  niet
aangew ezen en de werkw ijze ervan niet aangegeven.

Blijkens de t oelich tin g w il de co mm issie met  dit  voo rstel u itsp reken d at v oldoen de ruim te aan w e-
zig is voor het gebruik van andere beli jdenisgeschriften in de eredienst, maar dat dit w el dient te
gebeur en binn en het  kader v an de regelm atig e cat echism uspred iking . Om  alle misv erstan d uit  te
sluit en st elt d s. P.L. St orm  voo r om  gron d 2  na ' de leer van  Gods W oord '  aan t e vullen  met :
' naar aanleidin g van  de Cat echism us' , m aar zijn amen dem ent  w ordt  verw orpen  met  8 st emm en
voor en 25 stemmen tegen. Ds. R. ter Beek dient een tegenvoorstel in. Hij  wil  de vraag van de
particul iere synode Gelderland in deze zin beantwoorden, dat art ikel 66 KO de ruimte laat voor
verk laring v an de leer v an Gods W oord  in de pred iking  met  behulp  van d e Nederland se Geloof s-
belijdenis en  de Dord tse Leerreg els, m its h et g ebruik  van d e Heidelberg se Catec hism us de regel
blijft . Dit b esluit zou gebaseerd kun nen w orden op de gro nden 1 , 2 en  4 v an het c omm issievoor-
stel.  Het  teg envo orst el kom t ec ht er niet  meer in st emm ing,  door dat  het  voo rstel v an de c om mis-
sie w ordt aanvaard met 24 stemm en voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding.

Artikel 45 0 7 . 0 6 . 9 6
Appèl inzake echtscheiding  (agenda 2.2.5)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : J. Gunnink

M ateriaal :

brief  dd.  31  januari 1 99 6 v an br.  D. Nu gt eren t e Ermelo w aarin hij v erzoekt  uit  te sp re-
ken:
"De synode spreekt uit,  dat kerkeraden verzoeken om huweli jksbevestiging of voorbede
in de openbare eredienst niet dienen in te wil l igen, indien van één of beide a.s. echtgeno-
ten  een vo orgaan d huw elijk is ont bon den als gev olg v an kw aadw illige verlat ing,  w aarbij
geen sprake is van overspel (door Christus genoemd in Mat. 5 :31, 32 en M at. 19 :9) of de



zending ssitu atie (do or Paulus besc hreven  in 1  Kor. 7 :1 2-1 6).
Als gronden voert de synode aan:
1.  Uit  de t egenst elling,  die de Here in  Mat . 5 :3 1, 32  maak t t ussen het geen gezeg d is
aangaande de scheidbrief  en hetgeen Hi j zel f  zegt,  volgt ,  dat  al leen ontucht als v leseli jke
gemeenschap buiten eigen huweli jk als grond voor echtscheiding genoemd wordt.
2.  Uit  1 Ko r. 7  blijkt , dat  kw aadw illige verlat ing do or Paulus w ordt  to egest aan, als er
sprake is v an verst ot ing v an de gelo vige p artij (c hrist en) doo r de ong elovig e part ij (hei-
den)."
Genoem de brief  is een bezw aarschrif t t egen de u itsp raak v an de Partic uliere Syn ode v an
Gelderland 1 99 5,  gedaan in  haar verg adering v an 8  juni 1 99 5:  " het  besluit  van d e classis
Harderw ijk dat de kerkeraad te Ermelo geen onschriftuurl i jke w eg bewandelt w ordt
gezien als wi js en voorzicht ig."

Besluit:

aan het verzoek niet te voldoen.

Grond:

in de aanhef van de brief aan de synode maakt appellant bezwaar tegen het standpunt
van de kerkeraad van Ermelo inzake kw aadwil l ige verlating. Dat bezwaar heeft hi j  ook
aan de classis Harderw ijk en de part icul iere synode van Gelderland voorgelegd.
W at h ij aan de gen erale syno de vraag t is ec ht er een algem ene uit spraak t en aanzien v an
het beleid v an kerkeraden. Dat  is een ander verzoek dan hij aan genoemd e mindere
vergaderingen heeft gedaan.
In feite behelst zi jn vraag aan de synode een verzoek tot revisie van het besluit van de
Generale Synode van Middelburg 1933 inzake kwaadw il lige verlating als grond voor
echt scheid ing (A ct a art.  13 0).  Dit  verzoek  heef t h ij zo echt er niet  in de ker kelijke w eg
aan de orde gesteld.

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard . Buit en st emm ing blijv en
de afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 46 0 7 . 0 6 . 9 6
Appèl inzake echtscheiding  (agenda 2.2.6)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : M .W . Folm er

M ateriaal :

brief  dd.  1 f ebruari 1 99 6 v an br.  R. v.d . Laan t e Ermelo w aarin hij v erzoekt  uit  te sp re-
ken:

" A.  dat  de Raad van d e Gereform eerde Kerk t e Ermelo een on schrif tu urlijke w eg
bewandelt  w anneer hi j  vast  houdt aan zijn uitspraak als volgt :  
1.  Op grond v an gebleken verdeeldheid bin nen de raad en op gron d van eerdere
uit spraken  van sy nod es (o.a.  Mid delbur g 1 93 3) g een uit spraak t e doen o ver de 
vraag of kwaadw il lige verlating een voor God geldige reden is tot echtscheiding.
2. Elke aanvrage om te mogen hertrouw en op zich te beoordelen.
B. dat de Particul iere Synode Gelderland niet of onvoldoende heeft aangetoond
dat  onrec ht  met  onrec ht  best reden zou  w orden  als gevo lg van  maat regelen die
teg en bro eders en zust ers zouden  w orden  genom en en die h arder zoud en zijn dan
volgens de Heil ige Schr i f t  geoor loofd z ijn." ;

genoem de brief  is een bezw aarschrif t t egen de u itsp raak v an de part iculiere sy nod e van
Gelder land: "het besluit  van de classis Harderw i jk dat de kerkeraad van de Geref.  Kerk te
Ermelo geen onschr if tuur li jke  weg bew andelt ,  w ordt  gezien a ls  wi js en voorzicht ig" ;
aan de brief  zijn 8 b ijlagen t oegev oegd m et o .a. d e uit spraken  van d e classis Harder w ijk
en de Particul iere Synode van Gelderland 199 5;
in de brief  van d eze partic uliere syn ode st aan o. a. de v olgend e passages:
" De PS ziet geen red en om  op de d oor u aan gevo erde argu men ten  in t e gaan. Z ij ziet niet
in, d at d it zou  kun nen bijd ragen in d e discu ssie. Het  lijkt  haar eerder t oe, d at er sp rake is
van herhaling van argumenten, waarmee we elkaar niet overtuigen. De synode acht de
argumentatie van de classis in haar schri jven aan u d.d. 8-12-94  en de daarbij  gestelde
toel icht ing voldoende."
" De PS deelt u w  verdriet  en zorg o ver het  groeiend  aant al echt scheid ingen.  M aar het
gaat niet  aan bij het pog en om d it kw aad tegen t e gaan, tegen  broeders en zusters
harder o p t e tred en dan v olgens d e Schrif t g eoorlo of d is. Dat  zou een zaak  w orden  van
onrecht met onrecht bestri jden."

Besluit 1 :



aan het verzoek onder A genoemd niet te voldoen.

Gronden:

1 . inwil l iging van het verzoek zou impliceren, dat een uitspraak w ordt gedaan over de reeds
lang best aande v erschillen  van in zicht  binnen  de geref orm eerde kerk en t en aanzien v an
kw aadw illige v erlat ing  als gro nd v oor  ech ts ch eidin g;  van w ege d e onm ach t el kaar i n deze
zaak vanuit de Schrift  te overtuigen, deed de Generale Synode van Middelburg 193 3 de
volg ende uit spraak:  " De syn ode beslu it o ver de v raag, o f (b ehalve o verspel o ok) k w aa-
dw i l lige ver lat ing een voor God geldige reden tot  echtscheiding is,  geen uitspraak te
doen"  (Ac ta art . 1 30 ); de k erkeraad v an Ermelo is m et zijn b esluit  binnen  het  kader v an
die uitspraak gebleven;

2 . appel lant  had bij  bezwaar tegen de ui tspraak van Middelburg 1933  di t  in de kerkeli jke
w eg vo or m oet en leggen  aan de gen erale syno de;

3 . de Generale Sy nod e van H oog eveen 1 96 9--1 97 0,  w aar appellant  zich op  beroept , heef t
geen uitspraak g edaan inzake kw aadw illige verlating in co nfro ntat ie met M iddelburg
1 9 3 3 .

Besluit 2 :

aan het verzoek onder B genoemd te voldoen.

Grond:

de part iculiere sy nod e van Gelder land zegt  eerst d at zij geen  reden ziet   op de           
aangevoerde argumenten in te gaan; vervolgens doet zi j  zonder nadere motivering de
door appellant  gewraakte ui tspraak.

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard . Buit en st emm ing blijv en
de afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 47 1 0  /  1 1 . 09 . 9 6
Stu dierapp ort  deput aten  echt scheid ingszaken  (agenda 2.2.1 -  2.2.2 0)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteurs : A . Boersm a en W . Sm it

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten echtscheidingszaken;
2 . aanvu lling op  het  rappo rt v an depu tat en ech tsc heiding szaken,  ingev oegd als d e punt en

1 3 ,  1 9  en  3 5 ;
3 . 13  brieven  van k erkeraden , 5  van p artic ulieren en 1  van d e w erkgro ep Div ort esia met

reacties op en bezwaren tegen het rapport van deputaten.

Besluit 1 :

deput aten  onder  dank  te d echarg eren en daarb ij de kant tek ening t e plaat sen, d at zij aan
de eerst e opdr acht  van d e Generale Syn ode Om men  19 93  een eigen in vullin g hebb en
gegeven.

Grond:

deput aten  hebben  zich gec onc ent reerd op d e opdr acht  to t b estu dering  van d e Schrif tg e-
geven s en de ker kelijke u itsp raken;  zij hebben b ij de kerk eraden geen  navraag  gedaan
naar de k nelpun ten  in de ker kelijke c omm unic atie.

Besluit 2 :

de vo lgende u itg angspu nt en en ric ht lijnen t e bieden t en dienst e van k erkelijk b eleid in
echt scheid ingszaken  en t en dienst e van een  goede c om mu nicat ie tu ssen kerk eraden t er
zake.

Uit gangsp unt en
1 . Het  huw elijk is doo r de Here ing esteld . Deze hec ht e band t ussen m an en v rouw  mag n iet

doo r men sen verb roken  w orden  (Gen. 2 :2 4;  M al. 2 :1 4-1 6;  M at.  19 :3 -9;  1 Ko r. 7 :1 0-1 1).
2 . Oversp el maak t in breuk  op het  huw elijk als een relat ie van lief de en t rouw . W anneer

verzoening van deze zonde en herstel van de geschonden verhouding niet mogeli jk zi jn,
kan d e tro uw eloos beh andelde ec ht genoo t ec ht scheid ing aanv ragen (M at.  5: 32 ; M at.
19 :9 ; 1  Kor. 6 :1 6-1 8;  Hebr.  13 :4 ); een nieu w  huw elijk is dan g eoorlo of d en k an kerk elijk
bevestigd worden.



3 . Is er sprake van een ongelovige part i j  die de ander wil verlaten, dan mag de gelovige om
dit te voorkomen niet het geloof en de l iefde tot de Here ten offer brengen. Verlating
omw il le van het geloof (rel igionis causa) is een grond om in scheiding te berusten.

4 . Over d e vraag in  hoev erre andere v orm en van  kw aadw illige verlat ing beo ordeeld  kun nen
w orden  analoog  aan de sit uat ie, die de ap ost el Paulus in 1  Kor. 7 :1 2-1 6 b eschrijf t,
bestaat geen eenstemmigheid.

Richt lijnen
1 . De syn ode adv iseert d e kerkerad en het  stu dierapp ort  van d eput aten  (zie bijlage IV) en

het commissierapport (zie bi j lage V) zorgvuldig te overwegen.
2 . W anneer een sc heiding  zich v oord oet  in het  huw elijk van  kerkled en zal de kerk eraad zijn

herderl ijke zorg voor de betrokkenen gestalte geven in troost, bemoediging en vermaan.
Indien d e kerkeraad  op basis v an gesprek ken m et b etro kken  part ijen zich een  oord eel
vormt over de situatie, zal dit oordeel geargumenteerd in de notulen worden vastgelegd.

3 . W anneer een zaak  niet  helder v anuit  de Sch rift  bew ezen kan w orden  mag een  kerkeraad
niet de gew etens binden.
Blijft  tu ssen de k erkeraad en  de bet rokk en gem eent eleden v erschil v an inzich t b estaan
over d e vraag o f ec ht scheid ing en/ of  een tw eede huw elijk geo orloo fd  is in het  licht  van
Gods W oord , dan  zal de kerk eraad naar art . 4 1 KO  advies v ragen aan d e classis.

4 . Bij vert rek v an (één v an) de bet rokk enen naar een  andere gem eent e w ordt  aan de kerk e-
raad aldaar bek nop t d e inf orm atie v erstrek t,  die noo dzakelijk  is voo r de ov erdrach t v an
de amb telijk e zorg. V oord at d e andere ker keraad w ordt  ingelic ht , zal de bet rokk en
broed er en/o f zust er op de h oog te w orden g esteld  van d e inhou d van  deze inf orm atie.
Is de echt scheid ing een f eit g ew orden,  dan w ordt  op de at test atie v ermeld : " deze broe-
der/ zust er is gehuw d gew eest.  Het  huw elijk w erd op  (dat um ) ont bon den do or ech tsc hei-
ding. Hi j/z ij  was op dat moment l id van de Geref.  Kerk te. . . "
Indien een  kerkeraad  nadere inf orm atie no dig heef t,  met  name t er beoor deling v an een
eventuele nieuw e huwel ijkssluit ing,  zal h i j met medeweten van de betrokkene zich
w enden tot  de raad van de in de at testat ie genoemde kerk.

5 . Overleg zal plaatsvinden tussen kerkeraden, die met dezelfde huw elijksbreuk en echt-
scheid ing t e mak en krijg en. De resu ltat en van  dit  overleg  zullen sch rift elijk w orden
vastgelegd.

6 . Indien zic h t ussen de b etro kken  kerkerad en een v erschil v oord oet  in de beo ordelin g van
een huw elijksbreu k en zij t ot  versc hillende o ordelen  kom en t en aanzien v an t uch to efe-
ning en/of  kerkel i jke bevest ig ing van een nieuw  huwel i jk ,  zal  aan de classis van de kerk,
die in de betreffende zaak een beslissing moet nemen advies worden gevraagd.

Gronden:

1 . het  is zinvo l het geen v anuit  de Sch rift  duidelijk  is ten  aanzien van  echt scheid ing en
tw eede huw elijk als uitgangspunten van kerkeli jk beleid te formuleren;

2 . zow el de kerk eraden als bet rokk en gem eent eleden zijn g ebaat  bij rich tlijn en, d ie eenheid
in beleid ten aanzien van echtscheidingszaken kunnen bevorderen.

Bij de besprek ing zijn d e deput aten  prof . dr.  J. D oum a, dr.  P.H.R. v an Hou w elingen,  ds. A .
Kamer (n iet o p 1 1-9 ) en br.  A.  de Kievit  aanw ezig. Terw ijl deput aten  het  liefst  zouden  w illen
volst aan met  een verw ijzing naar h un st udierapp ort  door  de syn ode,  blijf t d e com missie v eel
w aarde hec ht en aan het  fo rmu leren van  uit gangsp unt en en ric ht lijnen aan d e hand v an dit
rappo rt.  Vo lgens ds.  M .H.  Oost erhuis k unn en de beslu iten  2 en  3 d an bet er als volg t w orden
geformuleerd: "2 . Het rapport van deputaten op hoofdl i jnen te aanvaarden en daaruit de volgen-
de uit gangsp unt en af  te leiden  voo r een Sch rift uurlijk e beoord eling v an ech tsc heiding szaken
(volg t 1  t/ m 4 ); 3 . De v olgend e richt lijnen t en dienst e van h et k erkelijk b eleid in ech tsc heiding s-
zaken en t en dienst e van een  goede c om mu nicat ie tu ssen kerk eraden t erzake vast  te st ellen
(volg t 2  t/ m 6 )" . M aar zijn amen dem ent  w ordt  verw orpen  met  15  stem men  voo r en 2 0 st emm en
teg en. De p redikan ten  T. Dijk ema en P.H . van  der Laan w illen in de b esluit tek st v erw oord en dat
act ualisering n odig is v an w at d oor v orige sy noden  w as gezegd.  Daarom  stellen  zij voo r besluit  2
als volgt te beginnen: "In aansluit ing op de besluiten van de Generale Synode van Utrecht 19 23
(Ac ta art . 9 1) en  de Generale Sy nod e van M iddelbu rg 1 93 3 (A ct a art.  13 0). .." . Hu n amen de-
ment w ordt echter verworpen met 12 stemm en voor en 23 stemm en tegen.
De vo orgest elde t ekst  van d e uit gangsp unt en en ric ht lijnen lev ert een  brede disc ussie, v eel
suggest ies  en enke le  amendementen op.  Aangenomen w ordt  het  amendement  van ds. H.J .
Siegers om in ui tgangspunt 3 het w oord "reden" te veranderen in "grond" (24 stemmen voor,  7
stem men  teg en en 4  ont hou dingen ). Tw ee andere do or hem  ingedien de w ijzigingsv oorst ellen
w orden echter verworpen (beide met 16 stemm en voor en 19 t egen): in r ichtl i jn 1 de verw ijzing
naar het  com missierap port  laten  verv allen en aan ric ht lijn 5  de bepalin g t oevo egen:  " Dit  result aat
w ordt aan betrokkenen meegedeeld".
Tenslot te w ordt  het  voo rstel v an de c om missie aanv aard m et 2 4 st emm en vo or, 7  stem men
teg en en 4  ont hou dingen  (dr. P.H. R. van H ouw elingen b lijft  als deput aat st eeds buit en st em-
min g). De p raeses mo et c onst ateren  dat  de besluit vorm ing m oeizaam is v erlopen . Hij w il evenw el
de hoo p uit spreken  dat  het  genom en besluit  de kerk eraden ho uvast  zal bieden om  in deze vaak
gecompliceerde zaken goede leiding te kunnen geven.



Hoofdstuk III EREDIENST

Artikel 48 2 4 . 0 5 . 9 6
Bijbelvertal ing (agenda 3.8.1 -  3.8.3 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : T.  Dijkem a

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten bi jbelvertal ing;
2 . brief  met  bijlagen v an de Geref orm eerde Kerk t e Smild e dd.  22  januari 1 99 6;  de kerk e-

raad te Smilde verzoekt de synode ui t  te spreken: 
a. dat  de Gerefo rmeerd e Kerken o nt rouw  aan de Here w orden , w anneer zij m et h et

NBG bl ijven samenwerken; 
b. dat de Gereformeerde Kerken, gezien de huidige ontw ikkelingen, niet langer hun

me dew erk ing  mo gen  ver lenen  aan d e t ot st and ko mi ng  van  de d oo r het  NBG
nieuw uit te brengen vertal ing;

3 . brief  van b r. J . W estra t e Katw ijk aan Zee d d. 4  feb ruari 1 99 6,  w aarin hij o. m.  krit iek
oefent op het feit dat er alweer een nieuwe vertal ing zal verschijnen.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren onder dank voor het door hen verr ichte werk.

Grond:

deputaten hebben hun arbeid verricht overeenkomstig hun opdracht.

Besluit 2 :

opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdrachten:
1 . bij bijbelg enoot schap pen en an dere inst ant ies die act ief b etro kken  zijn bij het

uit geven  en (doen ) verv aardigen v an bijbelv ertalin gen in o ns land zic h t e blijven
present eren als adres w aar men in fo rmat ie over h et o nderw erp bijbelv ertalin g kan
toezenden;

2 . de m og elijk heid  te  ben ut te n v erde r dee l t e nem en aan  het  ov erleg  me t h et  NBG
w aar het de nieuw e bijbelvertal ing betreft en daarbij  met w aakzaamheid de
verdere ontw ikkelingen te volgen vanuit het door de Generale Synode van Leeu-
w arden 1990 bepaalde in beslui t  2b,  Acta art .  67;

3 . zo mo gelijk d e kerken  regelm atig  te in fo rmeren  en t e adviseren  over d e ont w ikke-
l ingen rond de nieuwe bijbelvertal ing en daarbij van de kerken het gebed te
vragen voor het totstandkomen van een verantw oorde vertal ing;  

4 . het rapport over hun arbeid een half jaar voor het begin van de eerstkomende
generale synode geheel of gedeeltel i jk aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . inf orm atie aan d eput aten  vanu it d e Raad voor  Cont act  en Over leg bet reff ende de Bijbel
(RCOB) en overleg m et d eput aten  vanu it h et N BG w ijzen op een  duidelijk e fu nct ie van
deputaten als adres van en overlegorgaan namens de kerken voor al le zaken die de
vertal ing van de Bijbel betreffen;

2 . rekening houdend met het betreffende besluit van de synode van Leeuwarden 199 0
kun nen dep ut aten  door  deelnam e aan het  overleg  met  het  NBG erto e bijdragen  dat  er een
voo r de kerk en aanv aardbare bijb elvert aling besc hikb aar blijf t.  De vast gest elde vert aal-
principes en vertaalregels maken het mogeli jk dat in de nieuwe bijbelvertal ing een zorg-
vuldige w eergave van de grondtekst geboden w ordt. Het is daarom van groot belang,
betrokken te bl ijven bi j het vertaalproces in zijn praktische uitwerking;

3 . ook al is in de huidige fase van het vertaalproces een zekere terughoudendheid in de
inf orm at ie van  de k ant  van  het  NBG t e billijk en,  to ch  is het  belan grijk  dat  de k erken  zo
goed mogeli jk  meeleven met het proces; daardoor w ordt  vertrouwen gewekt.

Besluit 3 :

aan het verzoek van de raad van de Gereformeerde Kerk te Smilde niet  te voldoen. 

Gronden: 

1 . de bet rokk enheid v an de Geref orm eerde Kerken  bij de nieu w e bijbelv ertalin g kan  niet
gekarak teriseerd  w orden  als " samen w erken"  en " med ew erking " . De nieu w e bijbelv erta-
ling is een p roject  van h et N BG. De kerk en nem en niet  deel aan dit  projec t,  maar v olgen



het belangstellend en w aakzaam. Na afronding van het project  is  het aan de kerken, te
kiezen voor al of niet aanvaarding van de nieuw e bijbelvertal ing voor gebruik in de
kerken;

2 . de door de kerkeraad te Smilde gewraakte jaarvergadering van het NBG en het project
nieuw e bijbelv ertalin g zijn v olgens in fo rmat ie van d eput aten  tw ee gesch eiden c ircuit s.
Het  NBG bindt  zich w elisw aar niet  aan w at d e kerken  belijden in  art.  2--7  NGB; w el
con cent reert h et zic h in dit  vert aalprojec t o p het  zorgv uldig w eergeven  van d e tek st v an
de Heilige Sc hrif t.

Besluit 4 :

de brief  van b r. W estra t e beant w oord en met  verw ijzing naar d e zorgv uldigh eid en
w aakzaamheid w aarmee deputaten en synoden te werk gaan met betrekking tot de
nieuwe bijbelvertaling.

Bij de besprek ing,  die plaat svind t o p de laat ste v ergaderd ag vo or Pinkst eren, zijn d e deput aten
dr. H.R. van de Kamp en ds. H.J. Room aanwezig. Zi j zeggen toe een tweetal punten vanuit de
vergad ering t e zullen m eenemen : 1 . de k erken m oet en de k om ende jaren d oor g oede inf orm atie
w orden  voo rbereid o p de nieu w e bijbelv ertalin g; 2 . om  de nieuw e bijbelv ertalin g zuiv er te k unn en
beoordelen moet vermenging van verantw oordeli jkheden als deputaat en als vertaler/supervisor
zo veel mogelijk vermeden w orden.
Vanui t  de vergadering worden twee amendementen ingediend. Oud. J.  Gunnink wi l  in besluit  2.2
het  w oord  ' w aakzaamh eid'  verv angen d oor ' aandac ht ' . Dit  amend emen t w ordt  verw orpen  met
12  stem men  voo r en 2 4 st emm en t egen.  Oud.  H. Brink  w il besluit  4 aan vullen  met  een verw ij-
zing naar d e uit spraak v an de Generale Sy node v an Leeuw arden 1 99 0:  " in t e stem men  met  het
voo rnem en van  het  Nederland s Bijbelgeno ot schap  zich in t e zett en vo or een nieu w e bijbelv erta-
l ing ter vervanging van de vertal ing-195 1"  (Acta art. 67, besluit 2a). Dit amendement w ordt
verw orpen  met  13  stem men  voo r, 2 2 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Tenslot te w ordt  het
voorstel van de commissie met algemene stemmen aangenomen.

Artikel 49 1 8 . 0 4 . 9 6
Bededagen  (agenda 3.5.1)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H. Brink

M ateriaal :  

rapport van de classis 's-Gravenhage dd. 7 december 1995 , w aarin wordt  meegedeeld,
dat  de classis geen  aanleiding  heef t g ezien om  een beded ag uit  te sc hrijven  naar art ikel
69  KO om dat  haar geen d esbet reff ende v erzoeken  hebben  bereikt  en om dat  er naar haar
oord eel zich geen  om stan dighed en hebb en vo orged aan als bedo eld in v oorn oem d art ikel.

Besluit:

1 . de classis 's-Gravenhage te dechargeren van het door haar gevoerde beleid;
2 . de classis M idden-H olland aan  te w ijzen als gedepu teerd e to t h et ev ent ueel uit schrijv en

van een bededag naar art ikel 69 KO. 

Gronden:

1 . de classis 's-Gravenhage heeft haar taak naar behoren uitgevoerd;
2 . de classis ' s-Gravenh age heet  na de herin deling v an de part iculiere resso rten  Noord - en

Zuid-Holland per 1 januari 199 6 classis Midden-Holland.

De co mm issie had v oorg esteld  om  de classis ' s-Gravenh age t e verzoek en in haar rap port age aan
de vo lgende g enerale syn ode op  con cret e punt en inzich t t e geven  in de af w egingen  die geleid
hebben  to t h et al dan  niet  uit schrijv en van  een beded ag. M et 2 2 st emm en vo or en 1 3 st emm en
teg en aanv aardt  de verg adering  echt er een amen dem ent  van d s. M . van  Veelen o m d it v erzoek
achterwege te laten. Oud. A. Prins w il er bi j de kerken op aandringen zich tot de classis Midden-
Holland  te w enden m et h et v erzoek o m een b ededag u it t e schrijv en w anneer zich  naar het
oord eel van d e bet reff ende k erk om stan dighed en vo ordo en als bedo eld in art ikel 6 9 KO . Zijn
amen dem ent  w ordt  verw orpen  met  9 st emm en vo or, 2 5 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Het
voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 50  2 6 . 0 4  /  0 2 . 0 5 . 9 6
Zegengroet (ontvankelijkheid) (agenda 3.1.6,  3 .1.10, 3 .1.12, 3 .1.42, 3 .1.44, 3 .1.57)

Vo orst el : co mm issie 5



Rapporteur : P. Groenenberg

M ateriaal :

1 . verzoek en van  de kerk en t e Dordr echt  dd.  7 m aart 1 99 6,  Spaken burg -Noord  dd.  24  april
199 5 en Spakenburg-Zuid dd. 7 maart 199 6 om uit t e spreken dat de Generale Synode
van Om men 1 99 3 (A ct a art. 4 0,  besluit 1 ) ten onrec hte het  voorst el van de Particuliere
Syno de van  Zeeland,  Noord -Brabant  en Limb urg 1 99 3 m et b etrek king  to t h et u itsp reken
van zegengroet en zegen in zgn. leesdiensten in behandeling heeft genomen.
Als belangrijkste argumenten w orden aangevoerd:
a. de part iculiere sy nod e van Z eeland, N oord -Brabant  en Limb urg h ad zich m oet en

con fro nt eren m et d e uit spraak v an Heem se 19 84  (Ac ta art . 7 0,  besluit  4),  om dat
in die uit spraak o ok u itg egaan w ordt  van d e Orden v an dienst ; het  bet reft  dus 
geen nieuw e zaak;

b. de Generale Synode van Ommen 1993  heeft haar besluit niet gebaseerd op
gron den v anuit  de nieuw e invalsh oek:  de Orden  van d ienst  (art.  65  KO);

2 . adhesie-betuigingen aan h et verzoek v an Spakenburg -Noord doo r br. A . Dom misse en zr.
S. Dommisse-Ni jenboer te Eindhoven dd. 21 augustus 1995 , br.  W. Vonk en zr.  A.J.
Vo nk-Freriks t e Eindhov en dd.  7 au gust us 1 99 5 en  br. M . No ort  te Berk el en Rodenrijs
d d.  1 8  m aa rt  1 9 9 6 .

Besluit:

1 . het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  niet  ter d iscussie t e stellen alleen
vanw ege het  feit  dat  de ont vank elijkheid v an het  voo rstel v an de part iculiere sy nod e van
Zeeland,  Noord -Brabant  en Limb urg o mst reden is;

2 . het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 t e toetsen aan de hand van de
ingebrachte bezw aren.

Gronden:

1 . hoewel de part icul iere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zich niet recht-
streeks geconfronteerd had met besluiten van eerdere generale synoden, heeft de synode
van Ommen een besluit genomen, dat in een aantal kerken is geëffectueerd; het dient de
goede o rde (art . 1  KO) niet  als dat b esluit  uit  het  midd en van  de kerk en zou w orden
w eggeno men  alleen op b asis van een  behand eling,  die w ellicht  niet  terec ht  is gew eest;

2 . vele bezw aarschrif ten  en verzo eken d ie door p artic uliere syn oden,  classes, k erken en
particul ieren zi jn ingediend, zijn wett ig op de synode gebracht.

Een eerdere versie van dit  beslui t ,  waar in meer gedetail leerd w erd ingegaan op de ontvankel i jk-
heid van het voorstel van de part icul iere synode van het Zuiden in Ommen, bevatte voor de
vergad ering t eveel on duidelijk heden.  In ' afg eslankt e'  vorm  vind t h et v oorst el van d e com missie
echt er brede st eun:  het  w ordt  aanvaard  met  29  stem men  voo r en 3  ont hou dingen . Buit en
stem min g blijv en oud . G. Boersm a en ds. T . Dijk ema,  die afg evaardig d w aren naar de g enerale
syno de van  Omm en, ev enals ds.  P.H. v an der Laan,  die indert ijd med e-opst eller van h et v oorst el
van h et Zu iden w as.

Artikel 51 2 0 . 0 6 . 9 6
Zegeng roet  en zegen  (agenda 3.1.1 -  3.1.6 5)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteurs : M . Doum a en P. Groenenberg

M ateriaal :

1 . brieven van de part icul iere synoden van Friesland dd. 23 f ebruari 1996 , Drenthe (ong-
edat eerd) en Gelderlan d-Flevolan d dd.  26  feb ruari 1 99 6;

2 . vele brieven van classes, kerken en part iculieren;
In de brieven w orden -- samenvattend -- de volgende bezwaren aangevoerd;
a. teg en het  besluit  van d e syno de van  Omm en inzake d e zegengro et (A ct a art.  40 ):

1 . het  besluit  beperk t zic h niet  to t am bt sdragers,  maar het  om vat  ook  niet -
amb tsd ragers; d at laat ste is in st rijd m et h et b esluit  van d e Generale
Syno de van  Sneek-U trec ht  19 39  over h ulppr edikers (A ct a art.  34 6) en  in
strijd  met  de aangeh aalde bijbelt ekst en in de g rond en ond er het  besluit ,
die spreken over het zegenen door priesters, Christus zelf en apostelen;

2 . het  besluit  is ten  onrec ht e in de v rijheid v an de k erken g elaten ; dat  be-
w erkt  verdeeld heid in lit urgisc h opzic ht  en het  maak t h et d e kerken  mo ei-
l i jk te handelen naar art. 31  KO; bovendien leidt de formulering van de
gron den t ot  de co nclu sie dat h et n iet in  de vrijh eid van  de kerk en gelat en
moet w orden;

b. tegen de gronden onder het besluit van de synode van Ommen:



1 . een leesdienst  is w el een eredienst , m aar reeds de sy nod e van Kam pen
19 75  voegde eraan t oe: ' zij het op een andere man ier';

2 . de benadering vanuit de aanwezigheid van Christus
-- bet ekent  een breuk  met  20 00  jaar kerkg eschied enis;
-- opent de weg naar sacramentsbediening door een niet-predikant;
-- verdisc ont eert n iet d at er o ndersc heid is t ussen de volmacht  tot

zegenen en  de uitoefening ervan;
3 . ten on recht e w ordt  het lezen van de w et aangevo erd als argument  pro

het  ongew ijzigd uit spreken  van d e zegen, o md at b ij het  zegenen h et
oplegg en van de zegen komt;

4 . er w ordt  geen rekening gehou den met  de geleding in de ambt en naar Ef.
4  e n O pe nb .  1 :2 0 ;

5 . de in grond 2 aangehaalde teksten spreken niet over het zegenen door
niet-ambtsdragers; zelfs niet over het zegenen door oudsten;

6 . in gro nd 4  w ordt  niet  bew ezen dat  het  besluit  geen inb reuk m aakt  op w at
vast gelegd is o ver de am bt en in de b elijdenisgesc hrif ten  (art.  30  NGB),
kerkorde (art. 1,  2, 3, 4 , 16,  21) en bevestigingsformulieren;

7 . het  zegenen is b ediening  van d e verzoen ing in g econ cent reerde vo rm en
behoort daarom tot de taak van de predikant.

Verd er w ordt  in meer d an de helf t v an de briev en gepleit  voo r de inst elling v an een
studiedeputaatschap; de opdracht aan zo'n deputaatschap wordt aldus geformuleerd:
een studie t e verricht en naar:
1 . het  onder scheid  tu ssen het  ambt  van p redikan t en  ouder ling (de am bt sleer);
2 . de zaak van de zegengroet met al haar implicaties (ambteli jk, l i turgisch, kerkrech-

telijk );
3 . het  karakt er van d e zegengro et in h et lic ht  van w at in  de kerk elijke papier en is

vastgelegd inzake de ambten;
4 . de vraag  of  vanu it d e ambt sleer ook  niet -ambt sdragers d e zegen en zegen groet

ongewijzigd behoren uit te spreken en op te leggen.

Besluit 1 :

1 . naar aanleiding van de tegen het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93
ingebrachte bezw aren toe te stemmen, dat de synode van Ommen:
a. onvo ldoende in rekening h eeft  gebracht  dat on derscheid gem aakt dient  te w or-

den t ussen de v olm acht  to t h et b egroet en en zegen en en de u ito efen ing v an die
v o lm a ch t ;

b. ten onrechte zonder motivering het w el of niet ongew ijzigd uitspreken en opleg-
gen van zegen en zegengroet in de vri jheid van de kerken heeft gelaten;

c. zich niet  geco nf ront eerd heef t m et d e uit spraak v an de Generale Sy nod e van
Sneek-U trec ht  19 39  (Ac ta art . 3 46 ) op het  punt  van h et zegen en doo r niet -
amb tsd ragers;

2 . dat precisering van het besluit met de gronden w enseli jk is om de rust en vrede in de
kerken te dienen.

Gronden:

1 . de syn ode v an Om men  heef t een zijdig de n adruk  gelegd o p de aanw ezigheid v an Chris-
tu s in de eredien st als b ew ijs voo r de gedac ht e dat  elke voorganger gemachtigd is de
zegen en zegengroet uit te spreken en op te leggen;

2 . ook al is de volmacht tot  het begroeten in de naam van God en tot het leggen van de
naam van God op de gemeente gegeven door de aanwezigheid van de Here Jezus
Christus met zi jn zegen, daarmee is nog niet beslist over wie die volmacht uitoefent;

3 . de synode van Ommen heeft het w el of niet ongew ijzigd uitspreken en opleggen van de
zegen door niet-predikanten in de vri jheid van de kerken gelaten zonder dit te mot iveren,
terw ij l zi j haar gronden zo formuleerde, dat een verpl ichting voor de hand lag;

4 . een besluit  dat  geenszins b edoelde d e ambt sleer ter d iscussie t e stellen,  maar dat  kenn e-
lijk toc h aanleiding geeft  tot  een discussie daarover, kan b eter nader gepreciseerd w or-
den ten dienste van de rust en vrede in de kerken.

Besluit 2 :

uit te spreken:
1 . dat  ook  in een eredien st w aarin geen p redikan t v oorg aat,  de Here m et zijn zeg en aanw e-

zig is en dat  deze zegen lit urgisc h gest alte k rijgt  door dat  een oud erling de zeg en en
zegengroet ongewijzigd uitspreekt en oplegt;

2 . dat deze l iturgische regel  in acht genomen dient te worden naar art .  65 KO tw eede lid;  
3 . dat , in h et u itzon dering sgeval d at in  een zgn.  leesdienst  iemand  voo rgaat  die geen

oud erling is,  het  de vo orkeu r verdien t d at d e eredienst  door  een oud erling geo pend en
gesloten w ordt.

Gronden:



1 . in de v astg esteld e orden v an dienst  w ordt  aangegev en w elke w oord en bij zegen  en
zegengro et g ebruik t m oet en w orden ; daarb ij w ordt  niet  aangegev en dat  alleen een
predikant deze w oorden mag gebruiken;

2 . het is een zaak van kerkelijke wijsheid het uitspreken en opleggen van zegen en zegeng-
roet te beperken tot ouderl ingen; dit sluit aan bij  de kerkelijke afspraken over de verant-
w oordel i jkheid voor de erediensten, zoals die is toevertrouwd aan de gezamenli jke
oudsten;

3 . het  oplegg en van  de zegen is niet  afh ankelijk  van h et g ebaar. Een uit spraak v an een
generale synode over een zegengebaar is niet nodig;

4 . het  openen  en sluit en van  een eredienst  door  een oud erling on derst reept  dat  ook  in een
eredienst  w aarin een niet -ouderlin g vo orgaat , vo luit  een ont mo etin g plaat svind t t ussen
God en zijn v olk als am bt elijk verg aderde gem eent e.

Besluit 3 :

aan de v erzoeken  to t h et in stellen  van een  stu diedepu taat schap  met  een brede o f b e-
perkte opdracht niet te voldoen.

Gronden:

1 . de kerk en hebb en in de b elijdenisgesc hrif ten , kerk orde en b evest igingsf orm ulieren du ide-
lijk omsch reven w at t ot d e taak v an de onderscheiden am btsdrag ers behoort;

2 . het  is onno dig de h ele ambt sleer te b estu deren,  om dat  het  uit spreken  en opleg gen v an
zegen en zegen groet  een zaak is v an litu rgisch e orde;

3 . de in het  verleden  gedane u itg ebreide st udie geef t g een reden t ot  de gedac ht e dat
nieuwe argumenten gevonden zullen worden.

Besluit 4 :

uit  te sp reken d at d e overg ebleven  bezw aren t egen het  besluit  van d e syno de van
Ommen die betrekking hebben op de geleding in de ambten en het karakter van de
zegengro et g een belem merin g vo rmen  to t h et n emen  van een  besluit  dat  niet  meer
om vat  dan het  vast stellen  van een  litur gisch e regel.

Grond:

het vaststel len van deze li turgische regel hoeft niet noodzakeli jk te leiden tot herbezin-
ning o p de geled ing in d e ambt en en op  het  karakt er van d e zegengro et.

M et d it v oorst el beoog t d e com missie een p rakt ische in perkin g t e geven  van h et sy nod ebesluit
dat zoveel stof heeft doen opwaaien, om daarmee de rust en de vrede in de kerken te dienen.
Het  ging d e syno de van  Omm en in f eite o m een lit urgisc he regel.  Laat de sy nod e van Berk el en
Rodenri js dan als li turgische regel vaststel len, dat behalve een predikant al leen een ouderl ing
bevoegd is om zegengroet en zegen ongew ijzigd uit te spreken en op te leggen.
Een uitvoerige bespreking volgt. Oud. J. Gunnink stelt voor besluit 2.3  en de bijbehorende grond
2. 4 t e schrap pen,  maar zijn am endem ent  w ordt  door  de verg adering  verw orpen  (8 st emm en
voo r, 2 6 st emm en t egen en 1  ont hou ding).  Ds. M .H.  Oost erhuis dien t een  teg envo orst el in. Hij
vindt dat de synode van Ommen ten onrechte zonder motivering het w el of niet ongew ijzigd
uit spreken  en opleg gen v an zegen en  zegengro et in  de vrijh eid van  de kerk en heef t g elaten  en
benadr ukt  dat  ook  niet -ambt sdragers d aarto e geroepen  kun nen w orden . Daaro m w il hij in beslu it
2. 1 u itsp reken d at o ok in  een eredienst  w aarin geen p redikan t v oorg aat d e Here met  zijn zegen
aanwezig is en dat deze zegen li turgisch gestalte dient te kri jgen. Besluit 2.2  zou ongew ijzigd
kunnen bl ijven en besluit 2.3 zou kunnen vervallen.
Het voorstel van de commissie wordt  aanvaard met 30 stemm en voor, 2 stemmen tegen en 1
ont hou ding.  Het  teg envo orst el is hiermee v erw orpen . Buit en st emm ing blijv en oud . G. Boersm a
en ds. T. Dijkema, die ook naar de synode van Ommen waren afgevaardigd.
M et d it b esluit  is een proc es van b ezinning  en besluit vorm ing,  dat  vijf tien  jaar in beslag h eeft
genom en (1 98 1--1 99 6),  to t een  afro nding  geko men . De pr aeses spreekt  de hoo p uit  dat  hierm ee
inderdaad de rust en de vrede in de kerken gediend zal zijn.

Artikel 52 0 4 . 0 6 . 9 6
Aan gepast e kerkd ienst en vo or verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en (agenda 3.3.2,  3 .3.3
e n 3 . 3 . 7 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Hoek dd.  22  novem ber 19 95 ;
2 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Noord  dd.  8 jan uari 1 99 6;



3 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Schildw olde dd. 1  maart 1 99 6.
Deze kerken maken bezw aar tegen het besluit van de Generale Synode van Om-
men  19 93  (Ac ta art . 4 1,  besluit  1):  ' de vraag  of  het  beleggen  van sp eciale kerk dienst en
voo r gem eent eleden m et een  verst andelijke h andic ap naar de Sc hrif t g eoorlo of d en nu tt ig
is, bevestigend te beantw oorden'. Al le opponenten onderschri jven het beroep op 1
Korintiërs 1 2: 24 b, 2 5:  speciale zorg voor verst andelijk gehandicapt en is geboden. M aar:
vallen speciale kerkdiensten ook onder die zorg? Zij  vatten deze 'speciale kerkdiensten'
op als ex tra k erkdien sten  w aarvoo r alleen de v erstan delijk g ehandic apt e gemeen teled en
en hun begeleiders w orden uitgenodigd.
Zulke diensten verbreken de eenheid van de gemeente, terw ij l het door de synode
aangevoerde 1 Korintiërs 12 juist bi j die eenheid inzet. ' De synode is er niet in geslaagd
duidelijk  te m aken w at h et v erschil is t ussen deze ' speciale d ienst en'  en zgn.  ' cat egoriale
dienst en'  of  ' kerkd ienst en vo or een apart e groep g emeent eleden'  (Hoek).  ' De Here w il
zijn vo lk on tm oet en in de ered ienst en'  (Spaken burg -Noord ). Sch ildw olde heef t g een
gegev ens uit  de Sch rift  en de belijd enis ku nnen v inden ' die ond erbou w en dat  speciale
diensten voor verstandeli jk gehandicapten geoorloofd, c.q. nutt ig zijn'.
Het  beroep v an de sy nod e van Om men 1 99 3 o p uit spraken  van d e Generale Syn oden
van Leeu w arden 1 92 0 en  Ut recht  19 43  w ordt  best reden.  Die besluit en hebb en niet  een
speciale d oelgro ep binn en de gem eent e op het  oog,  maar gem eent eleden die g ebond en
zijn aan een bep aalde plaat s.

Besluit:

1 . de appellerende kerken toe te stemmen dat de formulering 'speciale kerkdiensten voor
gemeenteleden met een verstandeli jke handicap' (Act a Generale Synode Ommen 199 3,
art. 41, besluit 1) misverstand kan wekken;

2 . het bezwaar niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . de formulering van besluit 1 v an de Generale Synode van Ommen 19 93 inzake aang-
epast e dienst en (A ct a art.  41 ) geeft  aanleiding  to t h et m isverst and dat  de daar gen oem -
de ' speciale k erkdien sten  voo r gem eent eleden m et een  verst andelijk e handic ap'  w orden
opgevat als kerkdiensten naast de gebruikeli jke diensten w aarvoor niet de hele gemeente
maar alleen d e broeder s en de zust ers met  een verst andelijk e handic ap en hu n begelei-
ders w orden uitgenodigd.
Uit  de opb ouw  van h et h ele besluit  (zie vooral h et slo t v an besluit  1,  gron d 2  en besluit
2.2 met bi jbehorende grond) bl ijk t ,  dat  de synode de voorkeur geeft  aan gew one kerk-
diensten, zoveel mogeli jk aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van verstan-
delijk g ehandic apt e gemeen teled en. A angepast e kerkd ienst en als ' ext ra dienst en'  w orden
genoemd als mogelijke en soms wenselijke uitzonderingen;

2 . dat de verstandelijk gehandicapten bij  de gemeente horen, en daarom thuis zijn in de
diensten w aarin de gemeente als eenheid samenkomt, is ook de inzet van Ommen 1993
gew eest.  Er w orden  geen nieu w e argum ent en t e berde geb racht  om  aan t e to nen,  dat
het bi j  wijze van uitzondering (w anneer een aangepaste dienst met heel de gemeente
' om  w elke reden  ook  niet  te v erw ezenlijken is' , beslu it 1 , gro nd 2 ) samenro epen v an
speciaal de verstandelijk gehandicapte leden in een extra kerkdienst deze eenheid van de
gemeente bedreigt;

3 . de Generale Synode van Om men 1 99 3 beroept  zich op de syn oden van  Leeuw ar-
den 1920 en Utrecht 194 3, niet  om aan te geven dat het geoorloofd is om een kerk-
dienst  te b eleggen m et een  deel van  de gem eent e, m aar om  aan t e geven  hoev er aanpas-
sing voor een bi jzondere groep mag gaan.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 53 0 4 . 0 6 . 9 6
Aan gepast e kerkd ienst en vo or verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en (agenda 3.3.1,  3 .3.2,
3 . 3 . 3 , 3 . 3 . 4  en  3 . 3 .6 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Tiel dd. 14  sptem ber 19 95 ;
2 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek d d. 2 2 jan uari 1 99 5;
3 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Noord  dd.  8 jan uari 1 99 6;
4 . brief  van b r. M .C. Bijl t e Drach ten  dd.  januari 1 99 6;
5 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Mussel dd.  7 m aart 19 96 .

Deze kerken en deze broeder hebben bezw aren tegen het besluit van de Generale Syno-
de van  Omm en 1 99 3 (A ct a art.  41 , besluit  2):  ' uit  te sp reken:  (1) w anneer k erkeraden



eredienst en belegg en met  speciale aand acht  voo r broed ers en zust ers met  een verst ande-
lijke han dicap , m ogen zij in  deze dienst en af w ijken v an de art ikelen 6 5b  en 6 7 KO ; (2 )
w anneer deze aan passingen  ingrijpen d zijn, v erdient  het  aanbev eling deze d ienst en
voo ralsnog  te b eleggen als ex tra d ienst en, h oew el het  in de v rijheid v an de k erken b lijft
om hierin te handelen naar bevind van zaken'.
De bezw aren zijn kerk recht elijk van  aard: de sy nod e geef t t oest emm ing af  te w ijken v an
de kerk orde.  Dit  gaat  in t egen art ikel 8 4 KO . De sy nod e had de k erkord e moet en w ijzigen
of  de geno emd e artik elen mo eten  handh aven t ot dat  de result aten  van d e stu diedepu taat -
schappen v oor de eredienst en die v oor de aangepaste dienst en kond en w orden ver-
w erkt .
Als motieven worden aangevoerd:
a. op deze manier dreigt er alsnog verwarring of w ildgroei (Tiel, Spakenburg-Noord,

br. Bijl);
b. aangepaste diensten zi jn niet zo uitzonderli jk dat je daarvoor geen regeling kunt

tref fen  (Hoek);
c. een liturgische u itzondering spositie vo or verstan delijk gehandicapt en bevordert

hun  isolemen t b innen d e gemeen te (b r. Bijl);
d. de syn ode geef t g een argum ent atie v oor d eze besluit en (M ussel).

Besluit:

de bezw aren niet toe te stemmen.

Grond:

de Generale Synode van Om men 1 99 3 ging ervan uit  dat de artikelen 65 b en 67  KO
geen ruimte bieden om een kerkdienst in voldoende mate aan te passen aan de
mogeli jkheden en de beperkingen van verstandelijk gehandicapte gemeenteleden (gron-
den on der besluit  2).
Na de uit spraak d at h et b eleggen v an aangep aste k erkdien sten  voo r gem eent eleden m et
een verst andelijk e handic ap ' naar de Sc hrif t g eoorlo of d en nu tt ig is'  (Ac ta art . 4 1,  besluit
1), moest de synode w el aangeven dat zulke diensten een welomschreven uitzondering
vormen bij  toepassing van de art ikelen 65b en 67  zolang nadere richtl i jnen ontbreken.
Tegeli jk gaf ze studiedeputaten aangepaste erediensten opdracht 'globale r ichtl i jnen op
te stel len voor de mate w aarin de aanpassingen kunnen plaatsvinden'.
Daarm ee heeft  de syn ode v an Om men b innen h aar verant w oord elijkheid  naar art ikel 8 4
KO en in overeenstemming met haar eigen uitspraak zowel ruimte geschapen voor
voo rtzet tin g van  de gegro eide prak tijk  van aan gepast e dienst en vo or verst andelijk  ge-
handic apt e gemeen teled en als gew aakt  teg en w ildgro ei.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 54 0 4 . 0 6 . 9 6
Aangepaste kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapte gemeenteleden (agenda 3.3.5,  3 .3.6,
3 . 3 . 8  en  3 . 3 .9 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en vo or aangep aste k erkdien sten  voo r gem eent eleden m et een
verst andelijk e handic ap, b enoem d doo r de Generale Sy nod e van Om men  19 93  (met  als
bijlage ' Enkele gedac ht en ov er de ' preek'  voo r men sen met  een verst andelijk e handi-
cap' );

2 . rapport van studiedeputaten eredienst, par. 9.8 en hun aanvullend rapport, ad 4;
3 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Mussel dd.  7 m aart 19 96 . De kerkeraad w aardeert

het dat deputaten door middel van een volledig aangepaste orde van dienst aansluit ing
hebben  gezoch t b ij de kerk ordelijk e afspr aken en  onder steu nt  deput aten voo rstellen  II en
III, o.m . van w ege gew enst e herken baarheid.  De raad pleit  er verder v oor een selec tie t e
mak en van  liederen die g eschik t zijn v oor aang epast e eredienst en. Dat  de vo organ ger
ti jdens de dienst door de gemeente loopt om gebedspunten te verzamelen, past volgens
de raad niet  in een eredien st.  W el zou het  goed zijn  om  van t e voren  de aandac ht spun ten
voor het gebed te noteren. Het aanpassen van l i turgische teksten en formulieren vindt de
raad t e ver gaan : het  zou niet  goed zijn  onze geh andic apt e broeder s en zust ers uit  het
geheel van de gemeente te halen en voor hen een aparte avondmaalsviering te houden,
' juist  om dat  het  avon dm aal spreekt  van d e eenheid v an Christ us' ;

4 . br ief  van het bestuur van vereniging Dit  Koningskind dd. 13-3-96. Het bestuur maakt
met het oog op optimale integratie in en part icipatie aan de erediensten en de gemeen-
schapsoefening van mensen met een verstandeli jke handicap de volgende kanttekening-
en bi j de voorstellen van deputaten:



(bij depu tat envo orst el I) Eredienst en met  speciale aand acht  voo r broed ers en zust ers met
een verstand elijke handicap mo gen ' w el speciaal maar niet exclusief '  op deze broeders
en zust ers gerich t zijn.  Dat  ze bijzondere aan dach t b ehoev en bet ekent  niet  dat  ze een
apart e groep v orm en binn en het  ene lichaam  van d e gemeen te.
(bij depu tat envo orst el II) Een ord e van d ienst  die opt imaal is aang epast  en nauw  aansluit
bij de on der on s goedg ekeurd e en vrijg egeven  orden  van d ienst  doet  recht  aan de po sitie
van broeders en zusters met een verstandeli jke handicap als volwaardige leden van de
gem eent e.
(bi j deputatenvoorstel IV) Het aanpassen van teksten en formulieren w ordt toegejuicht.
Binnen D it Ko ningsk ind is ruim scho ot s kenn is en ervarin g aanw ezig om  te h elpen bij h et
aanpassen van teksten aan de belevingswereld en het bevatt ingsvermogen van verstan-
delijk  geha ndi cap te n.  ' Het  best uur  bied t aa n,  u des gev raagd  van  dien st  te zi jn,  doo r deze
vak kenn is en exp ertise in  te zet ten  ten  behoev e van d e mat erie w elke in dit  rappo rt aan
de ord e is. Tev ens st elt d e verenig ing het  zeer op prijs o m ac tief  bet rokk en t e w orden  bij
een even tu eel in te ric ht en cen traal ad res w aar advies,  hulp en  event ueel mat eriaal
verk regen k an w orden . Het  best uur is t evens b ereid de v ereniging  hierin w aar mo gelijk
een actieve rol te laten vervullen';

5 . brief van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum dd. 25  maart 199 6, w aarin de
raad een do or een k erkeraadsc om missie v ervaardig d rapp ort  aanbiedt  over h et d eput a-
ten rappo rt ' ter  bezinn ing o p de sy nod e' .

Besluit:

1 . deputaten onder dank te dechargeren;
2 . uit  te sp reken d at d e plaat s die gem eent eleden m et een  verst andelijk e handic ap in het

mid den v an de gem eent e innem en, ero m v raagt  dat  kerken  die dit  aangaat  ook  geregeld
een k erkd ienst  aanp assen aa n het  bev at ti ngs verm oge n en d e belev ing sw ereld v an de ze
gemeenteleden;

3 . ten aanzien van de mate waarin aanpassingen ten behoeve van verstandeli jk gehandicap-
te g emeent eleden k unn en plaat svind en, t e verw ijzen naar de o nder 5 a bedoeld e aanbev e-
l ingen van deputaten;

4 . de kerk en die het  aangaat , aan t e bevelen  het  beleggen  van aan gepast e dienst en via
classis of part icul iere synode te coördineren;

5 . deputaten te benoemen met de volgende opdracht:
a. de voorhanden richtl i jnen en aanbevelingen ter beschikking stel len van de kerken;
b. nagaan of de betrokken kerken tot een vorm van landelijk overleg kunnen komen;
c. met gebruikmaking van eventueel al aanwezig materiaal en met behulp van in de

kerken  voo rhand en desk und igheid o p het  gebied v an het  bevat tin gsverm ogen en
de belevingswereld van verstandelijk gehandicapten versies produceren van de
Apostol ische Geloofsbeli jdenis, de Tien Geboden, het Formulier voor de bediening
van d e doop  van d e kind eren van  de gelov igen,  Formu lieren vo or de v iering v an
het  Heilig A von dm aal, en ind ien noo dzakelijk  andere f orm ulieren,  die gesc hikt  zijn
voor gebruik in aangepaste kerkdiensten;

d. in overleg met de betrokken kerken en de vereniging Dit Koningskind proberen te
kom en t ot  een cent raal adres vo or inf orm atie,  advies,  hulp en  mat eriaal over
aangepaste kerkdiensten;

e. aan de eerst volg ende gen erale syno de verslag  uit breng en van  hun w erkzaam he-
den en dit verslag drie maanden van te voren aan de kerken toezenden, voorzo-
ver ze dit raadzaam oordelen.

Gronden:

1 . deputaten hebben hun opdrachten naar behoren uitgevoerd;
2 . uit de door hen uitgevoerde inventarisatie bl i jkt dat bi j  alle betrokken kerken de wens

leeft geregeld aangepaste diensten te houden, omdat ook in de inrichting van kerkdien-
sten mag uitkomen dat leden met een verstandeli jke handicap volwaardige leden van de
gemeente zi jn;

3 . uit  de inv ent arisatie b lijkt  dat  de kerk en vrag en om  richt lijnen inzak e de mat e w aarin
aanpassingen aan bevat tingsv ermogen en b elevingsw ereld van deze broeders en zusters
kun nen plaat svind en. M et h et o og hiero p hebb en depu tat en co nf orm  hun o pdrac ht  een
aantal uitgangspunten en aanbevelingen geformuleerd;

4 . a. uit  de inv ent arisatie b lijkt  dat  de w ens leef t d it w erk regio naal t e coö rdineren  en
de planning van de samenkomsten per regio op elkaar af te stemmen;

b. het  meedo en met  bijbelst udie en c atec hese en het  zo nu en  dan bezo eken v an
een aangepaste kerkdienst in een genabuurde gemeente hoeft  geen afbreuk te
doen aan  de gem eensch apsbelev ing in d e eigen gem eent e;

5 . a. de A post olisch e Geloof sbelijdenis,  de Tien Geb oden en  de litu rgisch e fo rmu lieren
zijn in hu n huid ige vo rm n iet g eschik t v oor d e belevin gsw ereld en het  bevat tin gs-
vermogen van verstandeli jk gehandicapten;

b. w ildgroei op li turgisch gebied moet w orden voorkomen;
c. aanpassing  van d eze tek sten  gaat d e mog elijkhed en en de d eskun digheid  van

plaatselijke kerken te boven;
6 . uit  de inv ent arisatie b lijkt  dat  er behoef te b estaat  aan een cen traal ad res voo r inf orm atie,



advies,  hulp en  gesch ikt  mat eriaal. Op zo' n cen traal ad res kan o ok m eer dan alleen
aanpassing van kerkdiensten voor verstandeli jk gehandicapten worden behartigd. De
vereniging Dit Koningskind biedt w elkome hulp aan.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. O. W . Bouw sma,  zr. D.  Delhaas-
Post, br. E. Sytsma en ds. G. Zomer Jzn. In een bij lage bi j haar voorstel geeft de commissie de
tek st v an de do or dep ut aten  gef orm uleerde uit gangsp unt en en aanb eveling en. Dep ut aten  kun nen
deze tek st v ia een cent raal adres besc hikb aar stellen t en beho eve v an kerk en die aang epast e
diensten w il len houden. Het voorstel van de commissie w ordt met algemene stemmen aanvaard.
De praeses spreek t d e hoop  uit  dat  het  genom en besluit  to t zegen  zal zijn voo r die gem eent ele-
den,  aan w ie naar 1  Korint iërs 12  bijzond ere zorg m oet  w orden  best eed. In d e prakt ijk v an
aangepast e kerkd ienst en is reeds m eermalen  gebleken  dat  deze broed ers en zust ers een ch aris-
ma hebben dat anderen missen.

Artikel 55 1 9 . 0 4 . 9 6
Pastorale zorg  aan dov en en slech th orend en (agenda 2.10.1  en 2.10.2)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H. Brink

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende gemeen-
teleden;

2 . verslag van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid in verband met de
opdracht betreffende de predikant voor de arbeid onder dove en slechthorende gemeen-
teleden;

3 . fo rmu lier voo r de bev estig ing v an een dien aar van h et W oord  ten  behoev e van d e ambt e-
l i jke verzorging van de dove en slechthorende broeders en zusters in de Gereformeerde
Kerken in Nederland;

4 . rappo rt v an de k erk t e Zw olle-Zuid  die de kas v an de adm inist rateu r/pen ningm eester v an
deputaten heeft laten controleren.

Besluit:

1 . dankbaarheid ervoor uit te spreken, dat de pastorale verzorging voor dove en slechtho-
rende gem eent eleden in d e voo rbije period e gest alte h eeft  gekreg en, m et n ame do or het
w erk v an ds.  J.W . Boerm a;

2 . deputaten voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende gemeenteleden te
dech argeren v an het  door  haar gev oerde beleid  en dank  te zegg en vo or hu n w erkzaam -
heden;

3 . de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid dank te zeggen voor het gevoerde beleid en te
verzoeken opzicht  en tucht te bl ijven oefenen over de aan haar naar analogie van art .  12
KO verb ond en predik ant  voo r de past orale verzo rging  van d ove en  slecht horen de bro e-
ders en zust ers volg ens de v olgend e instr uct ie:
1 . zij oefen t v olgens d e kerkelijk e regels opzic ht  en t uch t o ver de p redikan t,  maar zij

gaat niet over tot t uchtmaatregelen dan na overleg met de deputaten;
2 . zi j nodigt de predikant voor de pastorale arbeid onder dove en slechthorende

broeders en zusters uit voor minimaal eenmaal per jaar een vergadering van de
kerker aad alsmed e voo r een verg adering  van d e kerkeraad  met  de diak enen en
voor de kerkeraadsvergadering w aarin de jaarl i jkse kerkvisitat ie w ordt gehouden;
verder  nodig t zij de p redikan t u it o m m inim aal tw ee maal per jaar in  haar mid den
voo r te g aan in de d ienst  des W oord s;

3 . zi j w ijst een vertegenw oordiger (met een secundus) aan om als adviserend l id de
vergaderingen van de deputaten bi j  te wonen;

4 . zij rapport eert aan  de vo lgende g enerale syn ode en v oegt  haar rappo rt b ij dat  van
de deputaten;

4 . zeven deputaten (en drie secundi) voor de pastorale verzorging van dove en slechthoren-
de gemeenteleden te benoemen, van w ie v ier betrokken zijn bij  het  w erk van de respec-
t ieve regionale samenw erkingsverbanden voor deze pastorale verzorging;

5 . deze deputaten de volgende instructie mee te geven:
1 . zi j regelen en begeleiden de speciale toerusting van de predikant;
2 . zi j staan de predikant met raad en daad terzi jde, begeleiden hem en zien toe op

de uit voerin g van  de hem  gegev en inst ruct ie, naar de w ijze w aarop ou derling en
volg ens art . 2 1 KO  to ezien op d e ambt sdienst  van h un m edeamb tsd ragers;

3 . zi j behandelen eventuele klachten uit het midden van de kerken over het funct io-
neren v an de pred ikant ; zij zullen ec ht er alleen klac ht en in beh andeling  nemen  als
de klagende instantie eerst zelf getracht heeft met de predikant tot een oplossing
te k om en; zak en bet reff ende op zicht  en t uch t o ver de p redikan t lat en zij ov er aan
de kerkeraad;

4 . zij trac ht en samen  met  de predik ant  de past orale verzo rging  van d e dov e en



slechthorende gemeenteleden te st imuleren en te coördineren; zi j  voorzien de
predikant  van de vo or zijn w erk benodigd e comm unicat ie-apparatuur;

5 . zi j vragen aan de in het land bestaande dovencommissies een jaarplan in te
dienen voo r de aanvang v an elk jaar;

6 . zi j vragen jaarl i jks, onder verw ijzing naar een bi jgevoegde beknopte begroting,
aan de kerken om een bi jdrage per ziel voor het landelijke werk ten bate van de
doven en slechthorenden;

7 . zij stellen t ijdig aan d e kerk t e Zw olle-Zuid  het  bedrag t er besch ikkin g vo or het
vold oen aan d e verplic ht ing die v oor d eze kerk v oort vloeit  uit  de ov ereenko mst
met de Vereniging Samenw erking Emeritering;

8.1 zij vergaderen minimaal vier m aal per jaar;
8.2 zij w ijzen naast  de samen roeper,  die als vo orzit ter o pt reedt , uit  hun m idden een

secretaris en een penningmeester aan;
8.3 zi j nodigen in de regel de predikant voor de arbeid onder doven en slechthoren-

den en de vertegenwoordiger van de kerk te Zw olle-Zuid uit om als adviserende
leden aan hun vergaderingen deel te nemen;

9 . zij bezien opn ieuw  het  ' Formu lier voo r de bev estig ing v an een dien aar van h et
Woord ten behoeve van de ambteli jke verzorging van de dove en slechthorende
broeders en zusters in de Gereformeerde Kerken in Nederland'  (Rapport ,  b i j l.  2)
met betrekking tot de w ijze waarop de Schrift  w ordt aangehaald;

1 0 . zi j onderzoeken of er middelen voorhanden zi jn om Schrift  en beli jdenis zo dicht
mogeli jk bi j  de dove en slechthorende broeders en zusters te brengen;

1 1 . als er een vacature ont staat h andelen zij naar de instruct ie van Omm en (Act a art.
42 , beslu it 6 ).

1 2 . zij rapport eren aan de v olgend e generale sy nod e; dit  rappo rt d ient  drie maan den
voor de aanvang van de generale synode aan de kerken te w orden toegezonden.

Gronden:

1 . de vastgestelde overeenkomst tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de
predikant  voor de p astorale verzorging v an dove en slecht horende broeders en zust ers
alsmede d e vast gest elde inst ruct ies blijken in  de prak tijk  goed t e vold oen.  Er is een
goede in vullin g gegev en aan de in stru ct ies;

2 . de bepalin gen in d e inst ruct ies door d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  opgest eld
voo r depu tat en en v oor d e kerk t e Zw olle-Zuid  die bet rekkin g hebb en op h et o pst arten
van dit w erk kunnen nu vervallen;

3 . het eerste w erkdeputaatschap benoemd door de Generale Synode van Ommen 199 3
w erkt e in de prak tijk  met  zeven p ersonen (o ok t w ee secun di w aren ingesc hakeld ).
Deputaten geven de wens te kennen dat er nu zeven primi worden benoemd;

4 . de predik ant  voo r dov en en slech th orenden  heef t in  de prak tijk  veel t e mak en met  de vier
in het land bestaande dovencommissies. Deputaten streven daarom naar een goede
com mu nicat ie met  de dov enco mm issies en een even redige v erdeling v an het  w erk v an
de predik ant  over d e versc hillende reg io' s. Ten einde dit  te realiseren , cq . zo v eel mog elijk
te b evord eren, is h et een  goede zaak  de region ale com missies t e vragen  een jaarplan in
te dienen bi j  deputaten;

5 . het  valt  op dat  in het  aangepast e bevest igingsf orm ulier de t ekst en niet  steed s op dezelf -
de man ier w orden  aangehaald  en in som mig e gevallen  (bijv.  Ef. 4 :1 1-1 2,  2 Ko r. 5 :1 8-2 0,
2 T im.  4: 1-2 ) niet in hou delijk o vereenst emm en met  de gang bare vert aling.  Eveneens zijn
de tekstverwijzingen die in het vigerende formulier in de marge staan, w eggelaten;

6 . dov en en slech th orend en hebb en gering ere mo gelijkh eden dan  andere bro eders en
zust ers om  Schrif t en  belijdenis t e verst aan, zow el vanw ege de geh oorh andic ap en
com mu nicat ieprob lemen als v anw ege de daarm ee verban d hou dende ac ht erstan d in
taalvaardigheid.

Van  de depu tat en zijn ds.  C. van  den Berg,  ds. A .H.  Driest  en ds.  A. O. Reitsem a bij de besp re-
king aanw ezig. Ds. J.W. Boerma, predikant voor de pastorale verzorging van dove en slechtho-
rende gem eent eleden en v erbon den aan d e kerk v an Zw olle-Zuid , ver telt  ter v ergaderin g iet s
over zi jn w erk.
Tw ee amend emen ten  van o ud.  G. Boersm a, om  besluit  3. 2 resp . 3 .4  te lat en verv allen, w orden
met een ruime meerderheid verworpen. Hetzelfde gebeurt met een amendement van ds. T.
Dijkem a om b esluit  5. 9 m et d e bijbeho rende gro nd 5  te lat en verv allen. M et 2 3 st emm en vo or en
10  stem men  teg en aanv aardt  de verg adering  w el een amen dem ent  van o ud.  D. V elvis om  besluit
5. 10  aan t e vullen  en een bijb ehoren de gro nd 6  to e te v oegen.  Tenslot te w ordt  het  besluit  met
algemene stemmen genomen. Ds. C. van den Berg bl ij f t  als deputaat steeds buiten stemming.
Ter af rond ing v an de besp reking  verw oord t d e praeses de dan kbaarh eid vo or de m ogelijk heden
die er zijn om  dov e en slecht horen de gem eent eleden m et h et ev angelie t e bereiken . Hij w enst  ds.
J.W. Boerma van harte Gods zegen toe op zijn werk.

Artikel 56 1 0 . 0 5 . 9 6
Geestel ijke verzorging van mil itairen (agenda 9.2.1 en 9.2.2 .)

Vo orst el : co mm issie 2



Rapporteur : H.J. M esselink

M ateriaal :  

1 . rappo rt v an depu tat en vo or de geest elijke verzo rging  van m ilitairen  met  het  overzic ht  van
hun w erkzaamheden; dit rapport bevat tw ee bij lagen met regelingen voor de aanstell ing
van een krijgsm acht predikant  ' in lang verband' ; in dit  rapport  blijkt on dermeer:

 a. in de afgelopen drie jaar heeft slechts een predikant, ds. C. van Breemen te
Heerenveen, dienst kunnen doen als legerpredikant;  

b. ds. L. S.K.  Hoog endoo rn heef t als w aarnem er nam ens depu tat en vrijw el alle
vergad eringen  van h et Co nt act  inzake ov erheidszak en-milit airen (CIO-M ) bijge-
w oond; hi j  heeft daar goede mogelijkheden onze inbreng en visie naar voren te
brengen; 

c. er is door  deput aten  gew erkt  aan regeling en vo or de aanst elling v an legerpr edi-
kant en vo or langer e tijd  (perioden  van v ijf jaar);

d. er is een goed cont act t ussen deput aten en de Cont act Com missie Gereformeer-
de Garnizoenskerken;

2 . aanvullend rapport van deputaten; daarin staat onder meer te lezen:
a. opn ieuw  staat  een aant al w ijzigingen  op st apel in de st ruct uur v an de k rijgs-

mac ht : er ko mt  één hoo fd krijgsm acht predik ant , on der w ie drie co ördin ato ren
staan; de bezuinigingen gaan door; er w ordt gestreefd naar een bezett ing van 59
prot estant se geestelijke verzorgers per 19 99 ;

b. het jaarlingschap zal gaan verdw ijnen. Legerpredikant en zullen voor langere
perioden aangesteld w orden; hiervoor zi jn bovengenoemde regelingen opgesteld;
in theorie hebben w e als gereformeerde kerken recht op 2 à 4 legerpredikanten;

c. w anneer de synode besluit  het lidm aatschap v an het CIO (Cont act inzake ov er-
heidszaken ) aan te v ragen,  stellen d eput aten  voo r ook  het  lidmaat schap  van h et
CIO-M aan te vragen;

d. als de synode de voorgestelde regelingen aanvaardt, zal de tot nu geldende
instructie aangepast dienen te w orden.

Besluit 1 :

deputaten te danken voor hun arbeid en te dechargeren van hun opdracht.

Grond:
deputaten hebben bl i jkens hun rapporten aan hun opdracht voldaan.

Besluit 2 :

de doo r de depu tat en vo orgest elde regeling en A  (regeling v an de t aken en  bevo egdhed en
van de deputaten bi j  de aanstel l ing en begeleiding van een kri jgsmachtpredikant ' in lang
verband') en B (regeling naar art ikel 12 KO voor de posit ie en het funct ioneren van de
krijg sma ch tp redik ant  ' in lan g v erban d' ) goe d t e keu ren en  vast  te s te llen.  Zie bij lage V I.

Grond:
nu het jaar l ingschap gaat vervallen,  is het noodzakeli jk  deze regelingen vast te stellen.      
                

Besluit 3 :

opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdracht:
a. als inst ant ie te f ung eren w aaraan de ov erheid (c .q.  de hoo fd krijgsm acht predi-

kant) mededeling kan doen, indien zij  een of meer kri jgsmachtpredikanten uit de
geref orm eerde kerk en w enst ;

b. de ont w ikkelin g in de g eestelijk e verzorg ing bin nen de k rijgsm acht  zo nauw keurig
mogeli jk  te volgen en te toetsen en zo nodig daarop in te spelen; 

c. een n auw  co nt act  met  de ho of dk rijgsm ach tp redik ant  te o nde rho ude n om  zo
mogeli jk  invloeden ten goede aan te wenden; 

d. in het  kader v an de op drach ten  onder  b en c  genoem d het  lidmaat schap  van h et
CIO-M aan te vragen;

e. ijverig t e zoeken n aar predik ant en die gesc hikt  en bereid zijn  de f unc tie v an
krijgsm acht predik ant  te v ervullen , on geach t o f d it een  plaat s bij de land mac ht , bij
de luc ht mac ht  of  bij de v loot  bet reft  en zo t e kom en t ot  een bezet tin g van  die
plaat sen die v oor g erefo rmeerd e predik ant en besc hikb aar zijn; als het  jaarlingen
betreft te handelen naar de bestaande instructie (Generale Synode Ommen 19 93,
Ac ta art . 4 3,  besluit  5,  e t/ m i); als h et lan gverb anders bet reft  te h andelen n aar
de vast gest elde regeling en A  en B (vgl.  besluit  2);

f . i .v.m. de komende verdwijning van het jaarl ingschap voorstel len te doen aan de
volg ende gen erale syno de m. b.t . de aanp assing v an de inst ruct ie;

g. ten  aanzien van  hun arb eid co nt act  te o nderh oud en met  de Cont act com missie
Gereformeerde Garnizoenskerken;

h. geregeld c ont act  te o nderh ouden  met  de dienst doend e en reservek rijgsm acht pre-



dikan ten  om  van d ezen rappo rt t e ont vang en van  hun (ev ent uele) w erkzaam he-
den,  hen bij t e staan  in de uit oef ening v an hun  fu nct ie en zo no dig t e inf orm eren
over de huidige gang van zaken;

i. zolang d e mog elijkheid  daart oe w ordt  gebod en in ' Beukberg en'  of  elders cu rsus-
sen te organiseren voor gereformeerde (aanstaande) mil itairen mede onder leiding
van gereformeerde (kri jgsmacht)predikanten en al het nodige te verrichten tot
vorm ing en voo rlichting , event ueel in samenw erking m et het  Gereformeerd
Vo rmin gsinst itu ut  (GVI), d e Cont act com missie Geref orm eerde Garnizoen skerken
(CCGG) en het  Gerefo rmeerd  Maat schap pelijk V erbon d (GM V);

j. van hun arbeid aan de volgende generale synode rapport uit te brengen en te
beoor delen of  het  volled ige rappo rt aan  de kerk en t oegezon den m oet  w orden , en
dan zes m aanden v oor aanv ang v an de sy nod e.

Gronden:

1 . de ont w ikkelin gen bin nen de k rijgsm acht  volg en elkaar in h oog  tem po op ; daaro m is het
niet mogelijk op deze synode al lerlei zaken vast te leggen; het is beter aan deputaten op
te d ragen v oorst ellen t e fo rmu leren vo or een nieu w e inst ruct ie;

2 . in de k om ende jaren zal h et jaarlin gsch ap verv angen w orden  door  een situ atie w aarin
legerpredikanten voor langere per ioden in het leger zul len dienen; 

3 . toetreding tot  het  CIO maakt het l idmaatschap van het CIO-M w enseli jk . 

Bi j de bespreking zi jn de deputaten br. T. Damstra, ds. P. Groenenberg en ds. L.S.K. Hoogen-
doorn aanw ezig. Opgemerkt wordt  dat de overheid het recht op geestel i jke verzorging binnen de
krijgsm acht  blijf t erk ennen en  die ook  fin ancieel w il blijven  onder steu nen,  ondan ks alle
bezuinig ingen.  In de verg adering  is veel w aardering v oor d e duidelijk e rappor tag e en vo or het
w erk van deputaten. Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard,
w aarbij ds.  P. Groenenb erg als depu taat  buit en st emm ing blijf t.  De praeses w ijst ero p dat  w e
ook  binnen  de krijg smac ht  rekensc hap m oet en gev en van  de hoo p die in o ns is (1 Pet r. 3 :1 5).  Hij
w enst de deputaten w ijsheid om vanuit die christel ijke opdracht te zoeken naar gereformeerde
predikanten die voor langere t i jd in het leger kunnen dienen.

Artikel 57 0 2 . 0 5 . 9 6
Radio- en t elevisieuit zending  van k erkdien sten  (agenda 3.9)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : L. So llie

M ateriaal :

1 . rapport deputaten voor radio- en televisieuitzending van kerkdiensten;
2.  react ie van de Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten op het deputatenrapport .  

Besluit:

1 . deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen 19 93, t e dechargeren en hun
beleid t en aanzien v an de op zegging  van h et c ont ract  met  de IKON en d e opric ht ing v an
de Stichting Zendti jd Voor Kerken goed te keuren;

2.  opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:
a. radio- en t elevisieuit zending en van  kerkd ienst en vo or het  binnen land en (v ia

Radio Nederlan d W ereldom roep) radio uit zending en vo or het  buit enland t e blijven
verzorgen;

b. de binn en het  mediu m (radio  resp. t elevisie) geg even en  aanw ezige mo gelijkh e-
den optimaal te benutten om de boodschap van het evangelie, w aar het in de
ond er a genoem de uit zending en om  gaat , zo go ed mo gelijk b ij de kijk er en luist e-
raar te doen overkomen;

c. de in het  kader v an dagt elevisie t er besch ikkin g gest elde zendt ijd een zinv olle
invull ing te geven;

d. binnen  de Raad van T oezicht  en A dvies h et b eleid van  de St icht ing ZV K te b ew a-
ken, zodat een optimale invull ing en verzorging van de uitzendingen gew aarborgd
blijf t;

e. w aakzaam te zijn ten aanzien van een mogeli jke nieuw e verdeling van de aan de
kerkeli jke zendgemachtigden toegewezen zendti jd;

f . de ontw ikkelingen op mediagebied, voorzover die van belang zijn met het oog op
de zendti jd van de kerken, actief te bl i jven volgen;

g. tekst , beeld en geluid van  de uitgezond en kerkdienst en te pub liceren en te ver-
spreiden; 

h. voor de persoonli jke nazorg van de uitzendingen contact t e bl ijven houden met de
Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten;   

i. aan de eerst volg ende gen erale syno de verslag  uit  te b rengen  van h un w erkzaam -



heden en hun rapport drie maanden voor het bi jeenkomen van de synode aan de
kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . deputaten hebben zich gehouden aan hun instructies en opdrachten, voorzover de
stormachtige ontw ikkelingen in 'Media-land' dat toelieten, en hebben de belangen van de
kerken zakeli jk en vindingrijk gediend;

2 . de arbeid v an depu tat en st elde de ker ken zelf s meer dan  voo rheen in d e gelegenh eid het
evang elie van o nze Here J ezus Christ us aan een g root  aant al mensen  in binn en- en
buitenland te laten horen.

Bij de bespreking zijn de deputaten ing. G.A. Breteler, br. G. Bril, ir. R.F. van Mill en ds. H.J.
Siegers aanw ezig. Uit  hun t oelich tin g w ordt  duidelijk  dat  de St icht ing ZV K vo lgens het  Com mis-
sariaat v oor d e M edia gelijkw aardig is aan d e IKON. V oor d e Wer kgro ep Nazorg , die in h et
ver leden veel  werk heeft  verzet,  zal in de nieuw  ontstane situat ie mogeli jk  nog een beperkte
maar niet onbelangri jke taak zi jn weggelegd bi j  de persoonli jke nazorg.
Het  voorste l van de commissie w ordt  aanvaard met  33 s temmen voor en 1  onthouding.  Ds.  H.J .
Siegers bl i jf t  als deputaat buiten stemming. De praeses wijst erop dat een nieuwe start mocht
w orden  gemaak t o p een ou de baan;  w ij gelov en dat  God hier zelf  w egen v oor d e verbreid ing v an
het evangelie heeft gebaand.

Artikel 58 1 1 . 0 6 . 9 6
Spreekconsent (agenda 2.11.1 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : T.  Dijkem a

M ateriaal :

1 . brief van de Particul iere Synode Overi jssel dd. 21 f ebruari 1996  met het verzoek, steun
te g even aan  een doo r haar gegev en int erpret atie v an een beslu it v an de Generale
Synode Groningen-Zuid 197 8 (Act a art. 10 9) betreffende de duur van het spreekconsent
van  hen d ie na  hu n d oc tor aal ex am en  no g d oo rs tud eren ; d e in terpr et at ie van  de  PS
Overi jssel lu idt :  

" de kerk elijke po sitie v an een st udent  verand ert n iet d oor h et af leggen v an een
doc to raal exam en. Du s kan h ij nog st eeds spreek con sent  aanvrag en. M aar hij
mag  dat  niet  ont vang en als hij vo orheen  de t ermijn  van 1 2 m aanden al h ad
vo lgem aakt . Zij n do ct orale ex amen  geef t h em g een ' nieu w e'  bev oeg dhe id in  deze
zaak";

2 . paragraaf 6.6  van het rapport van deputaten-curatoren, welke als volgt luidt:
" De syn ode [ nl. v an Om men  19 93 ] st elde in het  kader v an haar beslu it in zake een
voorstel met betrekking tot het spreekconsent aan curatoren de vraag of het spreekcon-
sent  een andere v orm  kon  krijgen  in die zin dat  deze mo gelijkh eid w ordt  gebod en aan
studenten die met goed gevolg hun stage-elementen hebben afgerond, met toestemming
van d e kerken  en ond er vold oende b egeleiding  vanu it d e opleidin g (A ct a art.  45 , beslu it
2 . 1 ).
Op deze v raag ant w oord en cu rato ren na ov erleg m et d e senaat h et v olgend e.
a. Het hele nieuwe studieprogramma (inclusief de prakti jkoriëntatie) biedt huns

inziens geen  ruim te o m d e stu dent en de m ogelijk heid v an een spreek con sent  aan
te b ieden.  De begeleid ing in d e prakt ijkoriën tat ie vind t g ericht  plaat s, in een
bepaalde gemeente, en is daarom niet geschikt voor een algemeen spreekcon-
sent. Bovendien is het zo dat de afronding van de prakti jkoriëntatie tevens de
laatst e fase v an de st udie als geh eel is.

b. Een andere zaak is het verlenen van een spreekconsent 
-- aan studenten die hun doctorale studie hebben voltooid, maar daarna

eerst nog een extra, uitgebreide stage volgen of hun studie voortzetten;
-- in bi jzondere gevallen aan anderen dan genoemde studenten.

Curat oren zijn v an oor deel dat  de syn ode er go ed aan zal doen  in een nad er te t reff en
regeling (A ct a Generale Syn ode v an Om men  19 93  art.  45 , beslu it 2 .3 ) een en and er
verder uit te w erken".

Besluit 1 :

aan het  verzoek  van d e Particu liere Syno de Ov erijssel 19 96  te v oldoen , do or uit  te
spreken dat het beslui t  van de Generale Synode Groningen-Zuid 1978 , Acta art .  109,
inhield d at een  stu dent  die spreek con sent  kreeg n iet lan ger dan 1 2 m aanden v an die
bevoegdheid gebruik mocht maken. 

Grond:



het  besluit  van d e Generale Syn ode Gron ingen-Z uid 1 97 8 k an op v erschillen de man ieren
w orden  geïnterp reteerd , m aar de daarbij aan gevo erde ov erw egingen  mak en duid elijk dat
de doo r de Partic uliere Syn ode Ov erijssel 19 96  aangedrag en int erpret atie d e juist e is.

Besluit 2 :

1 . te constateren dat het beslui t  van de Generale Synode Amsterdam 1908, A cta art .  60,
gehand haaf d doo r de Generale Sy nod e ' s-Gravenh age 1 91 4,  Ac ta art . 7 7,  in de ker ken
rechtskracht heeft, t e weten:

". ..dat aan studenten in de theologie, die nog geen praeparatoir examen voor de
classis ded en, h et o pt reden v oor de g emeent e niet  meer zal w orden  to egest aan
en de k erken m et d it b esluit  opzet telijk  in ken nis t e stellen en  op nalev ing erv an
bij haar aan te dringen";

2 . de suggest ie van deputaten-curatoren niet  over te nemen; 
3 . uit  te sp reken d at d e lopend e spreekc onsent en geldig heid heb ben t ot  de dat a die zijn

bepaald door de classes die deze consenten verleenden.

Gronden:

1 . vanuit de kerken l igt geen verzoek bi j de synode om het besluit van de Generale Synode
Amsterdam 19 08, gehandhaafd door de Generale Synode 's-Gravenhage 1914 , opnieuw
buit en w erking  te st ellen; oo k het  verzoek  van d e Particu liere Syno de Ov erijssel 19 96  is
niet  a ls zodanig aan te merken; 

2 . deputaten-curatoren van de Theologische Universi tei t  r ichten zich bli jkens paragraaf 6.6
van h un rap port  op de sit uat ie van st udent en c. q. d oct orand i; de k erken d aarent egen
kenden het spreekconsent steeds toe op grond van de nood van de kerken en niet op
grond van het eventuele nut van het spreekconsent voor studenten; de Generale Synode
Groning en-Zuid  19 78  overw oog  al dat h et c onsent  niet  behoo rt u it t e groeien t ot  een
instituut ten gerieve van studenten;

3 . w anneer de kerken het spreekconsent een andere basis wil len geven, nl. het nut voor
doorstuderende studenten, kan dit alleen in de weg van revisie van het besluit van de
Generale Syn ode A mst erdam  19 08 , gehan dhaaf d doo r de Generale Sy nod e ' s-Gravenh a-
ge 1914 , tot stand komen.

Het voorstel van de commissie wordt  aanvaard met 35 stemm en voor en 1 onthouding.

Artikel 59 0 8  /  1 0 . 05 . 9 6
Eredienst (agenda 3.4.4)

Vo orst el : co mm issie 2 

Rapporteur : H.J . Siegers

M ateriaal :

brief  van d r. P. van  Gurp dd . 8  feb r. 1 99 6,  w aarin hij o. m.  verzoek t:  " De syn ode beslu it
prealabel de v raag t e behand elen of  de vo orst ellen en adv iezen van  de depu tat en ere-
dienst  ont vank elijk zijn" , w aarbij hij als argu men t aan voert  dat  de depu tat en " op v erschil-
lende on derdelen h un op drach t o versc hreden  hebben . En dat  daarom  hun v oorst ellen
onontvankeli jk zi jn".

Besluit:

1 . aan het verzoek niet te voldoen;
2 . bij de beh andeling  van h et rap port  van d eput aten  eredienst  te t oet sen w elke on derdelen

van het rapport niet val len binnen de aan deputaten gegeven opdracht.

Gronden:

1 . er zijn geen g egron de redenen  aangev oerd om  onder delen v an het  rappo rt v an de dep ut a-
ten eredienst bi j  voorbaat niet ontvankeli jk te verklaren;

2 . het is niet  mogelijk zond er inhoudelijke beoordeling v an de onderdelen van  het rappo rt
een oordeel uit te spreken over de vraag of deputaten in str ijd met hun instructie gehan-
deld hebben.

Dit  voo rstel is h et resu ltaat  van in ten sieve disc ussie, eerst  binnen  de co mm issie en later o ok t er
vergad ering.  Een meerderh eids- en een m inderheid svoo rstel,  zoals die in eerst e term ijn op t afel
w aren gelegd , zijn in t w eede t ermijn  inget rokk en t en gun ste v an dit  gew ijzigde v oorst el van
commissie 2 als geheel. Bi j de bespreking in eerste termijn w aren de deputaten ds. A.L.Th. de
Bruijne, d s. T.  Dijkem a, ds.  H. Folk ers en ds.  P.J. T rimp  aanw ezig. Het  gew ijzigde v oorst el van
de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard, waarbij ds. T. Dijkema buiten stemming
blijf t.  M et h et g enom en besluit  is de w eg vrij o m t ot  verdere b ehandelin g van  het  rappo rt v an



deputaten eredienst over te gaan.

Artikel 60 0 3 . 0 5 . 9 6
Eredienst  (agenda 3.4.5)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H.J . Siegers

M ateriaal :

brief  van b r. J . ' t H art en  zr. G.A . ' t Har t-d e Lange t e Pijnacker dd . 5  maart  19 96 , w aarin
onder meer bezw aar w ordt gemaakt tegen het benoemen van deputaten eredienst door
de synode van Ommen, met als grond dat: "de laatste jaren een brede l i turgische bezin-
ning op gang gekomen is" .  
Zi j  voeren tw ee argumenten aan:
1.  w at d oor v elen in de k erken w ordt  begeerd m ag geen en kele rol sp elen bij prin cipiële
zaken.  " De allesbeheersen de vraag  is: is het  naar de w il van d e Here" ;
2. er is van een brede l i turgische bezinning geen sprake, gezien de uitslag van de gehou-
den inventarisatie in de kerken. Daarom heeft de synode van Ommen ten onrechte op
deze grond deze deputaten aangesteld.

Besluit:

het bezwaar niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . de wil van de Here mag ook gezocht w orden in de weg van gezamenli jke bezinning op de
litu rgie;

2 . w at de br iefschr ijvers c iteren ui t  de gronden van de generale synode van Ommen (Acta
art.  46 ) is slecht s een van  de gron den on der haar beslu it;

3 . brief schrijv ers stellen  dat  er geen bred e litu rgisch e bezinnin g in de k erken is,  maar zij
beroep en zich d aarbij op g egeven s, verm eld in de in vent arisatie v an depu tat en eredienst ,
die niet  op de generale synode van Ommen konden dienen. 

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 61 0 3 . 0 5 . 9 6
Eredienst  (agenda 3.4.14 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :

anoniem e brief  van een  br. o f zr.  uit  Zw olle met  enkele reac ties o p het  rappo rt st udiede-
put aten  eredienst .

Besluit:

deze brief niet ontvankeli jk te verklaren.

Grond:

brieven zonder afzender komen niet voor behandeling in aanmerking.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 62 2 5 . 0 4 . 9 6
Eredienst (agenda 3.4.31 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :



brief van  de brs. H. Bos en E. van Itt ersum t e Dront en dd. 1 3 april 1 99 6,  met  het v er-
zoek de kerken op te roepen de erediensten op nieuw jaarsmorgen te handhaven, eventu-
eel opnieuw in te stel len.

Besluit:

dit verzoek niet ontvankelijk te verklaren.

Grond:

dit  bet reft  een nieuw e zaak die niet  in de w eg van  voo rbereidin g doo r de m indere v erga-
dering  ter t afel is gek om en (art . 3 0 KO ).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 63 0 3  /  0 5 . 09 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst  ( ag en da  3 .4 . 1  t / m 3 . 4 . 4 , 3 . 4 . 8  t/ m  3 . 4. 1 3 ,  3 .4 . 1 5  t / m
3 . 4 . 2 7 , 3 . 4 . 2 9 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteurs : R. ter Beek, H. Brink,  H.J.  Siegers

M ateriaal :

1.  rapport  studiedeputaten eredienst;  
2 . aanvullend rapport van deze deputaten;
3 . 24 brieven (waaronder zeer uitgebreide!), 15 van kerkeraden en 9 van part icul ieren,

w aarin opmerkingen en kanttekeningen (deels instemmend, deels kr i t isch) gemaakt
w orden  bij het  rappo rt v an de dep ut aten , en een v erzoek (1 ) uit  te sp reken d at d eput aten
doo r het  aanbieden  van een  nieuw e orde v an dienst  hun b evoeg dheid t e buit en zijn
gegaan en (2) te besluiten niet opnieuw  deputaten te benoemen.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder harteli jke dank voor hun arbeid;
2 . uit te spreken dat de plaatseli jke kerken bi j  de nadere invulling van de l i turgie binnen de

doo r de generale sy nod e aangegev en kad ers in eigen v erant w oord elijkheid  kun nen blijv en
handelen;

3 . a. voo rlopig  het  invo egen v an sch uldbelijd enis en gen adeverk ond iging en  lezing v an
de w et n a de preek  goed t e keuren  als variat ie op de o rde vo or de m orgen dienst
B (Kampen 1975 ), en wel als volgt:
1 Vot um
2 V rede-/zegen groet
3 A nt w oord lied
4 Schuldbeli jdenis en genadeverkondiging (eventueel gevolgd door een l ied)
5 Gebed  om  verlic ht ing do or de Heilig e Geest
6 Lezing  van een  of  meer sc hrif tg edeelt en, ev ent ueel af gew isseld doo r een lied
7 Lezing  van d e tek st
8 Bediening v an het W oord
9 Am enlied
10  Lezing v an de w et d es Heren (Ex. 2 0: 2-1 7 o f D eut . 5 :6 -21 )
11 Dankzegging en voorbede
12 (Eventueel) Bediening van de doop (in bi jzondere gevallen onmiddell i jk na de
schuldbeli jdenis en genadeverkondiging en het l ied dat daar eventueel op volgt)
13  Inzameling  van d e gaven
14  (Eventu eel) Viering  van h et av ond maal
15 Slotzang
16 Zegen;

b. over schuldbelijdenis en genadeverkondiging vast te leggen:
1. de schuldbeli jdenis kan door de voorganger w orden uitgesproken namens de
gem eent e w aarna het  ' amen '  van d e gemeen te v olgt  (als de vo organ ger oo k dit
'amen'  uitspreekt, kan de gemeente daarbij aansluiten met een amenlied) of door
de gem eent e zelf w orden  uit gesprok en (of  gezong en);
2. de genadeverkondiging w ordt uitgesproken door de voorganger. Daarna volgt
het 'amen'  van de gemeente (als de voorganger ook dit 'amen'  uitspreekt, kan de
gem eent e volg en met  een amen lied);
3. voor schuldbeli jdenis en genadeverkondiging zal de voorganger passende
schriftgedeelten (schu ldbelijden is b i jv .  Ps.  51; 1 Joh. 1:9 ,  genadeverkondiging
bijv. Rom. 5:1 , 8-10;  8:1,  2; 1 Kor. 1:3 0; 15 :1-3; Ef. 2:4 -10; Tit.  3 :4-7) of
l iederen (schu ldbelijden is bijv. Ps. 19 :5 , 6;  25 :2 -5; 5 1;  Gez. 17 ) kiezen. Daar-
naast kan van de volgende teksten gebruik gemaakt w orden:



schu ldbelijden is
( laten wi j  voor de Here nu onze zonden beli jden:)
Alm acht ige, eeuw ige God en Vader.
W ij erkenn en dat  w ij geboren  zondaars zijn en  daarom  van n atu re niet  in st aat
het goede te doen.
W ij belijden d at w ij door u w  gebod en t e overt reden in o nze daden , w oord en en
gedac ht en uw  oord eel hebben  verdien d en sc huldig  staan  teg enov er onze naas-
ten.
W ij hebben  berou w  over o nze ov ertred ingen.  W ij w illen brek en met  de zond e. W ij
verlangen hartel i jk naar een nieuw leven, een leven van gehoorzaamheid.
Met een beroep op uw genade en uw  trouw  smeken w ij U:
Ontferm U over ons, barmhartige God en Vader, en spreek ons vrij ,  w as ons
scho on in h et b loed v an Jezu s Christ us, o nze Here.
Herschep ons door de kracht van uw  Heilige Geest naar het beeld van uw  Zoon,
zodat  w ij met  vreug de leven  to t eer v an uw  Naam.
Amen.
(Als d it ' amen '  door  de vo organg er w ordt  uit gespro ken k an de gem eent e aanslui-
ten met het z ingen van bi jv.  Ps.  19:5,  6 ;  25:2-5,  8-10 ; 27:5,  6 ;  30:6;  5 1:5;
86 :1 , 2 ; Gez. 2 :2 , 3 ; 1 7: 1-3 );

genadeverkondiging
Als w ij oprec ht  schu ld hebb en beleden  en in v ertro uw en een bero ep hebb en
gedaan op het l i jden en sterven van de Here Jezus Christus, mogen wij erop
rekenen dat al  onze zonden ons door God werkel i jk  vergeven zi jn.  (Of:  Als u. . . ;
of :  Ieder die. . . /Wie. . . )
De Vad er in de hem el geef t im mers o verv loedig zijn  genade aan  allen die Hem
daarom vragen.
Als w ij werkelijk bereid zi jn met onze zonde te breken en oprecht de hulp van de
Geest v erlangen o m v oort aan God en  onze naast e lief t e hebben , m ogen w ij
verhor ing verwachten. (Of:  Als u. . .;  of :  Ieder die. . . /Wie. . . )
Want de hemelse Vader geeft beslist zi jn Geest aan wie Hem vragen om nieuwe
gehoorzaamheid.
Dit verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heil ige Geest. Am en.
(Als dit ' amen' door de voorganger wordt uitgesproken, kan de gemeente aan-
slui ten met bi jv.  Ps.  18:1;  22:1 0-12; 25 :6,  7;  27 :7;  28:4 ,  5;  30:1 -3,  7;  31:13 ,
1 4 ;  3 2 : 1 ; 3 3 : 1 ,  2 , 8 ;  3 4 : 6 -8 ;  3 6 : 2;  5 7 : 5 , 6 ;  6 5 : 2 , 3 ;  8 6 : 4 , 5 ;  Ge z.  1 4 : 3 , 4 ;  1 5 ;
16 ; 1 7: 4,  5);

4 . a. deputaten voor de eredienst te benoemen met de volgende opdrachten:
1 . een derde orde van dienst te ontw erpen zowel voor de morgen- als de

mid dagdien st m et en  zonder av ond maal,  en ond erzoek t e doen n aar het
event ueel eigen k arakt er van d e tw eede dienst  op zon dag en d e con se-
quent ies daarvan  voo r de inric ht ing v an deze dien st;

2 . zich te bezinnen op de plaats en de inrichting van de avondmaalsviering
en daarbij t ekst en of  fo rmu lieren t e (doen) o nt w erpen die m eer afw isse-
ling m ogelijk  mak en bij f requen te v iering v an het  avon dm aal;

3 . aandacht te geven aan variatie in of uitbreiding van de l iturgische formu-
l ieren;

4 . tek sten  te o nt w erpen v oor v aste lit urgisc he ond erdelen en in  overleg  met
deputaten kerkmuziek melodieën te zoeken of te (doen) ontw erpen voor
een meer g evarieerde v orm gevin g van  onder delen v an de ord en van
dienst ;

5 . te o nderzoek en of  en zo ja hoe een  voo r deze tijd  gesch ikt e orde v an
dienst  te o nt w ikkelen  zou zijn m et g ebruik mak ing v an delen v an het
ordinarium;

6 . bij de bezin ning o p de v orm gevin g van  de eredienst  de huid ige t ijd en
cult uur in  rekenin g t e brengen  en t e onderzo eken o f n adere ond erschei-
ding in  karakt er en doel v an samen kom sten  van d e gemeen te w enselijk
is;

7 . in samen w erking  met  de depu tat en generaal-sy nod ale publik aties een
handzam e en goed  leesbare pub likat ie te v erzorgen o ver (a) de sy nod ebe-
sluiten over de hantering van art ikel 65 KO, (b) het grondpatroon van de
geref orm eerde eredienst , (c) d e schu ldbelijden is en de gen adeverk ond i-
ging en de plaatsing van de w et na de preek, (d) de manier waarop de
verschil lende onderdelen van de eredienst kunnen worden vormgegeven;

8 . het rapport van hun w erkzaamheden met voorstel len om te komen tot
verantwoorde verri jking van de l i turgie zes maanden voor de volgende
generale synode de kerken toe te zenden om deze de gelegenheid te
bieden hun reacties bij  de synode in te zenden;

b. aan deputaten de bi j de synode binnengekomen reacties op het rapport van de
studiedeputaten eredienst, benoemd door de synode van Ommen, ter hand te
stel len.

Gronden:



1 . a. deputaten hebben hun omvangri jke opdracht naar behoren uitgevoerd;
b. aan het eerste verzoek genoemd onder materiaal 3 kan niet w orden voldaan. De

Generale Synode van Ommen 1993 benoemde een studiedeputaatschap inzake
de eredienst  (Ac ta art . 4 6,  besluit  1).  Dit  implic eert d e taak  een st udierap port  uit
te b rengen . Dat  de syn ode m eer dan inv ent ariseren bedo elde, k an daarnaast
blijken  uit  de opd racht  gebru ik t e mak en van  de vo orhan den bezin ning (b esluit
1. 1).  De syn ode gaf  verder aan  dat  variat ie in en uit breidin g van  orden  van d ienst
de speciale aandacht van deputaten moest hebben. Een voorstel voor een nieuwe
orde van dienst hoeft dan niet buiten de opdracht te vallen;

2 . inzake de vormgeving van de eredienst is veel niet uitdrukkeli jk geregeld in de kerkorde
of  de goed gekeu rde ord en van  dienst . Het  behoo rt t ot  de bev oegdh eid van  kerken
besluit en t e nemen  over zak en als beurt zang, m edew erking  van een  koo r, geb ruik v an
muziekinstrumenten, een sti l  gebed, zingen van het vot um, van het ' amen', van respon-
sies, de dien st v an een v oorlezer,  de plaat s van d e afk ond igingen , het  gebru ik v an
technische hulpmiddelen, de wi jze van col lecteren, enz.;

3 . a. de syn ode v an Om men  gaf  deput aten  opdr acht  aandac ht  te g even aan  ' variat ie in
of uitbreiding van de orden van dienst en van het aantal l i turgische formulieren'.
Deputaten hebben suggesties hierover uit de kerken tegen het l icht van de
Schrif t en  de litu rgiegesc hiedenis g ehoud en, m aar kw amen  niet  to e aan het
volledig uitw erken van een derde orde van dienst voor zow el de morgen- als de
mid dagdien st.  Hun v oorst ellen ov er schu ldbelijden is en genad everk ond iging en
over d e plaat s van d e w et n a de preek k unn en in af w acht ing daarv an vo orlop ig
w orden  gerealiseerd in sam enhang  met  orde v an dienst  B. Het  is w ijs over h et
credo in de morgendienst pas te beslissen als ook duideli jk is hoe de orde voor de
middagdienst eruit gaat zien;

b. de l iturgische elementen van schuldbeli jdenis en genadeverkondiging zijn in orde
van dienst B in andere l i turgische onderdelen verwerkt (zie Act a Generale Synode
Kamp en 1 97 5,  art.  44 9,  sub B.II ' zij overw eegt  2' , en B.III ' zij is van oo rdeel 2 ' ),
maar kunnen even zinvol afzonderli jk in de orde van dienst w orden opgenomen;
w etslezing na de preek legt een l iturgisch accent op de w et als regel van de
nieuwe gehoorzaamheid;

4 . a. 0 . het  tw eede verzo ek on der m ateriaal 3  kan n iet w orden  ingew illigd om dat
de synode van Ommen op goede gronden een studiedeputaatschap voor
de eredienst  inst elde (A ct a art.  46 , gro nden 1 .1  t/ m 1 .3 ). Bov endien
mak en zow el het  w erk v an depu tat en als de react ies uit  de kerk en (o.a.
via de in vent arisatie) du idelijk d at een  verv olgop drach t g ew enst  is;

1 . beide dien sten  vragen  in het  geheel v an de zon dagsv iering om  een eigen
karakt eristieke vorm ;

2 . een van de gronden onder het besluit van de synode van Ommen w ijst op
' het  verlang en naar m eer afw isseling in d e avon dm aalslitu rgie'  bij f re-
quent  avon dm aal vieren (A ct a art 4 6,  besluit  1,  gron d 1 .4 ); de t w ee
huidige avondmaalsformulieren bieden daartoe te weinig mogelijkheden;
de inventarisatie van deputaten bevestigt de wens naar meerdere avond-
maalsformulieren;

3 . de syn ode v an Om men g af d eput aten  ook  opdr acht  aandac ht  te g even
aan 'var iat ie in of  u i tbreiding van het aantal  li turgische formul ieren'  (Acta
art. 46, besluit 1.1). Deputaten zijn hier niet aan toegekomen;

4 . 1 . het is w enselijk dat de vo organger vo or schuldb elijdenis en genadever-
kondiging uit meerdere teksten een keuze kan maken;

4 . 2 . om  bepaalde o nderd elen van  de litu rgie t e kun nen zing en (bijv . vo tu m en
schuldbeli jdenis) dienen geschikte melodieën voorhanden te zijn;

5.1.  de teksten van het ordinarium, Kyrie,  Glor ia,  Credo, Sanctus en Benedic-
tu s en A gnu s Dei, gaan  teru g op d e vroeg e christ elijke t radit ie;

5 . 2 . naast  de best aande ord en van  dienst  zou een zog enaamd e ordinar i-
um-orde een verri jking kunnen betekenen, als bl ijkt dat deze een goede
vorm  biedt  om  God in d eze tijd t e eren in de ered ienst ;

5.3.  latere g ebruik mak ing v an de ord inarium -delen in d e room s-kat holiek e mis
met  de t ranssub stan tiat ieleer hoef t n iet b ij voo rbaat  uit  te slu iten  dat
gereformeerde kerken ze goed kunnen gebruiken;

6 . 1 . een Schriftuurl i jk verantwoorde l i turgie ontstaat in wisselwerking met de
vragen en m ogelijkheden van  de eigen tijd en cu ltuur.  Dat v raagt bijvo or-
beeld dat  voo r de huid ige prak tijk  van d e eredienst  gereken d w ordt  met
het specif ieke belang van de preek, de functie van de eredienst voor de
gem eent eopbo uw  en de m issionaire op drach t v an de gem eent e;

6 . 2 . de nieuw testamentische 'samenkomst' omv at meerdere aspecten van de
omgang met God in de gemeente. Het is denkbaar dat de kerken ook
vandaag samen kom sten inst ellen met een speciaal karakt er of bijzondere
doelst elling (bijv . een k erkdien st m et ev angeliserend  karakt er);

7 . 1 . deputaten hebben in hun rapport veel aangedragen uit de Schrift  en de
gesch iedenis dat  van b elang is v oor h et g esprek in  de kerk en ov er litu rgie;

7 . 2 . met  recht  hebben  brief schrijv ers gew ezen op d e grot e omv ang v an het
aangeboden rappo rt;

7 . 3 . ten dienste van het gesprek over de eredienst en ter verspreiding van de



synod ebesluiten hierover,  moet en de kerkleden ku nnen beschik ken ov er 
een niet te omvangri jke publikatie over genoemde zaken;

7 . 4 . toetsing is geen plicht voor enkelingen maar het recht van al le kerkleden;
b. het  is goed d at d eput aten  de react ies die bij de sy nod e zijn binn engek om en bij

hun w erk betrekken.

De bespreking w ordt ingezet met een ronde 'algemene beschouw ingen'. Daarbij  vindt aan de
hand van het comm issierapport (zie bij lage VII) een uitvoerige gedachtenwisseling plaats met de
deput aten  over d e inhou d en de st atu s van h un rapp ort , w aarin zij veel st udiem ateriaal h ebben
neergelegd . A anw ezig zijn de dep ut aten  ds. A .L.T h. d e Bruijne (alleen op  3-9 ), ds.  T. Dijk ema,
br.  G. Dui jst ,  ds.  H. Folkers,  drs.  A.  de Heer-de Jong, ds.  P.  de Jong (al leen op 5-9),  br.  J.
M unn eke, d rs. J . Sm elik en ds.  P.J. T rimp  (alleen op 5 -9).  Desgev raagd gev en depu tat en aan dat
het niet hun intentie w as de prediking als zodanig te relativeren. Hun bedoeling was aandacht te
vragen  voo r de w aarde van  de andere o nderd elen van  de eredienst . M ede geho ord h et ad vies
van prof. dr. C.J. de Ruijter, die als adviseur aanwezig is, w ordt uit deze algemene beschou-
w ingen de conclusie getrokken dat het deputatenrapport gezien moet w orden als een momen-
to pnam e van lit urgisc he bezinn ing bin nen de g erefo rmeerd e kerken . Deze sy nod e heef t t ot  taak
door haar besluitvorming een kader te scheppen om aan die bezinning verder gestalte te geven.
Binnen dat kader kan dan ook de nodige toetsing in de prakti jk plaatsvinden.
Nadat  de co mm issie versc hillende su ggest ies vanu it d e vergad ering in h aar voo rstel h eeft
verw erkt , blijv en nog  tw ee amend emen ten  over.  De predik ant en R.Th.  de Boer en P.H.  van d er
Laan w il len aan het slot van besluit 3a tussen haakjes de volgende aanw ijzing toevoegen:
" invo eging v an sch uldbelijd enis en gen adeverk ond iging en  lezing v an de w et n a de preek  kun nen
op v ergelijkb are w ijze in de ord e voo r de m orgend ienst  A t oegepast  w orden " . En dr. L. J.  Joo sse
st elt  vo or in  beslu it  4a h et  ond erdeel  6 m et  de bij beh oren de gr ond  6 t e lat en v erva llen.  Deze
amen dem ent en w orden  echt er doo r de verg adering v erw orpen  (allebei met  16  stem men  voo r en
19  stem men  teg en). Ten slot te w ordt  het  voo rstel v an de c om missie m et alg emen e stem men
aanvaard . Ds.  T. Dijk ema blijf t als d eput aat st eeds buit en st emm ing.  Dit  eenparig g enom en
besluit sluit aan bi j de conclusie van de algemene beschouw ingen, omdat hiermee door de
generale synode een kader is geschapen voor de li turgische bezinning binnen de plaatsel i jke
kerken.

Artikel 64 0 5 . 0 9 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst : gezang en (agenda 3.4.1 t /m 3.4.5 ,  3.4.7 t /m 3.4.1 3, 3.4.1 5
t / m  3 .4 . 2 7 ,  3 .4 . 2 9  - 3 . 4 . 3 0  en  3 . 7 .1  t / m  3 .7 . 8 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteurs : J.  van D ijk en M .H.  Oost erhuis

M ateriaal :

1 . rappo rt st udiedep ut aten  eredienst ;
2 . aanvu llend rapp ort  stu diedepu tat en eredienst ;
3 . 19 brieven van kerken en 14 van part iculieren, waarin:

-- algemeen  w aardering  to t u itd rukk ing w ordt  gebrac ht  voo r de degelijk heid en
deskundigheid van het w erk van deputaten en de verslaglegging daarvan in hun
rapport. Op een aantal onderdelen wordt  ook uitdrukkelijk adhesie betuigd aan de
voo rstellen  van d e deput aten , m et n ame t en aanzien v an de v oorg esteld e uit brei-
ding v an de gezan genbu ndel (1 4 k eer);

-- bezwaren worden ingebracht ondermeer tegen de samenstel l ing van het depu-
taatschap, de ruime taakopvatt ing van deputaten en de manier waarop ze hun
opd racht  hebben  uit gevo erd en t egen het  stu dieresult aat en  de vo orst ellen van
deputaten, met name hun formulering van uitgangspunten en criteria en de
om vang , inh oud  en inv oering  van d e voo rgest elde proef bun del;

-- voorstel len worden gedaan ten aanzien van de uitgangspunten en criteria voor
samen stellin g en t en aanzien v an de pro cedu re voo r de uit breidin g van  een ge-
zangenbundel, de ontw ikkeling van de kerkmuziek en het vervolgtraject voor de
studiedeputaten;

-- de voorstellen van deputaten op onderdelen worden geamendeerd;
-- w ordt voorgesteld uit te spreken, dat de voorstel len van deputaten inzake de

gezangen (al of niet integraal) onontvankelijk zijn; deputaten hebben de argumen-
ten  van v orige sy nod en vo or de af w ijzing v an de gezan gen uit  het  Liedboek  niet
get oet st;  daarom  strijd en hun  voo rstellen  met  art.  31  en 3 3 v an de k erkord e;

-- de synode gevraagd w ordt, iets te doen aan een landelijke kerkmuziek-regeling.

Besluit:

1 . uit  te sp reken d at d eput aten  hun o pdrac ht  met  bet rekkin g t ot  de gezang en op g edegen
w ijze hebben uitgevoerd;

2 . aan de verzoeken tot onontv ankeli jkverklaring van de voorstel len met betrekking tot de
gezangen niet te voldoen;



3 . de vo lgende aan zet v oor d e fo rmu lering v an uit gangsp unt en en c riteria v oor d e uit brei-
ding van de gezangenbundel voorlopig te aanvaarden (voorshands als aanvulling op de
richt lijnen die d e GS Kamp en 1 97 5 (A ct a art.  42 4) h eeft  vast gest eld):
" Als algemeen uit gangspun t geldt  dat nieuw test ament ische liederen naar inhoud en vo rm
aansluit en bij de lied eren uit  de Sch rift . Spec ifiek  voo r een kerk liedt ekst  bet ekent  dit  dat
de t ekst  Schrif tu urlijk en  een vo lw aardig po ëtisc h pro duk t is.  Vo or de k erkliedm elodieën
betekent dit dat aansluit ing gezocht wordt m et het tradit ionele kerkl ied";

4 . a. een depu taat schap  kerkm uziek in t e stellen,  w aarin de v olgend e discip lines
vertegenwoordigd dienen te zijn: theologie, kerkmuziek, hymnologie, taalkunde
en muziekpedagogiek;

b. di t  deputaatschap op te dragen de eerstvolgende generale synode, onder gebruik-
mak ing v an de reac ties d ie deze syno de van uit  de kerk en op d it o nderd eel van
het  deput aten rappo rt h ebben b ereikt , t e dienen m et een  nadere f orm ulering  van
select iecrit eria voo r en een nad er voo rstel v oor d e opzet  en met  name d e rubric e-
ring v an de gezan genbu ndel,  en ook  met  een vo orst el met  bet rekkin g t ot  de aan
de synode gestelde vraag om een landeli jke kerkmuziek-regeling;

c. aan dit deputaatschap voorts de volgende instructie te geven:
1. door zelfstandig onderzoek naar kerkmuziek in verleden en heden en door
oriënt atie o p het  w erk v an anderen  dat  binnen  en buit en onze k erken o p dit
gebied is en  w ordt  verric ht , t e zoeken n aar liederen die v oor o pnam e in de ge-
zangenbundel in aanmerking komen;
2. met het oog hierop ondermeer te streven naar een w aarnemerschap bi j de
herziening  van h et Lied boek  voo r de kerk en (het  projec t Lied boek  20 00 ) en
contact t e onderhouden met degenen die binnen andere kerken in het Nederland-
se taalgebied met onderzoek naar het kerklied belast zi jn;
3.  een st imulerend beleid te voeren gericht  op het scheppen van nieuw e liedtek-
sten en -melodieën en het bew erken en vertalen van liederen uit voorgaande
eeuw en en and ere taalg ebieden en  tev ens op h et v erzamelen v an mu ziek die
geschikt  is voor de begeleiding v an de gemeent ezang op orgel en/of  andere
muziekinstrumenten en adres te zi jn voor dichters en componisten die zich op
deze terreinen bewegen;
4.  regelm atig , in g oed ov erleg met  de depu tat en eredienst , de k erken t e inf orm e-
ren op  het  gebied v an kerk lied en kerk mu ziek en lesm ateriaal t e (laten) o nt w ikke-
len, g eschik t v oor h et sc hoo londerw ijs en de cat echese en  de kerk en vo ort s te
dienen m et h andreik ingen en  suggest ies ter b evord ering v an de k ennis,  het
zingen en spelen van de psalmen en de gezangen;
5.  regelm atig  liederen die n aar hun o ordeel v oor o pnam e in de gezang enbun del in
aanm erking  kom en, m et v erant w oord ing v an hun  keuze aan d e hand v an vast ge-
stelde cri teria,  aan de kerken voor te leggen met de aanspor ing eventuele reac-
t ies hierop aan deputaten toe te zenden;
6.  telk ens aan een v olgend e syno de met  redenen o mk leed en m et v erw erking  van
de reacties uit de kerken voorstel len te doen met betrekking tot de gezangenbun-
del;
7.  in samen w erking  met  deput aten  generaal-sy nod ale publik aties zorg  te d ragen
voor de uitgave van de nieuwe gezangenbundel als een bundel in wording;
8. zes maanden voor elke synode het rapport van hun w erkzaamheden aan de
kerken toe te zenden;

5 . voor de uitbreiding van de gezangenbundel de volgende werkw ijze af te spreken:
1.  deput aten  leggen t enm inst e tw ee jaar voo r elke vo lgende sy nod e de gezang en die
naar hun  oord eel voo r opn ame in d e gezangen bun del in aanm erking  kom en, o nder
verantwoording van hun keuze, ter toetsing aan de kerken voor; over de wijze waarop
besluit en depu tat en in ov erleg m et d eput aten  generaal-sy nod ale publik aties;  deput aten
sporen  de kerk en en hu n leden aan , deze gezang en op h un br uikb aarheid v oor d e ere-
dienst te toetsen en tenminste een jaar voor de eerstvolgende generale synode hun
eventuele reacties aan deputaten toe te zenden;
2.  het  staat  de kerk en vrij d e gezangen  die doo r depu tat en w orden  voo rgest eld t e to et-
sen doo r ze te geb ruiken  in de eredien st;
3. met v erwerking van de reacties en suggesties uit de kerken doen deputaten aan de
generale sy nod e een vo orst el to t u itb reiding v an de gezan genbu ndel;
4.  de generale sy nod e besluit , zond er eigenm acht ig ingrijp en op d e tek st o f d e melod ie,
w elke van deze gezangen aan de gezangenbundel zul len worden toegevoegd en w elke
niet  of  nog n iet;
5.  de gezang en die do or de sy nod e (nog) n iet zijn aan vaard w orden  van h et p rogram ma
afgev oerd of , w anneer dat w enselijk w ordt  geacht  en mog elijk is, in een gew ijzigde vorm
en/of met een nadere verantw oording opnieuw t er toetsing aan de kerken voorgelegd;
6. van de gezangen die door de synode zi jn aanvaard w ordt de opname in de gezangen-
bun del def init ief;

6 . a. deputaten kerkmuziek op te dragen, de nieuw v oorgestelde gezangen uit de
bun del 10 6 Gezang en met verw erking van de reacties uit de kerken krit isch te
bezien en m et t oelich tin g en v erant w oord ing v an de select ie naar analog ie van
hun instructie ter toetsing aan de kerken voor te dragen, in overeenstemming
met  de doo r deze syn ode aanv aarde w erkw ijze;

b. met deze gezangen vervolgens te handelen in overeenstemming met de aangeno-



men  w erkw ijze;
7 . deput aten  op t e dragen ern aar te st reven zo  spoedig  mo gelijk een r oyale p roef bun del aan

de kerk en t er to etsin g aan t e bieden w aarmee in d e eerste b ehoef te aan  te b eproev en
gezangen wordt v oorzien;

8 . a. voo r het  deput aatsc hap k erkm uziek v oorlo pig bij d e quaest or een bu dget  van
ƒ 5 0. 00 0, -- beschik baar t e houd en vo or de per iode t ot  de vo lgende sy nod e;

b. deput aten  op t e dragen zo  spoedig  mo gelijk een b egrot ing,  opged eeld in jaarbe-
grotingen, bij  de quaestor in te dienen.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  con fo rm h un inst ruct ie op ov ertu igende w ijze stud ie gemaak t v an en
gerapp ort eerd ov er de w enselijkh eid van  uit breidin g van  de gezang enbun del met  liederen
die Gods werk in het nieuwe verbond bezingen; ook hebben ze aangetoond dat er goede
mo gelijkh eden zijn t ot  herziening  en uit breidin g van  de gezang enbun del; v erder heb ben
ze een bruik bare aanzet  gegev en vo or de f orm ulering  van d e uit gangsp unt en w aaraan
deze uitbreiding moet voldoen; 

2 . deputaten hebben zich nadrukkelijk geconfronteerd met de besluiten van voorgaande
synoden ten aanzien van de gezangenbundel, maar daarin is geen argumentatie voor de
afw ijzing van de gezangen uit het Liedboek te vinden;

3.1 voortzett ing van het w erk aan de gezangenbundel vraagt om een richtl ijn; de door
deputaten voorgestelde criteria kunnen als voorlopige richtl i jn hiervoor worden aanvaard;

3.2 zolang n og geen  def init ieve ric ht lijn vo or de uit breidin g van  de gezang enbun del is vast ge-
steld dienen de richtl i jnen die de GS Kampen 1975  heeft geformuleerd nog van kracht te
bli jven;

4.1.1 het terrein van de eredienst is zo breed en de taak voor de door deputaten voorgestelde
gezangen -com missie is zo o mv angrijk  en vereist  zoveel sp ecialist ische d eskun digheid , dat
het gewenst is hiervoor naast het studiedeputaatschap eredienst een apart w erkdepu-
taatschap aan te w ijzen;

4.1.2 zorg voor de gezangenbundel maakt onlosmakeli jk  deel  u it  van het terrein van de kerk-
muziek (vergelijk GS Omm en, A ct a art. 4 6,  besluit 1 , grond  2.4 ); dit d ient v erdiscont eerd
te w orden in de instructie en in de naamgeving van het hier bedoelde deputaatschap;

4.2.1 de bezinn ing op  uit gangsp unt en en c riteria v oor d e vorm ing v an een gezan genbu ndel
mo et n og w orden  voo rtg ezet om  te k omen  to t een  bruik baar inst rum ent  voo r select ie;
ook de op zet van de g ezangenbundel en m et nam e de rubricering vraagt  nog nadere
aandac ht ; daart oe gev en de reac ties uit  de kerk en nieuw e impu lsen; h et lig t h et m eest
voor de hand deze taak aan het nieuwe deputaatschap op dit terrein op te dragen;

4.2.2 een react ie op het  verzoek  om  een landelijk e kerkm uziek-regelin g vraag t o m v oorb erei-
dend onderzoek door deputaten;

4.3.1 centraal in het werk van de deputaten kerkmuziek behoort te staan de zorg voor de
to tst andk om ing v an een eigen  nieuw e gezangen bun del; d aarbij mo gen zij niet  voo rbij-
gaan aan h etg een als vru cht  van h et w erk v an de Heilig e Geest op  het  terrein  van h et
kerkl ied in de loop der eeuwen tot stand is gekomen en ook in deze t i jd tot stand komt
en komen kan;

4.3.2 het gevaar is niet denkbeeldig dat w e ons als kerken, werkend aan een eigen gezangen-
bundel, op het terrein van het kerkl ied verwijderen van andere christenen;

4.3.3.1 de beho eft e aan bepaald e gezangen  kan h et n odig m aken d at n ieuw e liederen
w orden gedicht en nieuw e melodieën worden gecomponeerd; het is van belang
talenten die de Here daarvoor geeft maximaal te benutten;

4.3.3.2 het  behoo rt t ot  de veran tw oord elijkheid  van d e kerken  gezamen lijk, m ogelijk he-
den t e schep pen v oor d e correc te u itv oering  van d e aanvaard e melod ieën van
psalmen en gezangen;

4.3.4 de plaatseli jke kerken dragen ook verantw oordeli jkheid voor kerkmuzikale vormgeving
van d e samenk om sten ; de v oorlic ht ing en h et m ateriaal v an depu tat en ku nnen d aaraan
bijdragen; daarbij  dient ook aan het aanleren en het zingen van de psalmen aandacht
geschonken te w orden;

5.1.1 de kerk en en haar led en dienen  tijd ig in de g elegenheid  te w orden  gest eld het  w erk v an
deput aten  te t oet sen; m et v erw erking  van d e react ies uit  de kerk en ku nnen d eput aten
breed gedragen voorstellen aan de synode doen;

5.1.2 bij de uit gave v an de gezan gen dien t rek ening g ehoud en t e w orden  met  gebru iksv riende-
l i jkheid en met de lange termijn die met het project van uitbreiding van de gezangenbun-
del gemoeid zal zijn;

5.1.3 over de precieze vorm waarin de gezangenbundel w ordt uitgegeven en de geselecteerde
gezangen  ter t oet sing aan d e kerken  w orden  aangebo den dien t d eze syno de geen u it-
spraak te doen;

5.2.1 om dat  de gezang en ook  op hu n bru ikbaarh eid vo or de eredien st d ienen t e w orden  ge-
toetst, moet er ruimte zi jn voor l i turgisch gebruik gedurende de fase van de toetsing;

5.2.2 gezien de zorgvuldigheid die is ingebouwd in de procedure van selectie en voordracht
van gezangen, bergt deze ruimte geen risico van ontheiliging van de eredienst in zich;

5.2.3 deze toetsing in de prakti jk is niet van een zodanig experimentele of kri t isch-analytische
aard dat deze zich niet met het karakter van de eredienst zou verdragen;

5.2.4 toet sing in de eredienst is geen nov um;  de Generale Synode van Kam pen 19 75  (Act a art.
41 4) sp rak t en aanzien v an de haar aan gebod en select iebund el uit , dat  deze als proef -



bundel was vr ij  te geven voor kerkel i jk  gebruik;
5.3 de t oet sing v an de do or dep ut aten  voo r te d ragen gezan gen m oet  niet  volg en op,  maar

voo raf g aan aan en zod oende v oorb ereidend zijn  voo r een besluit  to t h et al of  niet
opn emen  ervan in  de gezang enbun del;

5.4.1 de beslissing over het al dan niet opnemen van een gezang in de bundel dient bi j  de
generale synode te liggen;

5.4.2 uit gangsp unt  bij die beslissin g dient  te zijn d e door  deput aten  op gro nd v an desk und ig
oord eel voo rgest elde versie v an t ekst  en melo die;

5.4.3 de syn ode m oet  een gezang  voo rlopig  kun nen af w ijzen en t en aanzien d aarvan aan
deputaten een vervolgopdracht kunnen geven;

5.5 bij  de afw ijzing van een gezang moet een mogeli jkheid van aanpassing en heroverw eging
w orden geboden;

5.6 de kerken en al haar leden moeten in staat w orden gesteld hun gezangenbundel met de
door de synode aanvaarde gezangen aan te vullen;

6.1.1 het zou in str i jd zi jn met de door deze synode aanvaarde  werkw ijze wanneer de toetsing
van d e in de bu ndel 10 6 Gezang en voo rgest elde nieuw e gezangen  niet  voo rafg aat aan
maar volgt na een (voorlopig) generaal-synodaal besluit tot opname ervan in de gezang-
enbundel;  

6.1.2 de keu ze van d eze gezangen is t egenov er de kerk en nog  niet  gemo tiv eerd en niet  met
voldoende achtergrondinformatie onderbouw d;

6.1.3 gezien de kri t ische react ies op de voorgestelde gezangen, die de synode hebben bereikt ,
is een veran tw oord ing v an de k euze van d eze gezangen d es te m eer gew enst ;

6.2 het verdient de voorkeur voor al le gezangen dezelfde procedure te volgen;
7 . het is, gezien de bestaande behoefte en uit oogpunt van eff iciency, in het belang van de

kerken wanneer zo spoedig mogelijk, als start van het w erk aan de uitbreiding van de
gezangen bun del, een ro yaal aanb od v an gezang en ineens t er to etsin g aan de k erken
w ordt  voo rgest eld; d aarbij ligt  het  voo r de hand  te d enken  aan uit gave in  de vo rm v an
een bun del;

8 . voo r de even tu ele recht en die zij versc huldig d zijn en d e kost en die gem aakt  mo eten
w orden  bij de uit gave v an nieuw e gezangen  zal het d eput aatsc hap ov er mid delen m oet en
kunnen beschikken.

Bij de bespreking zijn de deputat en ds. T. D ijkema, br.  G. Duijst, d s. H. Folkers, drs. A . de Heer-
de Jo ng,  ds. P. de J ong , br.  J. M unn eke, d rs. J.  Smelik  en ds.  P.J. T rimp  aanw ezig. Het  resul-
taat van de bespreking is dat de synode zonder tegenstem kiest voor een 'gezangenbundel-in-
w ordin g'  (één afg evaardig de ont hou dt  zich v an st emm ing;  ds. T . Dijk ema blijf t als d eput aat
buiten stemming). De praeses verwoordt de dankbaarheid van de vergadering voor deze bi jzon-
dere harmonie. Hij  spreekt de w ens uit dat het genomen besluit dienstbaar mag zi jn aan de lof
op God en op het Lam, van wie wi j  nooit  genoeg zingen. 
Op v oorst el van d s. M .H.  Oost erhuis w ordt  de behan deling v an de v oorst ellen ov er de eredienst
afgesloten met het zingen van een lofl ied.

Artikel 65 2 5 . 0 4 . 9 6
Huw elijksf orm ulier (agenda 3.6)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : R.Th . de Boer

M ateriaal :

verzoek  van d e Particu liere Syno de van  Groning en 1 99 6 o m t ot  besluit vorm ing t e kom en
aangaande de redactie van het huweli jksformulier en daarbij  de punten genoemd in de
w ijzigingsvoorstel len van de kerk te Groningen-Oost te betrekken.

Besluit:

aan het verzoek te voldoen.

Grond:

het verzoek van de Particul iere Synode van Groningen 199 6 is op wett ige wijze aan de
generale synode voorgelegd.

In het  oorsp ronk elijke vo orst el van d e com missie k w am oo k de o nt vank elijkheid  aan de ord e van
het  con cept -huw elijksf orm ulier, aan gebod en doo r de kerk  van Z w olle-Cent rum  en als bijlage C
opgenomen in het rapport van deputaten eredienst. Na een uitvoerige bespreking, w aaraan ook
de aanw ezige depu tat en ds.  T. Dijk ema en d s. H.  Folkers deelnem en, w ordt  op v oorst el van h et
mo deram en beslot en dat  com missie 2  (Litur gie) zich v erder ov er dit  onder w erp zal buig en, t erw ijl
com missie 1  (Huw elijk en gezin ) nadere v oorst ellen zal doen m et b etrek king  to t h et v erzoek u it
Groning en (deze co mm issie kan daarb ij van an der m ateriaal g ebruik  mak en). Zo doend e blijf t een
'afgeslankt'  voorstel van commissie 1 over, dat vervolgens met algemene stemmen wordt



aanvaard.

Artikel 66 1 1 . 0 9 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst : bijlage C  ( 3. 4 . 1 , 3 . 4 . 4 , 3 . 4 . 1 2 , 3 . 4 . 2 0 , 3 . 6 . 3 , 3 . 6 . 8 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : K. St elpstra

M ateriaal :

1 . rappo rt st udiedep ut aten  eredienst ;
2 . brieven  van 3  kerken  en 2  part iculieren , w aarin bezw aren w orden  uit gespro ken t en

aanzien van de ontvankelijkheid van bi jlage C van het onder materiaal 1 genoemde
rapport .

Besluit:

de brief schrijv ers te an tw oord en dat  het  de syn ode v rijstaat  het  door  deput aten  aan haar
voorgelegde concept-huweli jksformulier van Zwolle-Centrum bij  haar overwegingen te
betrekken.

Gronden:

1 . in de op drach t aan  de st udiedep ut aten  w as mede b egrepen d e inven tarisat ie van w at
binnen  de kerk en reeds v oorh anden w as als bezinnin gsm ateriaal o p het  gebied v an
litu rgisch e fo rmu lieren; er is geen  reden het  huw elijksf orm ulier daarv an uit  te slu iten  (vgl.
Ac ta Om men  19 93 , blz.  10 5);

2 . volg ens bijlage 2 , art . 3  van d e huisho udelijk e regeling v oor g enerale syn oden h ebben
com missies de b evoeg dheid o m in n iet-v ertro uw elijke zaken h et ad vies in t e w innen v an
desku ndigen  buit en de sy nod e en buit en de k ring v an de adv iseurs.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 67 1 4  /  1 8 . 06 . 9 6
Huw elijksf orm ulier ( ag en da  3 .4 . 4 ,  8 , 1 0 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 9 , 2 0 ,  2 3 ,  2 7 ;  3 . 6 .1 - 1 1  e n 3 . 7 . 1 )

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : R.Th . de Boer

M ateriaal :

1 . verzoek  van d e Particu liere Syno de van  Groning en 1 99 6 o m t ot  besluit vorm ing t e kom en
aangaande de redactie van het huweli jksformulier en daarbij  de punten genoemd in de
w ijzigingsv oorst ellen van  de kerk  te Gron ingen-O ost  te b etrek ken;  bij de beh andeling  van
dit verzoek w ordt ook in overweging genomen:
a. rapp ort  van d eput aten  eredienst , bijlage C:  con cept -huw elijksf orm ulier, aan gebod en
door de kerk  van Zw olle-Centrum , met  een uitgebreide t oelicht ing; aanvu llend rapport
van d eput aten , m et o nder m eer de doo r Groning en-Oost  to egezond en w ijzigingsv oorst el-
len;
b. b rief v an de c lassis Zw olle dd.  2 n ovem ber 1 99 5;  de classis is m et d eput aten  ere-
dienst van oordeel dat de door Zw olle-Centrum ingebrachte krit iek op het bestaande
formulier beantwoord moet w orden en verzoekt de synode vanw ege de bestaande nood
in Zwolle-Centrum en elders zo snel mogelijk op die krit iek in te gaan;
c. b rieven v an ach t k erken m et p osit ieve react ies op het  con cept -fo rmu lier van Z w olle-
Cent rum  (door v ier kerken  w orden  kleine w ijzigingen  voo rgest eld) en v an t w ee kerken  die
w illen dat  het  con cept -Zw olle eerst  get oet st en  nog n iet v rijgegev en w ordt ; in enk ele
br ieven komt naar voren dat de l iturgische formulieren duidel i jk  moeten zi jn;  
d. bezwaren van een vi j f tal kerken en van een drietal part icul ieren tegen de voorgestelde
huwel i jksformulieren, deels van kerkrechtel ijke,  deels van inhoudel i jke aard;  

2 . brief  van d e kerk t e Leeuw arden dd . 2 8 m aart 1 99 6 m et d e vraag o f h et in  de vrijh eid
van de kerken gelaten kan worden, dat het bruidspaar bi j  de huw elijksbevestiging de
w ederzi jdse belof ten zel f  u i tspreekt.

Besluit:

1 . het  huw elijksf orm ulier in nieu w e redact ie -- zoals het  hierond er volg t -- t er to etsin g aan
de kerken voor te leggen en het gebruik ervan in de vri jheid van de kerken te laten;

2 . aan een deputaatschap op te dragen:
a. ver der t e w erken aan  herziening  van h et h uw elijksf orm ulier, m et v erw erking  van



react ies uit  de kerk en op h et v oorg elegde f orm ulier, en  aan de v olgend e syno de vo orst el-
len dienaangaande te doen;
b. hun rapport en voorstel len tenminste zes maanden voor de aanvang van de synode
aan de kerken toe te zenden;

3 . de vraag  van d e kerk t e Leeuw arden (m ateriaal 2 ) als volg t t e beant w oord en: h et st aat
de kerk en vrij b ij de huw elijksbev estig ing het  bruid spaar de belo ft en zelf t e laten  uit spre-
ken, op de wijze die in het formulier hieronder is aangegeven.

Gronden: 

1 . de moeiten die sommige kerkeraden ervaren bij  de bevestiging van het huw elijk in de
gem eent e van Ch ristu s als gevo lg van  bezw aren die bij a. s. bru idsparen  leven t egen het
bestaande formulier zijn reëel en wett igen herziening van het formulier op de onderhavige
punten; 

2 . het  is van b elang dat  het  huw elijksf orm ulier het  Schrif tu urlijk o nderw ijs over h et h uw elijk
op een duideli jke manier onder woorden brengt;  

3 . naast  de nu v erw erkt e element en blijv en er nog  andere pu nt en in het  huw elijksf orm ulier
die nadere bezinning vragen;

4 . w ijziging v an lit urgisc he f orm ulieren is een zaak  die alle kerk en aangaat ; def init ieve
vast stellin g vin dt  des t e zorgv uldiger  plaats,  als de kerk en de geleg enheid h ebben g ekre-
gen dit formulier te beoordelen;

5 . het  uit spreken  van d e belof ten  door  het  bruid spaar zelf,  op de w ijze als in het  fo rmu lier
aangegeven, staat geli jk met het jaw oord op de gestelde vragen.

Afk ondiging

Inleiding

Instell ing

Gen. 2:24
Matt .  19 :5

FORM UL IER V OO R DE BEV EST IGING V A N H ET H UW ELIJK IN D E GEM EEN-
TE VAN CHRISTUS

De kerk eraad m aakt  aan de gem eent e beken d, d at N . en N. , zo de H ere w il,
(dat um ) zullen t rouw en. Zij h ebben d e kerkelijk e bevest iging v an hun  huw e-
lijk aang evraagd , w ant  zij begeren in h et h uw elijk, als een  inst elling v an
God, tot zi jn eer en overeenkomstig zi jn Woord te leven. Wanneer vanuit de
gemeente geen gegronde bezw aren w orden ingebracht, zal de bevestiging
plaatsvinden in een dienst des Woords op.. .  om.. .  te. . .

Gemeent e van o nze Here J ezus Christ us,

De kerkeraad heeft  u tw eemaal bekend gemaakt,  dat  N. en N. de kerkel i jke
bevest iging v an hun  huw elijk hebb en aangev raagd.  Van uit  de gem eent e zijn
geen geg rond e bezw aren t egen de b evest iging in gediend . Daaro m zullen  w ij
onder aanroeping van Gods naam daartoe overgaan.
Laten  w ij voo raf u it d e Schrif t h oren,  hoe God  het  huw elijk heef t in gest eld
als gave en opdracht aan man en vrouw.

In Genesis 1 lezen we dat God na de schepping van hemel en aarde de
mens schiep naar zi jn beeld.  Hierop volgen meteen de woorden: M an en
vrouw  schiep Hij hen. God zegende hen en God zei tot hen: W eest vrucht-
baar en wordt t alri jk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de
vissen d er zee en over  het  gevo gelt e des hem els en ov er het  gediert e dat
op de aarde kruipt  (Gen. 1 :2 7, 28 ).
Dat  de Here de in stellin g van  het  huw elijk no odzak elijk ach tt e, blijk t d uide-
l i jk  u i t  Genesis 2:18-23 . We lezen daar immers dat Hi j  zei:  Het  is niet g oed
dat  de men s alleen zij. Ik zal hem  een hulp  mak en die bij h em past . To en
Adam in het paradijs aan de dieren namen gaf, merkte hi j  dat hi j voor zich-
zelf geen  hulp v ond  die bij hem  past e. Daaro p deed Go d een diep e slaap
over A dam  kom en. Hij n am een v an zijn ribb en en bo uw de die t ot  een
vrouw . En Adam zong, toen God haar bij  hem bracht:

Dit is nu eindeli jk been van mijn gebeente
en vlees v an mijn  vlees;
deze zal 'm annin' heten,
om dat  zij uit d e man g enom en is.

Deze hech te b and t ussen m an en v rouw  houd t in  dat  zij een eigen gezin
gaan v orm en. Daar om  zal, zo lezen w e, een m an zijn v ader en m oeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen en zi j zul len tot één vlees zijn. Christus
heef t d eze w oord en ov er het  huw elijk als inst elling v an God b evest igd en
voegde daaraan toe: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de
men s niet  ( M at t .  1 9 : 6) .

Hieruit  leren w ij, dat  God in zijn w ijsheid m an en v rouw  samenb rengt  en
hen in d iepe leven seenheid aan  elkaar ver bindt . W anneer nu  een man  en



1 Kor.7:2
1  K or . 6 : 1 9

M a t t . 5 : 3 1 , 3 2
M a t t . 1 9 : 3 -9
M a l.  2 : 1 3 -1 6
1  K or . 7 : 1 0 -1 4

Doel

Gen. 1:28
Ps. 127:3
Gen. 17:7

De verhouding
in het  huw elijk
Ef .  5 : 2 2 -3 3

Belofte

Gen. 3 :1 6-1 9

Ef .  4 : 3 2

W ederzijdse
verplic ht ingen

Ef .  5 : 2 2 -3 3
1  T im .  2 : 8- 1 5
1 Petr .  3:7

1  Pe t r. 3 : 1 -6

Vrag en aan het
bruid spaar

een vrouw elkaar w il len toebehoren, zijn zij  volgens Gods ordening verpl icht
een huweli jksverbond aan te gaan. Zo zal iedere man zi jn eigen vrouw
hebben  en iedere v rouw  haar eigen m an. Dan  w ordt  ont uch t v ermed en en
zal ons l ichaam, dat immers een tempel is van de Heil ige Geest, niet veront-
reinigd worden.
Omdat  God w il dat de band v an het hu w elijk niet verbrok en w ordt , spoort
Hij de gehuwden aan elkaar trouw  te bl i jven en waarschuwt  Hij in de
Schrift op verscheidene plaatsen tegen het kw aad van de echtbreuk. De
gehuw den die elk aar tro uw  blijven , zal Hij zegenen , en v erenigd  als ze zijn
door zijn hand, zal niets hen in dit leven van elkaar mogen scheiden.

Gods Woord onderwi jst  ons ook over het doel  van het huwel i jk .
Ten eerst e zullen m an en v rouw  in liefd e en met  vreug de elkaar t oebeho ren
en in al le dingen van het t i jdeli jke en eeuw ige leven elkaar trouw helpen.
Vervolgens zullen man en vrouw  bereid zijn gehoor te geven aan de roeping
tot  het ou derschap en zo dienst baar zijn aan de voortg ang van Gods v er-
bond. Wanneer hun huw elijk door God met kinderen gezegend wordt,
zul len zij  die opvoeden in de kennis en dienst van de Here, tot zi jn eer, tot
opbouw  van zijn kerk en tot heil  van die kinderen.

Laten we nu ook luisteren naar wat de Schrift  zegt over de verhouding
tussen man en vrouw  in het huweli jk. De apostel Paulus leert ons, dat de
eenheid v an man  en vro uw  in het  huw elijk een diep e bet ekenis h eeft . Hij
spreekt  van een  grot e verbo rgenh eid en heef t d an het  oog o p Christ us en
de gem eent e.
Evenals Christus  het  hoofd is  van zi jn  gemeente,  is  de man het  hoofd van
zijn vrouw . Christus heeft zi jn gemeente liefgehad en zich helemaal voor
haar gegeven. Zo moet de man met l iefde en zelfverloochening het hoofd
zijn van zijn vrouw; hi j  moet zich verantw oordeli jk weten voor haar welzijn,
haar gebo rgenh eid en go ede leiding  geven . Zo g aat h ij haar vo or in een
leven m et d e Here.
Zoals de g emeent e zich t oevert rouw t aan  Christ us en zich  door  Hem laat
leiden,  zo mo et d e vrou w  zich m et lief de t oevert rouw en aan haar m an en
zijn goed e leiding aan vaarden . Zij m oet  hem h elpen bij alle d ingen d ie naar
Gods w i l  z ijn.  
Als l iefde en trouw m an en vrouw  verbinden en zij  niet voor zichzelf leven,
maar v oor elk aar, v erto nen zij de eenh eid die er is t ussen Chr istu s en zijn
gem eent e.

Aan de opdracht van God om als man en vrouw naar zijn Woord te leven,
heef t H ij rijke belof ten  verbo nden.  De Here w il zegenen w ie als getr ouw den
Hem v rezen en zijn geb oden eerb iedigen.  W e lezen imm ers in Psalm 
128 :1,2 de belof te:  W elzalig ieder die de H ere vreest , die in zijn  w egen
w andelt , w ant  gij zult  eten  de opb rengst  van u w  handen ; w elzalig gij, h et
zal u w elgaan.
Van w ege de zon de zullen zorg , m oeit e en verd riet d e gehuw den niet  be-
spaard blijv en. M aar zij mog en leven  in het  vert rouw en dat  de Here hen
helpen zal met zi jn vaderli jke hand. Zi j mogen vast geloven dat de Here hun
schu ld w il vergev en, zoals o ok zij elk aar hun zo nden en  tek ort kom ingen
vergev en. Do or Christ us Jezu s onze Here w ordt  het  huw elijk im mers g ehei-
l igd en dienstbaar gemaakt aan de komst van zi jn koninkri jk .

(De voorganger verzoekt het bruidspaar op te staan.)

Bruidegom en bruid, hoort nu naar w at de Here in zi jn Woord van u vraagt.

Bruidego m,  heb uw  vrou w  lief als uw  eigen lich aam,  evenals Ch ristu s zijn
gem eent e liefh eeft ; zorg  goed v oor h aar en ga haar v oor in  alle dingen  die
naar Gods w il zijn. V rees de Here, leef  verst andig m et u w  vrou w  en bew ijs
haar eer. Zij is im mers m edeërf genaam  van Go ds genad e in dit  en in het
toekomstige leven. Dan zullen uw  gebeden ook niet belemmerd worden.
Bruid,  heb uw man l ief  en vertrouw u aan hem toe, zoals de gemeente z ich
aan Christ us t oevert rouw t.  Vrees de H ere en help u w  man b ij alle dingen
die naar Gods wil zi jn. Leef ingetogen en tooi u met het sieraad van goede
w erken, die God wil belonen in dit en in het toekomstige leven.
Blijf elkaar trouw  en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verant-
w oordeli jkheid en de zorg voor uw  gezin en zet u ervoor in ook anderen te
helpen. Wees een zegen voor allen op de plaats die God u geeft in de
gemeente en in de samenleving.

Wilt u elkaar nu de rechterhand geven en antw oorden op de volgende
vragen:



Zegen

Gebed

Zegen

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:)

N., belooft u hier voor God en zi jn heilige gemeente, nu u N. tot uw  vrouw
genomen hebt, haar l ief te hebben, goed voor haar te zorgen en haar voor
te gaan in al le dingen die naar Gods wil zi jn? Zult u heil ig met haar leven,
haar noo it v erlaten , m aar haar t rouw  blijven  in goed e en kw ade dagen , in
rijkdo m en arm oede,  in gezon dheid en  ziekt e, t ot dat  de doo d u zal sch ei-
den? Belooft u zo in uw  huw elijk overeenkomstig het evangelie te leven?

(An tw oord :) Ja.

(De voorganger vraagt aan de bruid:)

N.,  beloof t u  hier vo or God en  zijn heilige gem eent e, nu  u N. t ot  uw  man
genom en hebt , hem  lief t e hebben , hem  te h elpen en t e volg en in alle
dingen  die naar God s w il zijn? Zult  u heilig m et h em lev en, h em no oit  verla-
ten , m aar hem  tro uw  blijven , in g oede en k w ade dagen , in rijk dom  en
armoede, in gezondheid en ziekte, tot dat de dood u zal scheiden? Belooft u
zo in uw  huw elijk overeenkomstig het evangelie te leven?

(An tw oord :) Ja.

(Event ueel k unn en br uid egom  en br uid  de be lof te n zelf  uit sprek en op  deze
w ijze: 
De bruid egom  zegt:  Ik beloo f h ier voo r God en zijn h eilige gem eent e, nu  ik
N. t ot  mijn v rouw  genom en heb,  haar lief  te h ebben,  voo r haar t e zorgen en
haar vo or t e gaan in alle d ingen d ie naar Gods w il zijn. Ik zal heilig  met  haar
leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw  bli jven, in goede en kwade
dagen, in r i jkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot dat de dood ons
zal scheiden . Ik b eloof  zo in m ijn huw elijk ov ereenko mst ig het  evang elie te
leven.
De bruid zegt: Ik beloof hier voor God en zi jn heil ige gemeente, nu ik N. tot
mijn  man g enom en heb,  hem lief  te h ebben,  hem t e helpen en  te v olgen in
alle dingen  die naar God s w il zijn. Ik zal heilig  met  hem lev en, h em no oit
verlat en, m aar hem  tro uw  blijven , in g oede en k w ade dagen , in rijk dom  en
arm oed e, in  gezon dhe id en  ziekt e, t ot dat  de do od o ns zal sc heid en.  Ik
beloof zo in mi jn huwel i jk  overeenkomst ig het evangelie te leven.)

(De voorganger spreekt tot  het  bruidspaar:)

Onze Here God verlene u door zi jn Heil ige Geest de kracht om uw  belofte
na t e kom en, al de d agen die H ij u samen  schen ken w il. Hij v erbind e u met
w are l iefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen.

Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dankzegging en gebed.
(Eventueel  knielt  h ierbi j het  bruidspaar.)

Alm acht ige God en  Vad er, w ij roem en uw  w ijsheid en g oedheid  die U
openb aart in  al uw  w erken,  ook  in de inst elling v an het  huw elijk. U  hebt  in
het  paradijs gezeg d dat  het  niet g oed is,  dat  de men s alleen blijf t.  U gaf
Ad am een h ulp die b ij hem p aste en  U brac ht  hen sam en, o pdat  zij die tw ee
w aren, één  zouden  zijn. Oo k deze bru idegom  en bruid  hebt  U to t h et h uw e-
lijk gero epen.  W ij dank en U, d at U  hen aan elk aar hebt  verbo nden.  En w ij
bidden U, wil hun uw Heil ige Geest geven, zodat zi j in een vast geloof
heilig leven naar uw w il en de macht van de zonde weerstaan. Verhef uw
aangezicht o ver hen en leid hen in vo orspoed en t egenspoed aan uw  vader-
hand.
Schen k hu n uw  zegen, zo als U de gelov ige vad eren A braham , Isaak en
Jakob gezegend hebt. Betoon U aan hen de trouwe God van het verbond
en ook  aan hun  kind eren, in dien zij die v an U on tv angen.  Geef hu n w ijsheid
en kracht om die kinderen godvrezend op te voeden tot eer van uw  heilige
naam , t ot  opbo uw  van u w  gemeen te en  to t v erbreidin g van  het  evang elie.
Geef dat  zij in gem eensch ap met  Christ us leven  en in op recht e liefd e elkaar
trouw  bli jven tot eer van U en tot zegen van hun naasten.
Doe hen  met  heel uw  kerk u itzien n aar de grot e dag v an de bru ilof t v an het
Lam.
W il ons ho ren, b armh artig e Vader , do or Jezu s Christ us, u w  Zoon , die m et
U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Onze t rouw e God en V ader verv ulle u m et zijn g enade en g eve u,  dat  u vele
jaren in liefde en eensgezindheid heil ig voor Hem zult leven. Amen.

Prof. dr. M . te V elde, die als adviseur aanw ezig is, kan zich w el in de voorgest elde procedure



vind en, m aar hij zou zelf  to ch liev er een andere o pt ie kiezen. Laat  een depu taat schap  het
huw elijksf orm ulier gro ndig b ekijken , zodat  door d e volg ende gen erale syno de een nieu w e tek st
kan w orden  vast gest eld. Het  fo rmu lier zou ov erigens oo k no g op en kele pu nt en aangev uld
kun nen w orden : het  tro uw -zijn aan elkaar k an duid elijker ver w oord  w orden  (bijvo orbeeld  met
behulp  van d e bijbelse uit druk king  ' tro uw en in de H ere' ), t erw ijl van een  opro ep t ot  reinheid en
tot zelfverloochening juist in deze t i jd een posit ief signaal kan uitgaan.
De co mm issie kiest  voo r een t w eesporen-b eleid: op  de ko rte t ermijn  krijgen  de kerk en de be-
schikking over een op enkele onderdelen bi jgestelde tekst en op de lange termijn kan een nieuw
formulier w orden gebruikt. Maar ds. P.L. Storm is er niet van overtuigd dat een voorlopige
oplossin g in de v oorg esteld e vorm  nood zakelijk is.  Daarom  dient  hij het  volg ende t egenv oorst el
in: " naar aanleidin g van  het  verzoek  van d e Particuliere Sy nod e van Gro ningen  19 96  aan een
apart voor deze zaak te benoemen deputaatschap op te dragen het huidige huweli jksformulier op
zijn duideli jkheid en Schriftuurl i jkheid te toetsen en daarbij ook aandacht te geven aan de
w ijzigingsv oorst ellen van  com missie 1  van d e Generale Syn ode v an Berkel 1 99 6" . Event uele
w ijzigingsvoorstel len zullen dan eerst aan de kerken worden voorgelegd, waarna deputaten de
react ies kun nen v erzamelen en  verw erken.  Doord at d e vergad ering na b rede bespr eking  besluit
het commissievoorstel te aanvaarden (met 24 stemmen voor, 10  stemmen tegen en 2 onthou-
dingen), is dit tegenvoorstel verw orpen.



Hoofdstuk IV EVAN GELISATIE EN ZENDING

Artikel 68 3 1 . 0 5  /  05 . 0 6 . 9 6
Oprichting missionair Insti tuut voor Theologische Toerusting (agenda 5.3.1-2,  7.2 .1-2 en 11.5.1)

Vo orst el : co mm issie  3

Rapporteur : L.J . Jo osse

M ateriaal :

1.  rapport deel 1 van deputaten Gereformeerde Missiologische Opleiding en apart toegezon-
den bi jlage 1 (besluit inzake studiebegeleider), bij lage 2 ( inzake docentencorps) en bi jlage
3 (in zake doelst elling en t oeko mst ige organ isatie GM O);

2.  rapport deel 2 van deputaten GMO: jaarverslagen 199 3, 19 94 en 19 95;
3.  rappo rt d eput aten  opric ht ing Inst itu ut  voo r Gerefo rmeerd e Theolo gisch e Toerust ing,  met

bij lagen;
4.  aanvullend rapport deputaten oprichting IRTT met f inancieel overzicht 19 94 en 19 95;
5.  brief van het Gereformeerd Vormings Insti tuut dd. 5 apri l 199 6, w aarin gepleit wordt

voo r fac ilitaire sam enw erking  tu ssen geref orm eerde org anisat ies uit  een oog pun t v an
eff iciency en kostenbesparing.

Besluit:

1. het  gevo erde beleid v an zow el deput aten  GMO  als deput aten  opric ht ing IRTT on der
hartel ijke dank goed te keuren en hun decharge te ver lenen; 

2 . a. over t e gaan t ot  ophef fin g per 1  januari 1 99 7 v an de Geref orm eerde M issiologi-
sche Opleiding; 

b. over te gaan tot oprichting per 1 januari 199 7 van een missionair Insti tuut voor
Theologisch e Toerusting  van De Gereform eerde Kerken in Nederland, afg ekort
IRTT (Instit ut e of  Reform ed Theo logic al Training );

c. deputaatschappen van GMO en oprichting IRTT samen te voegen tot het col lege
van deputaten-curatoren van het missionaire Insti tuut Theologische Toerusting
van De Gereformeerde Kerken in Nederland;

3 . elf nieuw  te benoemen deputaten op te dragen het curatorium te vormen van het IRTT;
4 . voorts deze deputaten op te dragen:

a. alle w erkzaam heden t e verric ht en die no dig zijn in  verban d m et d e ophef fin g van
de GM O, alsm ede de ov erdrach t v an de m iddelen v an GM O en IRTT i.o . aan het
IRTT ;

b. de werkzaamheden te verrichten zoals deze voorheen zowel door GMO als IRTT
i.o. w erden gedaan krachtens opdracht van de Generale Synode Ommen 1993 ,
A c t a a rt .  4 8  en  4 9 ;

 c. een t heoloo g/m issioloog  to t st udieleider v an het  IRTT te b enoem en en zo n odig
over t e gaan t ot  de aanst elling v an een org anisat iedesku ndige;

d.  een st udieraad,  best aande uit  enkele desk und igen op  het  gebied v an missio logie,
onderw ijskunde, on tw ikkelingskun de en organisatieku nde, in t e stellen ter ond er-
steu ning v an de w erkzaam heden v an geno emd e stu dieleider,  alsmede t er advise-
ring v an depu tat en, o .a. m et h et o og op  de verd ere vorm gevin g van  de organ isa-
tiestru ct uur;

 e. voorstel len te concipiëren met betrekking tot aanpassing van het Reglement voor
de GM O, en d e inst ruct ies van d eput aten -curat oren,  van d e stu dieleider v an het
IRTT, en van de administrateur/penningmeester, alsmede met betrekking tot
andere instructies en noodzakeli jke regelingen;

f . zich nader te bezinnen op de doelstell ing van het IRTT;
 g. te zoek en naar m ogelijk heden o m in h et b uit enland k ort lopend e cursu ssen aan

person en of  groep en t e (doen) g even,  gerich t o p hulp  aan buit enlandse k erken b ij
kerkel i jke opbouw ; 

 h. cursu ssen in Ned erland aan t e bieden,  gerich t o p doelg roepen  van k w alitat ief
verschil lend niveau;

i. attent te bl i jven op projecten van plaatseli jke kerken, die gericht zijn op missio-
naire hulp verlenin g t en beho eve v an buit enlandse k erken o f (g roepen ) christ enen
in binnen- en buitenland;

j. in ov erleg t e tred en met  de zenden de kerk en, d eput aten  BBK en met  organ isaties
als Stev aj, Fundam ent  en LVEA , m et h et o og op  eenheid in  beleid t en aanzien
van missionaire hulpverlening aan kerken en/of kerkengroepen door het (doen)
geven van kort lopende cursussen in binnen- en buitenland;

 k.  deel te nemen in het overleg van verschil lende gereformeerde instell ingen om te
komen tot f aci li taire samenwerking;

l .  de bij GM O en IRTT i.o . aanw ezige geldm iddelen aan  te w enden v oor h et v orm en
van een  gemeen schap pelijke k as;

m . zich te bezinnen op concrete voorlichting aan de kerken;
5.  deput aten  te m acht igen v an de k erken een  quot um  van m axim aal ƒ 3 ,-- per ziel per jaar



te v ragen,  ingaand e 1 jan uari 1 99 7,  en hen o p t e dragen o m t e zien naar and ere fo ndsen
en de mogeli jkheden te onderzoeken tot besparing van kosten;

6 . deputaten op te dragen zich te bezinnen op het honoreringsbeleid;
7 . de co nt role van  de boek en en de ad minist ratie t e doen p laatsv inden d oor d e fin anciële

commissie van de generale synode; 
8 . deputaten op te dragen het rapport omtrent hun arbeid drie maanden voor de eerstko-

mende generale synode toe te zenden aan de kerken.

Gronden:

1 . deput aten hebb en op ijverige en verant w oorde w ijze hun opdracht  naar vermog en ver-
vuld;  

2.  zow el deput aten  GMO  als deput aten  opric ht ing IRTT bep leiten  de vo rmin g van  een
missionair insti tuut door samenvoeging van de aan hun zorg toevertrouwde instel lingen;

3.  deput aten  IRTT hebben  de noo dzaak v an en m ogelijk heden v oor v oort zett ing v an cu rsus-
sen, b edoeld v oor b uit enlandse st udent en in Ned erland,  evenals v oor k ort lopend e cursu s-
sen in het buitenland, aangetoond;

4.  de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  besloot  de zendin gsop leiding n iet t e inco rporeren
in de Th eologisc he Univ ersiteit  en de GM O heef t h aar zelfst andige b estaan srecht  bew e-
zen. Het  opric ht en van  de IRTT boo d de TU  te Kam pen de m ogelijk heid aanv ragen v an
stu dent en en k erkelijke v oorg angers om  aan de un iversit eit t e Kamp en t e mog en st ude-
ren, te verw ijzen naar cursussen van het IRTT i.o.; daarom is oprichting van een afzon-
derli jk missionair insti tuut gerechtvaardigd;

5 . bi j  een voldoende aantal deputaten kunnen drie secties w orden gevormd met het oog op
de verd eling v an de w erkzaam heden,  namelijk  ten  aanzien van  de t oerust ing v oor h et
zendingsexamen, het organiseren en houden van cursussen in Nederland en het voor
kort e termijnen u itzenden v an docent en naar buitenlandse k erken voo r missionaire
hulpverlening;

6 . beide instell ingen zi jn missionair  ger icht  en hun doelstell ingen zi jn goed te integreren, te
w eten:
a. theoretische en praktische toerusting van missionaire dienaren des Woords, c.q.

evangelisatiepredikanten en andere evangelisatie- of zendingswerkers, zow el vóór
de aanvang als gedurende hun arbeid in binnen- en/of buitenland;

b. theoretische en praktische toerusting van uitgenodigde buitenlandse studenten,
kerkeli jke voorgangers en anderen door kortstondige opleiding in Nederland, en/of
doo r uit  te zend en doc ent en vo or ko rtlo pende c ursussen  op uit nod iging v an
kerkel i jke instant ies en/of  (groepen van) personen in het buitenland. 

In beide gevallen is de missionaire hulpverlening en toerusting van betrokkenen gediend
met  w ederkerig e ont mo etin g en assist ent ie. Depu tat en-cu rato ren dienen  zich in o verleg
met de studieleider en de studieraad voortdurend te bezinnen op het beleid, de instru-
menten en de middelen w aarmee, evenals de methoden en organisatievormen waardoor
de doelstel l ing van het missionaire IRTT kan w orden bereikt ;  

7.  uitbreiding van het w erk vergt een heldere organisatiestructuur en een goede verdeling
van verantw oordeli jkheden en bevoegdheden. Deputaten zijn eindverantwoordeli jk voor
de vast stellin g van  het  beleid en d ragen oo k de ein dveran tw oord elijkheid  voo r de vo orbe-
reiding  en de uit voerin g ervan . Zij ho uden o ok t oezicht  op het  goed f unc tio neren v an aan
te trekken medewerkers, aan wie de voorbereiding en uitvoering van het w erk wordt
toevertrouw d. De te benoemen studieleider van het insti tuut is verantw oordeli jk voor de
voo rbereidin g en uit voerin g van  het  beleid. Gelet  op de t heolog ische d oelst elling v an het
inst itu ut  dient  hij erken de t heolog isch/ missio logisc he bek w aamh eden t e bezitt en. Hij zal
ond ersteu ning d ienen t e ont vang en in de b ezinning  op en u itv oering  van h et b eleid; dit
kan o p veran tw oord e w ijze geschied en doo r een st udieraad w aarin desk und igen op  het
gebied van missiologie, onderw ijskunde, ontw ikkelingskunde en organisatiekunde zitt ing
hebben;

8 . in onze k erken zijn d iverse org anisat iedesku ndigen  aanw ezig die ku nnen w orden  ge-
vraagd  om  als vrijw illiger en/ of  op part tim e basis hun  dienst en t e verlenen  o.a.  met  het
oog op de opzet en organisatie van te geven cursussen;

9.  eenheid in  beleid v oor m issionaire hu lpverlen ing v ergt  nauw  overleg  met  zendend e kerken
en depu tat en BBK, alsoo k m et an dere geref orm eerde inst ant ies;

10. som s zijn er legat en besc hikb aar gest eld vo or zendin gsdo eleinden m et d e stip ulat ie dat
de opb rengst  van h et leg aat n iet in  mind ering m ag ko men  op de b ijdragen v oor h et
actuele zendingswerk van zendende kerken;

1 1 . to t d usver h ant eerden GM O en IRTT i.o . een v erschillen d beleid in zake hon orering ; het  is
vanzelf spreken d dat  vanaf  nu een u nif orm  beleid w ordt  gevo erd dat  in ond erling ov erleg
tot stand kan komen;

12. fac ilitaire sam enw erking  tu ssen geref orm eerde inst ellingen k an ef fic iency  bevo rderen en
kosten besparen;

1 3 . het verdient aanbeveling de controle van de boeken van deputaatschappen die vanw ege
de omvang van hun begrot ing niet  door externe accountants worden gecontroleerd,  te
doen u itv oeren do or de c ont roleco mm issie die is ingest eld doo r de syn ode;  daarbij is
tev ens een belan grijke o verw eging d at d e kw aliteit  van d e con tro le niet  onzeker  mag
bli jven.



Bespreking vindt  plaats in aanw ezigheid van de deput aten ds. A .P. van Dijk,  br. M .W . Folmer,
br. S. J onker, d s. H.W . Ophof f en ds.  A.  Scheringa (GMO) en drs.  C.J. H aak, ds. M .H. Oost er-
huis,  ds. D. J.  Zandb ergen (IRTT).  Verd er is aanw ezig br. A . de Graaf , de adm inist rateu r van h et
IRTT. Nad at d e com missie v erschillen de w ijzigingsv oorst ellen van uit  de verg adering  heef t
verw erkt  en op aan drang  van d eput aten  alsnog d e aanduid ing ' Reform ed'  in de Engelse naam
van h et o p t e richt en inst itu ut  heef t o pgeno men,  blijf t n og een am endem ent  over:  ds. R. t er
Beek w il in de reeks van besluit 4d na ' missiologie' nog extra invoegen 'theologisch onderricht ' .
Zijn am endem ent  w ordt  echt er verw orpen  met  12  stem men  voo r en 2 1 st emm en t egen.  Het
voorstel van de commissie wordt  zonder tegenstemmen aanvaard (een afgevaardigde onthoudt
zich v an st emm ing,  terw ijl oud.  M .W . Folm er en ds. M .H.  Oost erhuis als dep ut aten  steed s buit en
stem min g blijv en). Ten slot te w ijst d e praeses op d e bet ekenis v an het  genom en besluit . W ij zien
het  als onze plic ht  het  geref orm eerde erf goed d oor t e geven  in Nederlan d en daarb uit en, zod at
ook vele anderen kunnen profiteren van w at de Here ons heeft geschonken.

Artikel 69 2 5 . 0 4 . 9 6
Zeeuw sch-V laamse Geref orm eerde Evangelisat ie in België (agenda 4.4)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N. Wiersum

M ateriaal :

brief van  de Particuliere Synode van  Zeeland, Noord Brabant  en Limburg d d. 2 0 januari
1 9 9 6  m et :
a. ken nisgev ing dat  door  de Classis A xel een b ijdrage v an ƒ  12 ,-- per ziel w erd vast ge-
steld  voo r de kerk en in de c lassis, m et ing ang v an 1  januari 1 99 7,  voo r het  evang elisatie-
w erk in België;
b. k ennisgev ing dat  de part iculiere sy node zal o vergaan  to t d e vast stellin g van  een
bijdrag e per ziel; deze bijd rage zal doo r de part iculiere sy nod e w orden  vast gest eld in haar
mei-vergadering van 1996 ;
c. v erzoek o m aanv ullende st eun m et ing ang v an 1  januari 1 99 7.

Besluit:

1 . aan dit verzoek te voldoen;
2 . van d it b esluit  meded eling t e doen aan  de part iculiere sy nod e van Z eeland,  Noord -Bra-

bant en Limburg, de c lassis Axel  en deputaten Aanvul lende Steun Evangel isat iew erk.

Gronden:

1 . het  steu nverzo ek v an de PS van h et Zu iden v oldoet  aan de rich tlijn en van  de Generale
Syno de van  Leeuw arden 1 99 0 (A ct a art 8 1,  besluit  2);

2 . continuering van het evangelisatieprojekt van de Zeeuwsch-Vlaamse Gereformeerde
Evangel isat ie in België is noodzakel i jk ;

3 . het w erk wordt al jarenlang gedragen door een gedeelte van de gereformeerde kerken;
deze steun- en adviesgev ende kerken hebb en de ZGEB verzocht  voor haar deel t e bevor-
deren dat  de ond ersteu ning in  overeen stem min g gebr acht  w ordt  met  de aangen om en
generaal-synodale r ichtl i jnen;

4 . het  part iculier resso rt alléén  heef t n iet v oldoen de draagk racht  voo r de f inanc iering v an
het werk.

Nadat  een ordev oorst el van d s. R.Th . de Boer o m d e besprek ing t e verdag en t ot  na het  gesprek
tu ssen co mm issie 4 en d eput aten  ASE met  een ruim e meerd erheid is v erw orpen , w ordt  het
voorstel van de commissie met algemene stemmen aanvaard.
De praeses co nst ateert  dat  door  het  genom en besluit  alle kerken  bij het  evang elisatiew erk in
België betrokken zi jn, w aarmee de betekenis van dit w erk wordt onderstreept. Hij spreekt de
w ens uit dat de evangelieverkondiging in België ook in de toekomst gezegend zal w orden.

Artikel 70 2 2 . 0 5 . 9 6
Aanvul lende steunverlening evangel isat iew erk (agenda 4.1 en 4.3)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N. Wiersum

M ateriaal :  

1 . rapport  deputaten met f inancieel  overzicht ;  
2 . aanvullend rapport deputaten met verzoek om aanvulling van de instructie art. 2 met  de

w oord en: d e classis w aarbinn en het  evang elisatiew erk plaat svind t in fo rmeert  deput aten



daart oe doo r mid del van  een besch rijving  en beoo rdeling  van d e situ atie;
3 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost  met  voo rstel t ot  aanvu lling v an

de inst ruct ie art.  2 m et d e w oord en: jaarlijk s steed s binnen  zes maand en na af loop v an
het bet reff ende begrot ingsjaar;

4 . verzoek van de Classis Rotterdam dd. 21 december 199 5 om vri jstel ling van de quota
ASE vo or de k erken in  de ressort en die het  evang elisatiew erk on der cu ltu rele mind erhe-
den in de regio Rijnmond steunen "totdat de landeli jke omslag ASE de bi jdrage van de
kerken in deze ressorten aan het  evangelisatiew erk onder et nische min derheden ov er-
schri jdt ."

Besluit 1 :  

a. dep ut aten , ben oem d doo r de Generale Sy nod e van Om men  19 93  te d echarg eren
onder dank voor de goede diensten;
b. opnieuw deputaten te benoemen met als opdracht:
1.  de doo r de generale sy nod e to egest emd e verzoek en t e beoord elen en een b edrag aan
steun toe te kennen door middel van een omslag per l id van alle kerken (uitgezonderd de
kerken  van h et p artic ulier ressort  dat  om st eun v raagt ); bij deze b eoord eling dien t h et
volgende in acht genomen te worden:
a. bij het  verlenen  van aan vullen de st eun speelt  naar het  besluit  van d e Generale

Syno de van  Leeuw arden 1 99 0 (A ct a art.  81 , beslu it 2 ) elke kerk elijke verg ade-
ring een rol. Binnen het systeem van het geven van aanvullende steun behoort de
steu nverlen ing een p iramid ale opbo uw  te h ebben:  hoe dic ht er bij het  w erk be-
trokken des te meer w ordt er bijgedragen;

b. uit gangsp unt  is dat  een kerk elijke verg adering  bij het  opzet ten  van ac tiv iteit en
prob eert d ie zelf t e beko stig en. Heef t zij er alles aan g edaan w at b innen h aar
vermogen lag, dan kan zonodig met duideli jke opgaaf van redenen om steun
w orden gevraagd. Bedacht dient te w orden dat het bedrag dat als generale steun
door de overige kerken wordt gegeven voor deze kerken een inperking betekent
van de mogeli jkheid tot het verrichten van eigen kerkelijke activiteiten;

2.  een adv ies aan de sy nod e voo r te b ereiden op  basis van  de ond er 1 g enoem de crit eria
ingev al een part iculiere sy nod e een nieuw  verzoek  to t aan vullen de st eun bij d e generale
synode indient;
3.  erop toe te z ien dat de ondersteunde arbeid gericht  b li j f t  op het beoogde doel en zich
daart oe jaarlijks st eeds binn en drie m aanden n a aflo op v an het  bet reff ende beg rot ingsjaar
te laten informeren door de classis waarbinnen het evangelisatiewerk plaatsvindt door
mid del van  een besch rijving  en beoo rdeling v an de sit uat ie;
4. nadere criteria te ontw ikkelen inzake de piramidale opbouw met betrekking tot de
hoogte van de quota voor de classicale, respectievelijk part icul iere ressorten ten opzichte
van de quota voor de gezamenli jke kerken;
5. aan de kerken een quotum te vragen met de machtiging dit te innen ter bekostiging
van het door hen ondersteunde evangel isat iew erk.

Gronden:

1 . deputaten hebben zich naar behoren van de hen opgedragen taak gekweten; 
2 . de door de Generale Synode van Ommen 199 3 opgestelde instructie voorziet niet in de

situ atie v an een nieu w e steu naanv raag; d eput aten  zijn in een derg elijke sit uat ie bet er
toegerust dan de synode zelf om de aanvraag aan de vastgestelde criteria te toetsen;

3 . de doo r de Geref orm eerde Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost  en de do or dep ut aten  voo rgest el-
de t oevo egingen  aan de inst ruct ie onder 3  zijn bev orderlijk  voo r een ef fic iënt e taak verv ul-
l ing van deputaten;

4 . voo r een billijke b eoord eling v an de v erschillen de st eunaanv ragen is een m eer con cret e
ui twerking van de cri teria van de Generale Synode van Leeuwarden 1990  noodzakel i jk .

Besluit 2 :

 aan het verzoek van de Classis Rotterdam dd. 21 december 199 5 niet te voldoen.

Grond:

het verzoek str ijdt  met het beslui t  van de Generale Synode van Leeuwarden 1990  (Acta
art.  81 , beslu it 2 .4 ).

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  drs. B. W . Gort  en br.  J.F.  W alinga.
Opgem erkt  w ordt  dat  het  de bedo eling is ' zw akkere'  regio' s te o nderst eunen,  maar niet  zonder
de eerst e verant w oord elijkheid  (ook  fin ancieel) t e laten  op de p laats w aar init iatiev en geno men
w orden. De vergadering aanvaardt het voorstel van de commissie, besluit 1 met algemene
stemmen en besluit 2 met 1  stem tegen en 1 onthouding.



Hoofdstuk V THEOLOGISCH E UNIV ERSITEIT

Artikel 71 2 4 . 0 4 . 9 6
Benoem ing dr s. W .H.  Rose

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
beslot en heef t,  drs. W .H.  Rose te Kam pen per 1  sept emb er 19 96  te b enoem en t ot  univ ersitair
docent (1 fte.) in de Oudsemitische f i lologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten.

Artikel 72 2 4 . 0 4 . 9 6
Benoem ing dr s. I.D.  Haarsma

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
beslot en heef t,  drs. I. D. Haarsm a te Zw olle per 1  sept emb er 19 96  te b enoem en t ot  univ ersitair
doc ent  (0, 4 f te. ) in de (gesc hiedenis v an de) W ijsbegeert e.

Artikel 73 0 9 . 0 5 . 9 6
Aan vaardin g beno emin gen

De praeses deelt  mee dat  drs. W .H.  Rose en drs. I. D. Haarsm a telef onisc h hebb en lat en w eten
dat  zij hun b enoem ing t ot  univ ersitair d ocen t aanv aarden.  Zij zullen dit  nog sc hrif telijk  bevest i-
gen.  De syn ode neem t h iervan m et een  dank baar applau s kenn is.

Artikel 74 2 4 . 0 4 . 9 6
Vo orziening  Am bt elijke V akken  (agenda 5.1.4)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : C. van  den Berg

M ateriaal :

brief van deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit van De Gereformeerde
Kerken in Neder land dd. 15 apr il  1996 betref fende een derde format ieplaats Ambtel i jke
Vakken.

Besluit:

1 . to t d e aanst elling v an een 1  ft e. un iversit air doc ent  in de sect or A mb telijk e Vak ken o ver
te gaan v oor de t ermijn van zes jaar;

2 . curatoren te verzoeken om te bevorderen dat een formatieplan gereed komt.

Gronden:

1 . sinds het  stu diepro gram ma m eer aansluit  bij de beh oef te aan  een prak tijk gerich te o plei-
ding is de sector Am bteli jke Vakken steeds arbeidsintensiever gew orden;

2 . het  is onderw ijskun dig v an belang  dat  er gew erkt  w ordt  met  één vast e doc ent  i.p. v.  met
telkens w isselende hulpkrachten zoals de laatste jaren;

3.  de pro cesgeric ht e aanpak  van d e preekc olleges bren gt  een grot e to enam e van h et aan tal
colleg e-uren m et zic h m ee;

4 . binnen zes jaar kan het formatieplan ruimschoots gereed zijn en is er meer zicht op de
w erkbelast ing van de docenten ten gevolge van de procesger ichte aanpak van de preek-
colleg es en de beg eleiding v an de prak tijk oriënt atie.

Bij  de bespreking zi jn namens deputaten-curatoren ds.  A.  Kamer,  ds.  P.  Schel l ing,  ds. C.J.
Smelik, br. A. Vreugdenhil en ds. B. van Zuijlekom aanw ezig. Op verzoek van de vergadering
w ordt  een senaat snot a ' Not itie st ruct urele vo orziening  ambt elijke vak ken'  ter in fo rmat ie uit ge-
reikt  aan alle syn odeleden . Nam ens de senaat  belich t d e rect or, p rof . dr.  J. v an Brugg en, h et
belang v an een m eer proc esgerich te aan pak v an de preek colleg es. De w enselijkh eid daarv an
w erd indert i jd aangedragen vanuit de kerken.
Het voorstel van het moderamen wordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 75 0 8 . 0 5 . 9 6
Benoem ing dr s. P.W . van  de Kam p

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
besloten heeft om drs. P.W. v an de Kamp, predikant van de Gereformeerde Kerk te Groningen-
Oost , per 1  august us 1 99 6 v oor d e term ijn van  zes jaar te ben oem en t ot  univ ersitair d ocen t (1



ft e.) in de A mb telijk e Vak ken.  Het  is de bedo eling dat  deze doc ent  als opdrac ht  krijgt : het
ond erw ijs in de Poimen iek en d e Diacon iek; p artic ipat ie in het  onder w ijs in de Inleidin g A mb telij-
ke Vakken en in de Homiletiek; een gedeelte van de begeleiding prakti jkoriëntatie, te w eten de
begeleidin g inzake h et p asto raat.

Artikel 76 1 2 . 0 6 . 9 6
Emeri t er ing  prof .  d r.  J .  Douma

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oorst el van d eput aten -curat oren v an
de Theologisch e Universiteit  besloten heef t, aan pro f. d r. J.  Doum a per 1 sept ember 1 99 7
ont slag t e verlenen  uit  zijn dienst  als hoog leraar aan de Un iversit eit.  Dit  in verb and m et h et
bereiken van de 65-jarige leeft i jd en in overeenstemming met art ikel 6 van het Reglement voor
doc ent en aan de T heolog ische U niversit eit.  Het o nt slag w ordt  verleend  op de m eest eerv olle
w ijze en ond er bet uiging  van d ank v oor d e tro uw  en de ijv er w aarmee pr of . Do um a sinds zijn
opt reden op  8 sep tem ber 1 97 0 d e kerken  en haar op leiding t ot  de dienst  des W oord s heef t
gediend.

Artikel 77 1 2 . 0 6 . 9 6
Benoeming drs. A.L.Th. de Bruijne

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oorst el van d eput aten -curat oren v an
de Theologisch e Universiteit  besloten heef t om  drs. A .L.Th.  de Bruijne, predikant  van de Gerefor-
meerde Kerk te Rotterdam-Centrum, per 1 september 1997 t e benoemen tot universitair docent
(1 f te. ) in de Ethiek  en de Ency clop edie.

Artikel 78 0 3 . 0 9 . 9 6
Aanvaarding benoeming

De praeses deelt  mee dat  drs. A .L.T h. d e Bruijne t elefo nisch  heef t lat en w eten  dat  hij zijn
benoeming tot universitair docent aanvaardt. Hij heeft dit inmiddels ook schrifteli jk bevestigd. De
syno de neem t h iervan m et een  dank baar applau s kenn is.

Artikel 79 2 9 . 0 5 . 9 6
Theolo gisch e Univ ersiteit  (agenda 5.1.2  en 5.1.3,  5.1. 5-7, 5. 1.13  en 5.2.1  en 2)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteurs : W . St uring  en L.J . Jo osse 

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en-cu rato ren Theo logisc he Univ ersiteit ;
2 . brief  van d eput aten -curat oren d d. 1 5 ap ril 19 96  met  bet rekkin g t ot  samenw erking  met

de Theologische Universiteit van de Christel i jke Gereformeerde Kerken, gevestigd te
Ap eldoor n, in zake de V ooro pleiding , w aarin w ordt  voo rgest eld om  een ' com missie
toezicht vooropleiding' in te stellen;

3 . concept van het nieuwe Statuut voor de Theologische Universiteit (GS Ommen 199 3,
Ac ta art . 6 0,  besluit  9);

4 . brief  van d e kerk t e Loenen-A bco ude dd . 2 4 d ecem ber 1 99 5 m et b etrek king  to t h et
con cept  van h et n ieuw e Stat uut , w aarin w ordt  voo rgest eld doo r een nieuw  to e te
voeg en art ikel nad rukk elijk t e stip uleren dat  de prim aire taak  van d e Univ ersiteit  is
"t oekomstige predikanten praktisch op te leiden tot voorgangers in de Gereformeerde
Kerken in Nederland en daar buiten";

5 . brief van de kerk te Leeuwarden dd. 28 maart 199 6 w aarin enkele redactionele wijziging-
en in het concept-statuut w orden voorgesteld;

6 . nota van deputaten-curatoren dd. 23 april  1996  inzake ontbinding van de 'Stichting voor
de f inanciële verzorging van de Opleiding tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde
Kerken in Nederland' m et als bi j lage een advies aan het curatorium van mr. F.T. Olden-
huis, mr. P.T. Pel en mr. D.A.C. Slump met betrekking tot vragen inzake de ontbinding
van eerdergenoemde Stichting;

7 . brief van deputaat-curator mr. N.E. Nieboer dd. 3 mei 199 6 w aarin hi j zi jn afw ijkend
stan dpu nt  over d e ont bindin g van  de bov engeno emd e Stic ht ing uit eenzet:

-- hij heef t als algem een bezw aar: de gezam enlijke k erken w orden  in gev al van
oph eff ing " de rech tsp ersoon  die als w erkgev er van d e bet rokk en person eelsleden
gaat optreden", w aarbij  het gaat om zow el de docenten als het overige perso-
neel. Het curatorium heeft z. i .  "geen rechtspersoonlijkheid en kan daarom rech-
tens niet als werkgever fungeren";
-- hij heef t v oort s een bezw aar van " specif ieke, rec ht sposit ionele aard"  met
betrekking tot de ontslagprocedure van docenten;



-- hij stelt  " een aangep aste st icht ing"  voo r " met  een andere n aam en een  algeme-
nere doelstel l ing dan de huidige",  w aardoor het arbeidsrechtel ijke element wordt
gescheiden van het kerkrechtel i jke en waarbij de bevoegdheid van het curatorium
inzake onvri jw il lig ontslag van een door de generale synode benoemde docent
beperkt w ordt.

Op grond v an het bo venst aande verzoekt  hij, niet t ot o ntb inding v an de Stich ting o ver te
gaan;

8 . de jaarverslag en ov er 19 93 , 1 99 4 en  19 95 , zow el in uit gebreid e als in bekn opt e versie;
deze jaarverslag en zijn v oorzien v an goed keuren de acc oun tan tsv erklaring en van  het
accountantskantoor Coopers & Lybrand Dijker Van Dien te Groningen.

Besluit 1 :

1 . het gevoerde (ook f inanciële) beleid van deputaten-curatoren die zijn benoemd door de
Generale Syn ode v an Om men  19 93  onder d ank g oed t e keuren  en hun  dech arge t e
verlenen;

2 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren t e mac ht igen om  con fo rm h et g edane v oorst el
(materiaal 2) samen met het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn:
a. een ' com missie t oezicht  voo ropleidin g'  in t e stellen en  deze com missie t e belas-

ten met de behartiging van het toezicht op en het beleid ten behoeve van de
vooropleiding te Kampen;

b. de direct ie van de vooropleiding op te dragen aan twee hoogleraren, één van elke
univ ersiteit , die sam en met  de bet rokk en doc ent  door  int ern ov erleg zullen reg e-
len wat noodzakeli jk is voor de algemene en dagelijkse gang van zaken;

c. een st atu ut  te (do en) ont w erpen v oor d eze voo ropleid ing,  w aarin de det ails van
de samenw erking w orden vastgelegd;

3 . de senaat van de Theologische Universiteit te machtigen:
a. de vo orgest elde prak tijk oriënt atie in t e voeren  in het  nieuw e stu diepro gram ma;
b. de kerk elijke po sitie v an st udent en t ijdens de st udie-af sluit ende prak tijk period e te

regelen zoals voorgesteld in het rapport  van deputaten-curatoren sub 6.5;
c. bi j  het afsluitend examen het getuigschrift  aan te passen met betrekking tot de

aantekening praktische vorming;
4 . de senaat te verzoeken het beleid betreffende hen die de doctoraalstudie hebben beëin-

digd en  de w ens en de b ekw aamh eid blijken  te h ebben t ot  prom ot iestu die nader u it t e
w erken;

5 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren t e verzoek en zich t e bezinnen  op een c onc reet
beleid ten aanzien van de voorlichting aan de kerken.

Gronden:

1 . deput aten-cu ratoren hebb en de hun do or de Generale Synode van Om men 1 99 3 v er-
strek te o pdrac ht  op nau w keurig e en ijverig e w ijze verv uld;  zo hebb en zij to t o p heden
een zeer verantwoord f inancieel beleid gevoerd waardoor verhoging van het quotum
prop ort ioneel gezien  vrij gerin g of  zelfs enk ele jaren niet  nodig  bleek;  ondan ks een
vermindering van het aantal legaten en de uitbreiding van het aantal docenten is slechts
sprake van een in verhouding geringe verhoging van het quotum;

2 . samenw erking m et de Theo logische Univ ersiteit t e Apeldoo rn ten aanzien van d e voor-
opleidin g kan  de verb ond enheid t ussen beid e univ ersiteit en gest alte g even;  bov endien
kan deze samenw erking kostenbesparend en eff iciency-bevorderend zijn;

3 . geen van de k erken heeft  form eel of mat erieel bezwaar aangetek end tegen  de besluitv or-
min g m et b etrek king  to t h et v erplich t st ellen van  een prak tijk oriënt atie v an st udent en
tijd ens hun  stu die; d aarom  mag w orden v erw acht  dat  de kerk en vo or haar d eel mee
zullen w erken aan  bedoeld e prakt ijkoriën tat ie van h en die beg eren de k erken t e gaan
dienen als d ienaren des W oord s. De v oorg esteld e regeling v an de k erkelijke p osit ie van
stu dent en t ijdens eerderg enoem de prak tijk oriënt atie g eeft  goede v erw acht ingen d at h et
toezicht op leer en leven van de desbetreffende studenten voldoende is gewaarborgd,
zowel voor de desbetreffende studenten als voor de betrokken kerken;

4 . de kerken m ogen verw acht en, vo oral met h et oog  op de ont w ikkeling v an de gerefor-
meerd e th eologie,  baat  te zullen  hebben  bij zov eel mog elijk bek w ame pr om oven di;

5 . het  is van g ew icht  dat  met  name d e kom ende gen eratie h et b elang blijf t in zien van  het
onderhouden van een theologische opleiding van de kerken door de kerken.

Besluit 2 :

1 . het  als bijlage V III bij deze Ac ta g evoeg de St atu ut  van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  vast
te st ellen;

2 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren op t e dragen d e van h et St atu ut  af t e leiden
noodzakeli jke reglementen vast te stel len en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstk om ende gen erale syno de;

3 . aan het verzoek van de kerk te Loenen-Abcoude niet te voldoen.

Gronden:



1 . het concept-statuut is t i jdig aan de kerken toegezonden en in overleg zi jn enige w ijziging-
en aangebracht;  

2.  het voldoet aan de eisen die aan een Statuut als w aarborg voor goed bestuur van de
Theologische Universiteit dienen te w orden gesteld;

3 . in van  het  nieuw e Stat uut  afg eleide reglem ent en kan  nadere inv ulling w orden  gegev en
aan o. a. de arb eidsrech telijk e beroepsp roced ure vo or het  person eel;

4 . hetgeen de kerk te Loenen-Abcoude voorstelt,  is reeds in art ikel 1 sub 1 uitgesproken,
namelijk dat de Theologische Universiteit beoogt de "w etenschappelijke vorming tot
dienaar v an het  W oord " ; de w eten schap pelijke v orm ing is hierin  dienst baar aan het
toekomstige praktische w erk van de dienaren van het W oord; daartoe dient ook de
prakti jkoriëntatie zoals kan bli jken uit hetgeen in art ikel 8 sub 1.5 v an het nieuw e Statuut
is vast gelegd;  daarom  is nadere aanv ulling als d oor d e kerk t e Loenen-A bco ude bed oeld
niet  noodzakeli jk .

Besluit 3 :

1 . over te gaan tot ont binding van de 'Stichting voor de f inanciële verzorging van de
Opleidin g t ot  den Dien st d es Wo ords in d e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland ' , gev es-
t igd te Groningen;

2 . het moderamen van het curatorium van de Theologische Universiteit op te dragen en te
machtigen alle voor de ontbinding nodige stappen te zetten en regelingen te treffen;

3 . uit  te sp reken d at d e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  (vrijgem aakt ) in generaal
synod aal verband de recht spersoon zijn w aarvan de Theologisc he Universiteit , Broeder-
w eg 1 5 t e Kamp en, u itg aat;  deze recht spersoo n w ordt  naar art . 5 2 KO  in dezen v erte-
genw oord igd do or de gen erale syno de of  door  het  door  haar beno emd e curat orium  van
de univ ersiteit ;

4 . aan het verzoek van mr. N.E. Nieboer niet te voldoen.

Gronden:

1 . gelet  op art  2. 2 BW  en art . 5 2 KO  bezitt en de gezam enlijke Geref orm eerde Kerken  in
Nederland  recht spersoo nlijkh eid en w orden zij als zod anig in h et b urgerlijk  recht sverk eer
vertegenwoordigd door de generale synode of door haar deputaten;

2 . voor het w erken met de rechtsvorm die is gekozen voor de bedoelde Stichting zi jn in de
tijd  van h aar opric ht ing go ede redenen  gew eest.  Deze zijn th ans ech ter v ervallen,  zeker
na de vernieuwing van het Burger li jk  Wetboek;

3 . de hierboven o nder grond 1  genoemd e w ijze van optreden  in het bu rgerlijk rechtsv erkeer,
inclu sief h et arb eidsrech t,  sluit  het  best e aan bij het  geref orm eerde kerk recht  in het
algemeen en, w aar het bet reft  het on derhouden v an de Theologisch e Universiteit , bij art.
18  KO in het bijzond er;

4 . er zi jn geen andere redenen w aarom de Stichting zou moeten bl i jven bestaan.

Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten-curatoren ds.  P.  Schel l ing,  ds. C.J.
Smelik  en br.  A.  Vreu gdenh il. V an de Th eologisc he Univ ersiteit  zijn de rect or, p rof . dr.  J. v an
Bruggen , en d e admin istrat eur, b r. S. Riedst ra, aanw ezig. Na u itv oerige besp reking  w ordt  het
voorstel  van de commissie met algemene stemmen aanvaard.  De praeses verw oordt de dank-
baarheid v an de v ergaderin g vo or het  vele w erk dat  verzet  w ordt  ten  dienst e van d e Theolo gi-
sche U niversit eit.



Hoofdstuk VI BIN NENLANDSE BET REKKIN GEN

Artikel 80 2 3 . 0 5 . 9 6
Betrek king en met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  (agenda 6.1.1 -  6.1.8 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : A . de J ager

M ateriaal :

1 . deput aten rappo rt d d. 1 8 sep tem ber 1 99 5 (d eel I) met  tw ee bijlagen (T w eeërlei kind eren
des verb ond s/ Om tren t d e kerk);

2 . deput aten rappo rt d d. ju ni 1 99 4 (d eel II): ' Toeëigen ing in h et g eding:  not a over d e to eëi-
gening  van h et h eil' ;

3 . aanvullend rapport dd. 21 m aart 19 96 m et voorstel len;
4 . brief  van d e generale sy nod e van d e Christ elijke Geref orm eerde Kerken  aan de gen erale

synode van de Gereformeerde Kerken dd. 7 februari 199 6 met het v erzoek deputaten te
benoemen om het gesprek voort te zetten;

5 . brieven  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Schild w olde dd . 1  maart  en 8  maart  19 96  met  
opm erking en bij het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  (Ac ta art . 6 5),
w aarbij  zi j  haar zorg over zaken rond het Schriftgezag in de Christel ijke Gereformeerde
Kerken  onder  de aandac ht  w il brengen  en dienaan gaande v oorst ellen doet  voo r het
agendum van te benoemen deputaten;

6 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ten Boer m et o pm erking en ov er het  rappo rt v an
dep ut at en v oor  gesp rekk en m et  de Ch rist elijk e Geref orm eerde K erken  (deel I),  w aarin ze
het  bet reurt  dat  daarin niet s te v inden is v an een besp reking  van " de opv att ingen v an
prof. dr. B.J. Oosterhoff" .
Ze acht  het  juist  dat  de generale sy node zic h nog  eens duid elijk af vraagt  of  het  niet
noodzakeli jk is dit onderw erp weer op de agenda van de landeli jke samenspreking te
plaatsen en het derhalve w eer op te nemen in de instructie voor te benoemen deputaten;

7 . voorstel  van de raad van de Gereformeerde Kerk te Voorburg om aan de Christel ijke
Gereformeerde Kerken een zusterkerkrelatie aan te bieden om uit de impasse van de
samensprekingen te geraken.

Besluit 1 :

1 . a. deput aten  te d echarg eren m et h artelijk e dank  voo r de doo r hen v erricht e arbeid
inzake de gevoerde gesprekken; 

b. met instemming kennis te nemen van de verantwoording die zi j  hebben afgelegd
van w at d e Gerefor meerd e Kerken b elijden inzak e de t oeëigenin g van  het  heil en
inzake de kerk en de w ijze waarop zij  dat hebben gedaan in de door hen aang-
edragen n ot a' s (zie de bijlagen IX a, IXb  en X );

2 . uit ing t e geven  aan eenzelf de vreu gde ov er het  verloo p van  de samen sprekin gen als
verw oord is door d e Generale Synod e van Zierikzee 19 95  van de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken;

3 . er dankbaarheid over uit te spreken:
a. dat de Christ elijke Gereformeerde Kerken niet lang er spreken over ernst ige ver-

schillen, die een belemmering vormen op weg naar kerkelijke eenheid;
b. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode haar d eput aten  opdr aagt  in vo ort gezett e

besprekingen in te gaan op eventuele bezw aren tegen de verhouding van de
Christ elijke Geref orm eerde Kerken  met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  en
op situaties en gew oonten in de Christel ijke Gereformeerde Kerken;

c. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode de v ragen om tren t d e relatie Sc hrif t en
con fessie en  inzake het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samen leven en  het  besluit  om  het
diakenambt open te stel len voor de zusters van de gemeente belemmeringen acht
op de w eg naar k erkelijke een heid m et d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken en
dat  de syn ode er op  aandring t,  dat  teru gho udend heid bet racht  w ordt  in het
zoeken naar en uitbreiden van de contacten met de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

d. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode de p laatselijk e kerken  opro ept  de zaak
van de eenheid ootmoedig aan de Here voor te leggen in de gebeden.

Gronden: 

1 . deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen 19 93, hebben bl i jkens hun
rappo rten  en not a' s hun o pdrac ht en van  de generale sy nod e con fo rm h un inst ruct ie naar
vermogen uitgevoerd;

2 . in de brief van de Generale Synode van Zierikzee dd. 7 februari 199 6 met als bi jlage de
besluit en van  de syn ode dd . 1 8 o kt ober 1 99 5 t en aanzien v an de Geref orm eerde Kerken
w ordt  vreug de uit gespro ken o ver het  feit  " dat  er bij de sam ensprek ingen t ussen uw  en
onze dep ut aten  opm erkelijke v orderin gen op  een aant al punt en inzake d e eenheid t ussen



de beide k erken w erden gem aakt  in de af gelopen  periode"  en dat  " dit  alles ons m oed
geeft de besprekingen tussen uw  en onze kerken met kracht voort te zetten" ;

3 . a. de christel ijke gereformeerde synode te Zierikzee constateerde terecht in de
gesprekken met betrekking tot de toeëigening van het heil  en het beli jden om-
trent  de kerk t oenadering t ot en een bet er verstaan van  elkaar;

b. afgaande op de door de deputaten van de Gereformeerde Kerken geformuleerde
visie op  deze pun ten , co nclu deerde de sy nod e, dat  in het  licht  van d e con fessie
de verschil len minder ernstig zi jn dan in het verleden werd gesteld;

c. de synode sprak uit dat deputaten in voortgezette besprekingen behoren in te
gaan op  event uele bezw aren die de d eput aten  van d e Gerefor meerd e Kerken
tegen de verhouding tot de Nederlands Gereformeerde Kerken en tegen bepaalde
situ aties en  gew oon ten  in de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  zouden  w illen
inbrengen;

d. de bezw aren die de christeli jke gereformeerde synode wil doorspreken met de
Nederlands Gereformeerde Kerken vormen een relevante bi jdrage aan de door de
geref orm eerde syn ode v an Om men  gew enst e Schrif tu urlijke p osit iebepaling  van
de Christeli jke Gereformeerde Kerken tot de Nederlands Gereformeerde Kerken;

Besluit 2 :

1 . deput aten  voo r het  gesprek  met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  op t e dragen h et
gesprek met de Christeli jke Gereformeerde Kerken voort te zetten;

2 . te benoemen deputaten de volgende instructie mee te geven:
a. het gesprek voort  te zet ten om w egen en middelen te zoeken die tot  kerkel i jke

eenheid v oeren en h et zo m ogelijk  gezamen lijk bev orderen  van p laatselijk e sa-
men sprekin gen m et b ijzondere aan dach t v oor d e w ederzijdse m oeit en w at b etref t
de verhouding plaatsel i jk  en landel i jk ;

b. in dit gesprek aandacht te geven aan de door de Christeli jke Gereformeerde
Kerken aan de orde gestelde overgebleven vragen, alsmede aan de vraag hoe
dat gene w aarover o vereenst emm ing bereik t is in  beide k erkgem eensch appen in
de prakti jk gestalte kri jgt;

c. uit  krach t v an de gezam enlijke v erant w oord elijkheid  to t b ew aring v an de belijd e-
nis der w aarheid m et d e christ elijke geref orm eerde depu tat en doo r te sp reken
over het komen tot een Schriftuurl i jke posit iebepaling inzake de verhouding tot
de Nederlands Gereformeerde Kerken;

d. met  christ elijke geref orm eerde depu tat en t e spreken  over sit uat ies en gew oon ten
in de Christel i jke Gereformeerde Kerken inzake omgang met Schri f tgezag, kerk-
verbandeli jk samenleven en vormen van interkerkeli jke samenwerking;

e. met de christel i jke gereformeerde deputaten de balans op te maken van w at de
beide kerkgemeenschappen verenigt en scheidt met betrekking tot het kom en tot
kerkelijk e eenheid o p de gro ndslag v an de Heilig e Schrif t en  de drie f orm ulieren
van eenheid;

f . zo mo gelijk er zic h gezam enlijk op  te b eraden ho e het  beleid v an beide k erken
meer op elkaar afgestemd zou kunnen worden;

g. van hun handelingen en bevindingen schriftel i jk rapport uit te brengen aan de
eerstk om ende sy nod e en dat  rappor t u iterlijk  een half  jaar tev oren aan d e kerken
toe te zenden.

Gronden:

1 . het bl i jf t  onv erminderd onze roeping van Christusw ege ons gezamenli jk in te zetten voor
het bereiken van de eenheid met hen die met ons dezelfde God aanbidden en hetzelfde
geloof beli jden om de eenheid van de kerk te onderhouden onder het juk van Jezus
Christ us (Ef. 4 :1 6 en  Joh . 1 7: 20 -26 );

2 . de in beslu it 2 .2 .a gen oem de bijzon dere aandac ht  is nood zakelijk v anw ege het  feit  dat
het zoeken van eenheid tussen plaatseli jke kerken het hele kerkverband raakt;

3 . ad 2.2.f : een gezamenli jke bezinning en opstel ling van beide kerken in zaken als opleiding
to t d e dienst  van h et W oord , lit urgie en een heid in k erkelijk h andelen t en aanzien v an
bijv.  echt scheid ing en t w eede huw elijk ko men  niet  alleen het  gezag v an kerk elijke regel-
geving ten goede, maar bevorderen ook de kerkel i jke herkenning. 

Beslui t  3:  

het voorstel van de raad van de Gereformeerde Kerk te Voorburg niet over te nemen.

Gronden:

1 . de zust erkerk relatie zoals o msc hreven  in art . 4 7 KO  en nader in gevu ld doo r de besluit en
van de Generale Synoden van Groningen-Zuid 197 8, A rnhem 1981 , Leeuw arden 199 0
en Om men  19 93  is een w elom schrev en vo rm v an kerk elijke eenheid  en kan  derhalv e niet
w orden gebruikt als een voorlopige vo rm om te komen tot  eenheid;

2 . praktisch gezien zou een voorstel als dit het proces van samenspreking zoals het nu
loopt frustreren;

3 . de ont w ikkelingen sinds Zierikzee duiden allerminst  op de imp asse w aarvan Vo orburg



uit gaat  bij het  mo tiv eren van  haar vo orst el.

De besprek ing v indt  plaat s in aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. H. J.  Boiten , dr.  A. N. Hen driks,
ds. P. Niemeijer, ds. M .H. Sliggers en ds. B. v an Zuijlekom,  alsmede de christ elijke gereformeer-
de deputaten ds.  J.  Oosterbroek, drs.  A.W. Overwater,  br .  A.  Pothof,  ds.  D. Quant,  ds.  J.
Westerink en ds. B. Witzier. Als adviseur is ook prof. drs. B. Kamphuis aanw ezig.

De praeses spreek t d e christ elijke geref orm eerde depu tat en als vo lgt  to e:

Zeer geachte broeders deputaten van de Christeli jke Gereformeerde Kerken,
Namens de generale synode van onze kerken heet ik u harteli jk  w elkom in onze vergader ing. We
zijn bl i j en dankbaar dat u gehoor gegeven hebt aan onze uitnodiging om aanw ezig te zi jn bi j  de
bespreking van het rapport van onze deputaten en de besluitvorming in onze synode over de
betrekkingen tussen uw en onze kerken.
Broeders,  er is een verb lijdende o nt w ikkelin g gaand e. Uw  syno de t e Zierikzee spreek t d aar heel
duidelijk  over in  haar besluit  over d e relatie m et o nze kerk en. Er hoef t,  aldus Zierik zee, niet
langer gesproken te worden over 'ernstige en wezenlijke verschillen' tussen uw en onze kerken.
Gecon clud eerd m ag w orden  ' dat  in het  licht  van d e con fessie d e versc hillen m inder ern stig  zijn
dan in h et v erleden w erd gest eld' . In de g esprekk en ko n ' een t oenaderin g t ot  en een bet er
verst aan van  elkaar gec onst ateerd  w orden ' . Uw  syno de w as van o ordeel ' dat  het  verheu gend is
dat op een aantal punten opmerkel i jke vorder ingen zi jn gemaakt ' .
Dit w as ook te beluisteren in de brief die uw synode aan onze vergadering zond. Daarin klonk de
vreug de doo r dat  er bij de sam ensprek ingen ' opm erkelijke v orderin gen op  een aant al punt en
inzake de eenheid tussen beide kerken w erden gemaakt in de afgelopen per iode' .  
Graag w illen w ij ook  van o nze kant  vreug de en dan kbaarh eid daarov er uit spreken . Om dat  w ij
hierin zien h et w erk v an onze H ere Jezus Ch ristu s, die do or zijn Geest  herken ning g eeft  bij
kerken, die beide staan en wil len staan op de grondslag van Gods Woord en die leven in gebon-
denheid aan de aangenomen bel i jdenis.  
Bijzonder erkentel i jk zi jn w ij voor het feit dat u in uw  brief aan onze synode aangeeft dat de
vo rderi nge n in d e sam ensp rekin gen  niet  het  min st  te d ank en zijn  aan d e w ijze w aarop  onze
deputaten voor deze gesprekken hun inbreng hebben geleverd. Daarbij w orden door uw  synode
met name genoemd de twee nota's,  get i te ld ' toeëigening in het geding'  en 'omtrent de kerk ' .
Een ander pun t d at ik  w il mem oreren is dat  uw  syno de met  bet rekkin g t ot  de Nederlan ds Gere-
formeerde Kerken uitspraken heeft gedaan, die tenderen naar een Schriftuurl i jke posit iebepaling,
w aarom door onze synode van Ommen 1993  gevraagd was. 
Zo zou er meer te noemen zi jn dat ons dankbaar stemt. Bijvoorbeeld het feit dat uw  synode
openin g heef t g egeven  om  in de sam ensprek ingen o ok zak en aan de o rde t e stellen als h et
Schr if tgezag, om di t  ene punt nu maar te vermelden.  
Broeders, er is op belangrijke punten overeenstemming bereikt in de samensprekingen van de
afg elopen p eriode.  W elisw aar is het  van d e zijde van u w  kerken  nog n iet g ekom en t ot  een
uit spraak d at d e versc hillen die er n og zijn o ver de t oeëigenin g van  het  heil en de h ant ering v an
het  belijden o mt rent  de kerk  een gesch eiden ker kelijk lev en vo or het  aangezich t v an de Here n iet
rechtvaardigen. Terw ij l dr. A.N. Hendriks als deputaat van onze kerken een dringend beroep op
uw  synode te Zierikzee gedaan heeft om dat uit te spreken.
Toc h heef t zijn t oespraak  indru k gem aakt  op de led en van  uw  syno de, zoals u w  syno de ons zelf
schrijf t.  Dat  geef t o ns m oed v oor d e to ekom stig e samensp reking en w aarin de ov ergeblev en
punten van verschil  aan de orde komen. Moed en vertrouw en dat u met ons wilt  staan in de
kat holiek e ruim te v an de k erk, w aarin w e elkaar ku nnen v inden,  zoals onze v aderen elk aar
ondanks verschil len vonden bi j de gereformeerde bel i jdenis en de gereformeerde kerkreger ing.    
Ik sp reek d e hoo p uit  dat  de be sprek ing  in on ze syn ode  duid elijk  zal ma ken  dat  het  ook  onze
harteli jke begeerte is dat verdergaande contacten tussen uw en onze kerken mogen leiden tot
kerkel i jke eenheid.  
Het  is die eenheid  w aarvoo r Christ us onze H eiland zijn blo ed verg ot en heef t.  Daarvo or heef t H ij
ook  gebeden  in zijn ho gepriest erlijk geb ed (Jo hannes 1 7),  dat  w ij als syno de aan het  begin v an
de zitt ingen v an deze dag  gelezen heb ben.  Het is d ie eenheid,  die Christ us als een do or Hem
verw orven  gave w il to eëigenen d oor d e Heilige Geest.
Geve de Here o ns ook  in de besp reking  van d eze dag de leidin g van  zijn Geest.

Hierna kr i jgt  ds.  J.  Wester ink gelegenheid om de synode toe te spreken. 

Ds. W esterin k beg int  met  een w oord  van d ank v oor h et h artelijk e w elkom . Inderd aad kan
gespro ken w orden  van ' opm erkelijke v orderin gen' . No g niet  eerder zijn w ij samen zo ver gew eest.
Dit  bet ekent  enerzijds dat  w e op de g oede w eg zijn, m aar anderzijds d at w e nog n iet zijn w aar
w e w ezen mo eten . Do el is de eenheid  van k erken d ie op basis v an Sch rift  en belijden is bijeen
horen . Lat en w e daarom  zow el met  voo rtv arendheid  als met  voo rzicht igheid o nze w eg samen
vervolgen.
W ij kregen  van o nze syn ode de o pdrac ht  met  u verd er te sp reken o ver de t oeëigenin g van  het
heil en over het belijden omtrent de kerk, maar ook over de manier waarop deze dingen in de
prakt ijk f unc tio neren.  W at lan delijk is ber eikt  moet  imm ers ook  plaat selijk gest alte k rijgen.  Er zijn
ook  dingen  w aarover u  met  ons v erder w ilt spr eken:  om gang m et Sc hrif tg ezag, k erkv erband elijk
samen leven,  vorm en van  int erkerk elijk sam enleven  en niet  te v erget en de lit urgie.  Houd  er w el
rekening mee dat wij  vaak anders met de dingen omgaan dan u gew end bent. Wij zi jn om zo te
zeggen m inder rad icaal in aanp ak. D aardoo r kenn en onze k erken m eer dan u d e moeit e van h et



leven met verschillen.
Terw ijl u dank baarheid u itsp reekt  voo r onze uit spraak o m t erugh oud endheid  te b etrac ht en t en
aanzien van de Nederlands Gereformeerde Kerken, hopen w ij dat u er tegeli jk begrip voor hebt
dat  bij ons d e droef heid ov erheerst  over h et f eit dat  w ij deze uit spraak m oest en doen . Dit  zeg ik
vooral met het oog op de combinatiegemeenten die inmiddels gevormd zi jn. Houd er rekening
mee dat  uw  beslissingen  ten  aanzien van  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  van in vloed
kun nen zijn o p uw  verho uding  met  onze kerk en. W e zullen er go ed aan do en ook  daarov er met
elkaar te overleggen om samen de Nederlands Gereformeerde Kerken te kunnen dienen.
Als w ij onze weg van kerkelijke eenheid vervolgen, moeten w e ons realiseren dat het aanstaande
zondag Pinksterfeest is. Christus vergadert zijn gemeente door zijn Geest en Woord. Waar de
Geest die in het Hoofd is ook in het Lichaam w erkt, daar w orden mensen bi j elkaar gebracht.
Denk aan de bruid uit Hooglied 4, die vraagt: ' Noordenwind, o w il ontwaken, zuidenwind,
doorwaai de hof' .  W aar de Geest gaat w aaien, is steeds minder sprake van 'm ijn hof'  en steeds
meer van 'zi jn hof' !  Daarom moeten w e ons laten leiden door de Geest van Pinksteren.

De rappo rteu r, ds.  A.  de Jag er, w ijst ero p dat  w e al het t iende lust rum  van d e samensp reking en
beleven . Sind s 19 46  zijn al vijf tig  jaren vo orbijgeg aan. W at h em bet reft  is dit  lust rum  geen f eest.
Hij zou liev er een ander f eest v ieren, d at v an de eenw ordin g. Eenw ordin g is een gesc henk  van
de verhoogde Christus. We moeten daarom bidden maar er ook aan wil len w erken.
Het voorgestelde besluit is de kerkelijke bevestiging van het w erk van deputaten. Bij aanvaarding
van dit voorstel zal het moderamen een hartel i jke begeleidende brief doen uitgaan naar de
Christeli jke Gereformeerde Kerken, als antw oord op de br ief  d ie de Generale Synode van Zier ik-
zee 19 95  naar onze k erken g estu urd h eeft .
Verschillende af gevaardigden v erw oorden de dank baarheid van de verg adering voo r het w erk
van  dep ut at en,  het  rapp ort  van  de c om mi ssie en  de w oo rden  van  ds.  J.  W est erin k.  Prof . d rs.  B.
Kamphuis adviseert bi j het gesprek over Schriftgezag een doelstell ing te formuleren. Van de zi jde
van d eput aten  w ordt  het  volg ende op gem erkt . Het  voo rgest elde besluit  2. 2d  beoog t g een
gesprek over Schriftgezag in het algemeen. Als er bijvoorbeeld een publikatie verschijnt die op
gespann en vo et st aat m et h et o ndert ekenin gsf orm ulier, d an mo eten  w e met  elkaar sprek en ov er
de om gang m et  Schrif tg ezag. Ten  aanzien van  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  is meerm a-
len op een Schriftuurl i jke posit iebepaling aangedrongen. De dankbaarheid dat hieraan gehoor
gegeven is, kan men terugvinden in besluit 2.2c. Tegeli jk zi jn er natuurl i jk ook bi j  ons gevoelens
van zo rg en v erdriet , m aar dat  kan b eter aan  de orde k om en bij de b esprekin g van  onze eigen
relatie met de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Ds. R.Th . de Boer d ient  een amen dem ent  in om  besluit  1. 3c  te v ervang en doo r: " dat  de ch riste-
lijke geref orm eerde syn ode in h aar opdr acht  aan depu tat en t egem oet  kom t aan  de meerm alen
doo r de geref orm eerde kerk en geuit e w ens t e kom en t ot  een Sch rift uurlijk e posit iebepaling  ten
aanzien van de Nederlands Gereformeerde Kerken" en grond 3d daarbij aan te passen. Volgens
de commissie zou dit echter een verzwakking van haar voorstel zi jn. Het amendement wordt
verworpen met 9 stemm en voor en 26 stemm en tegen. Het voorstel van de commissie w ordt
aanvaard met 33 stemm en voor en 2 onthoudingen. Ds. P. Niemeijer bl i jf t  als deputaat steeds
buiten stemming.
Tenslot te m erkt  de praeses no g op d at d e syno de deze dag  heef t erv aren als een gro ot  ge-
schen k. H ij herinnert  aan de w oord en van  Paulus in Filippenzen 3 :1 2-1 4.  De apost el is gegrepen
doo r Jezus Ch ristu s, het  Hoof d van  de kerk . Christ us heef t o ok o ns gegr epen.  Daarom  mo gen
w ij ons niet  neerleggen  bij een sit uat ie van k erkelijke g escheid enheid.  Laten  w e samen jag en
naar het  doel do or niet  vrijblijv end m et elk aar te spr eken,  maar v anuit  de doelst elling v an kerk elij-
ke eenheid.
Ter af sluit ing w ordt  Psalm 12 2: 3 g ezongen : " Vraag t v rede vo or Jeru zalem" .

Artikel 81 2 9 . 0 5 . 9 6
Brief aan de Christelijke Gereformeerde Kerken (agenda 6.1.1- 6.1.8 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : Tj.  Boersma

Besluit:

de volgende br ief  te zenden aan de eerstkomende generale synode van de Christeli jke
Gereformeerde Kerken:

Berkel en Roden rijs, 2 9 m ei 19 96

Aan  de eerst kom ende gen erale syno de van  De Christ elijke Geref orm eerde Kerken  in
Nederland.

W eleerw aarde en eerw aarde heren  en bro eders,

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, samengekomen te
Berkel en Rodenrijs 199 6,  nam m et dank baarheid kennis van d e brief dd.  7 f ebruari
19 96 , die in o pdrac ht  van d e Generale Syn ode v an uw  kerken , geh oud en t e Zierikzee



19 95 , gesc hreven  w erd inzake d e bet rekkin gen t ussen uw  kerken  en de on ze. Daarbij
w as als bij lage gevoegd het besluit van uw  synode met betrekking tot de samenspreking-
en. Wij doen u bi jgaand toekomen het besluit dat onze synode nam met betrekking tot
deze brief en de gevoerde en de te voeren samensprekingen.
Broeders,  het  is ons een b ehoef te o ns t ot  u t e richt en met  een gev oel van  dank baarheid
over de verbl ijdende ontw ikkeling in de relatie tussen uw kerken en de onze. De vreugde
bleek w ederzi jds te zijn. Zi j klonk ook door in de toespraak die de voorzitter van uw
deput aten , ds.  J. W esterin k, t ot  onze syn ode hield . Zon der t e verhelen  dat  er nog een
lange w eg t e gaan lijkt , sprak  hij uit  ' bijzond er dank baar'  te zijn v oor d e voo ruit gang d ie
in de afgelopen periode geboekt werd.
Het  spreken  van d s. J.  W esterin k heef t o ns hart  geraakt . De oo tm oedige en  besch eiden
to onzet tin g ervan  maak te in druk . W ij w erden get rof fen  door  de eerlijkh eid w aarmee hij
a ls voorzit ter  van uw  deputaten sprak over het verschi l in taxat ie binnen de Christel ijke
Gereformeerde Kerken van de gesprekken met onze kerken.
Met instemming hebben wij kennis genomen van uw posit iebepaling ten opzichte van de
Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken.  Deze ont w ikkelin g zal de kerk elijke eenheid  tu ssen
uw  en onze kerken dienen en versterkt het appèl op broeders die tot 19 67 één met ons
w aren.
De Generale Synode van Zierikzee 199 5 heeft uw  deputaten opdracht gegeven in te
gaan op  event uele bezw aren die on zerzijds best aan met  bet rekkin g t ot  ' situ aties en
gew oon ten '  in uw  kerken . Terw ille van d e voo rtg ang v an ons g esprek zijn w ij dank baar
voor de opening die uw  synode hierin gegeven heeft. Dit geeft onze deputaten gelegen-
heid om  met  uw  deput aten  te sp reken o ver Sc hrif tg ezag, k erkv erband elijk sam enleven  en
vormen van interkerkeli jke samenwerking. Dat zi jn immers zaken w aarin wij samen de
roeping hebben kerk van Jezus Christus te zi jn.
De synode van Berkel en Rodenri js heeft m et instemming kennisgenomen van de verant-
w oord ing die o nze depu tat en hebb en afg elegd v an w at d e Gerefor meerd e Kerken b elijden
inzake de t oeëigenin g van  het  heil en inzak e de kerk , en w el in de do or hen  aangedrag en
nota's. Daarmee w il de synode tegenover u duidelijk maken dat w ij  als kerken aan te
spreken  zijn op w at o ver deze b eide ond erw erpen v an onze Geref orm eerde belijden is in
genoemde nota's is geschreven.
U hebt  gevraag d om  een vo ort gaand g esprek o ver de p unt en die no g niet  geheel t ot  een
afronding zi jn gekomen. Wij hebben daarin toegestemd. Wij hopen dat w ij  in de komende
ti jd van elkaar mogen leren om in geduld én met voortvarendheid samen op weg te gaan.
Daarbij m oge on s richt snoer zijn d e betu iging v an de apo stel Paulus in  Fil. 3: 13 : " Broe-
ders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb". Daarbij  ons zelf in herinnering
breng end dat  dit  niet  in min dering  kom t o p het  w oord  w aarmee de ap ost el verv olgt  over
de rust eloze jacht  naar het  doel:  " maar één d ing do e ik: v erget ende het geen ac ht er mij
ligt  en mij u itst rekken de naar het geen v óór m ij ligt , jaag ik  naar het  doel,  om  de prijs der
roepin g Gods,  die van  bov en is, in Ch ristu s Jezus"  (Fil. 3: 14 ).
Broeders,  w ij w illen geen t ermijn  stellen v oor h et b ereiken v an kerk elijke eenheid . M aar
onze bed e is dat in  de ko men de samen sprekin gen op  deput aten niveau  duidelijk  w ordt  dat
beide k erken zic h gedr ong en w eten  om t ot  die eenheid  te k om en; t emeer n aarmat e w ij
de dag van de terugkomst van Jezus Christus zien naderen.
M oge de H eilige Geest d e samensp reking en t ussen uw  en onze d eput aten  zo leiden d at
het  kom t t ot  een posit ieve af sluit ing v an de gesp rekson derw erpen en d at w ij gezamen lijk
tot de conclusie komen dat een gescheiden kerkelijk leven voor het aangezicht van de
Here niet  te rec ht vaardig en is.

M et b roederlijk e groet ,
namens de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Neder land, 
gehou den t e Berkel en Roden rijs 19 96 ,

Ds. Tj.  Boersma,  praeses
Ds.  C. v an de n Berg , sc riba II

Nadat het moderamen verschi l lende w i jzig ingsvoorstellen vanuit  de vergader ing heeft  verw erkt ,
bl i jf t  er één amendement over. Ds. M.H. Oosterhuis wil de op een na laatste al inea als volgt
laten  beginn en: " Broeders,  laten  w ij elkaar de no odzak elijke t ijd gun nen v oor h et b ereiken v an
kerkeli jke eenheid. Maar laat wel in de komende samensprekingen...". Dit amendement w ordt
echter met grote meerderheid van stemmen verw orpen. Het voorstel van het moderamen wordt
met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 82 0 6  /  1 2 . 06 . 9 6
Betrek king en met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken
(agenda 6.2.1,  6 .2.2,  6.2 .5,  6.2.6 ,  6.2.7,  6 .2.9,  6.2 .10, 6.2 .11, 6.3 .1,  6.3.2 ,  6.3.3)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : P.L. Storm

M ateriaal :



1 . van deputaten ter bevordering van kerkeli jke eenheid het rapport van werkzaamheden,
deel II: gesprekken met  de Comm issie voor Cont act en Sam enspreking v an de Neder-
lands Geref orm eerde Kerken  (CCS);

2 . van depu tat en ter bev ordering van k erkelijke eenheid een aanvullend rapport  dd. m aart
1 9 9 6 ;

3 . van de Landeli jke Vergadering Apeldoorn 1994 --1995 v an de Nederlands Gereformeerde
Kerken een schri jven dd. 15 november 19 95, w aarin bl ijdschap en dankbaarheid wordt
geuit  over d e verk ennend e gesprek ken v an hun  Com missie v oor Co nt act  en Samen spre-
king met de gereformeerde deputaten ter bevordering van kerkeli jke eenheid; de hoop
w ordt uitgesproken "dat deze gesprekken een zodanig vervolg zullen krijgen, dat de
herkenning en erkenning op plaatselijk vlak daarmee gediend zal zi jn";

4 . van de kerk eraad van de Gereform eerde Kerk te Schildw olde een schrijven dd . 1 m aart
199 6, w aarin verzocht w ordt uit te spreken dat de synode van Ommen 1993  ten onrech-
te besloten heeft  om deputaten te laten onderzoeken of  er  mogeli jkheden zijn contact  te
leggen met de Nederlands Gereformeerde Kerken (Act a art ikel 66, besluit 5) uitmondend
in het  verzoek  om  het  door  deput aten  geleverd e rappor t v oor zov er het  een ond erzoek
bet reft  naar de Ned erlands Geref orm eerde Kerken  terzijde t e leggen,  met  als argum ent a-
tie:
a. deze zaak is niet  door  de kerk en naar art . 3 0 KO  op de t afel v an de gen erale

synode van 1993 gebracht;
b. de ont w ikkelin gen bin nen de N ederlands Geref orm eerde Kerken  gaven  geen

aanleiding  to t d it b esluit ;
c. di t  beslui t  is str ijd ig met besluit  4,  ad 5 w aar sprake is van verkennende contac-

ten  met  kerken  en groep eringen,  die st aan of  w illen st aan op d e gron dslag v an
Gods Woord en de drie formulieren van eenheid en die w il len samenleven volgens
de geref orm eerde kerk orde;

5 . van de volgende kerkeraden van gereformeerde kerken verzoeken om off iciële samen-
sprekingen of voortzett ing van de verkennende contacten op landelijk niveau met de
Nederlands Gereformeerde Kerken:  Lelystad dd.  15  maart 1 99 6,  Hoek dd.  7 m aart 19 96 ,
Lisse dd. 15 maart  1996, Rotterdam-Centrum dd. 11 apr il  1996, Rotterdam-Oost dd. 2
maart  19 96 , A lkm aar dd.  3 ap ril 19 96 , w aarbij -- samen genom en -- als voo rnaam ste
argumenten naar voren w orden gebracht:
a. in de gevoerde gesprekken met de CCS is nog veel te weinig van onze kant

ingegaan op de door CCS aangevoerde punten;
b. op w at beide kerken verbindt is over en weer te weinig ingegaan;
c. landelijk e samensp reking en ku nnen b evord eren dat  kerksc heidend e fac to ren

bespreekbaar gemaakt  w orden binnen h et verban d van de Nederlands Gerefo r-
meerde Kerken;

d. plaat selijke sam ensprek ingen w orden  ont mo edigd d oor h et o nt breken  van lan de-
lijke sam ensprek ingen en  dat  is des te m eer jamm er w anneer gec onst ateerd  mo et
w orden  dat  er plaat selijk ned erlands geref orm eerde kerk en t e vind en zijn die t en
aanzien v an hun  eigen k erkv erband d ezelfde k ritisc he vrag en hebb en als w ij;

e. groeien  in ond erling v ertro uw en en w erken aan  kerkelijk e eenheid zijn alt ijd zaken
van lan ge adem ; daaro m m ag de m oed niet  te sn el w orden  opgeg even,  zoals w e
in de c ont act en met  de Christ elijke Gerefo rmeerd e Kerken o ok n iet h ebben g e-
daan;

f . om dat  w e bekerin g niet  mo gen uit sluit en mo eten  er samensp reking en zijn v an
appellerend karakter;

g. de CCS heef t zelf  aankn oping spunt en geno eg gezien o m aan o nze depu tat en
nadrukkeli jk te verzoeken het gesprek voort te zetten;

h. het  is gebod  van Go d om  door m iddel v an plaat selijke èn land elijke sam enspre-
king en de Ned erlands Geref orm eerde Kerken  in bepaald e opzich ten  to t in keer
proberen te brengen;

i. het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samenlev en ken t een  artik el w aarin w ordt  gest eld dat
dit akkoord kan worden aangepast indien dit de eenheid zou dienen;

j. de mo gelijkh eid mag  niet  uit geslot en w orden  dat  de Landelijk e Verg adering  van
de Nederlands Gereformeerde Kerken het beleid van de CCS krit isch doorl icht;

6 . van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum een schri jven dd.
20  maart 1 99 6,  w aarin de synode op d e hoogt e gesteld w ordt  van een com missierapport
met  daarin k ant tek eningen  bij het  rappor t v an de dep ut aten  kerkelijk e eenheid;  over d it
rapport meldt de kerkeraad dat hi j  er geen uitspraak over heeft gedaan.

Besluit 1 :

aan de v erzoeken  van d e kerkeraad  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Schild w olde niet  te
voldoen.

Grond:

deze kerk eraad gaat  er ten  onrec ht e aan vo orbij dat  het  door  hem g ew raakt e besluit  5
van de synode van Ommen 1993  niet meer is dan een stu dieopd racht  aan depu tat en
kerkeli jke eenheid om een ond erzoek  in te stellen of  en op w elke m anier  contacten in de
zin van de in besluit 4 , ad 5  gegeven inst ruct ie mogelijk zijn met  de Nederlands Gerefor-



mee rde Ke rken . De ze opd rach t is  niet  str ijdig  gew eest  met  art . 3 0 K O, w ant  met  deze
opdracht w ilde de synode al leen op een bepaald punt de uitvoering dienen van de in-
struc tie vo or een in 19 90  ingesteld depu taat schap. Dit  alles in overeenstemm ing met  art.
30  KO (vg l. de A ct a van d e Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 99 0,  artik el 13 6).

Besluit 2 :

a. met  droef heid en g rot e teleu rstellin g uit  te sp reken d at h et d oor d eput aten  in
opd racht  van d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  verric ht e onderzo ek geen
perspectief heeft geopend om op dit moment aan deputaten de opdracht te
geven over te gaan tot samensprekingen op landelijk niveau met de Nederlands
Gereformeerde Kerken;

b. aan de bin nengek om en verzo eken o m t e besluit en t ot  samensp reking en op lan de-
l i jk niveau of tot voortzett ing van de verkennende contacten met de Nederlands
Gereformeerde Kerken niet te voldoen.

Gronden:

1 . op gr ond  van h et v erslag van  een zestal g esprekk en van  deput aten  kerkelijk e eenheid
met de Commissie voor Contact en Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde
Kerken (zie bi jlage XIa) alsmede op grond van de besluiten van de Landeli jke Vergadering
19 94 /9 5 v an de Ned erlands Geref orm eerde Kerken  over h et A kko ord v an Kerkelijk
Samenleven en het ondertekeningsformulier (zoals weergegeven in het aanvullend
rapport van deputaten; zie bi jlage XIb) moet geconstateerd worden:
a. binnen  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  best aat een t e grot e vrijheid  in het

om gaan m et d e belijdenis en  to lerant ie van af w ijking  van d e belijdenis;
b. de af spraken  binnen  het  kerkv erband  van d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken

geven zoveel ruimte, dat een onbekrompen en ondubbelzinnige binding aan de
leer onvoldoende wordt  gewaarborgd;

c. de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben weliswaar in 1995 een nieuw
ondertekeningsformulier voor predikanten vastgesteld, maar de art ikelen 2 en 3
van d e pream bule v an het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samen leven en  het  feit , dat  dit
fo rmu lier niet  als binden d is aanv aard, v erhind eren een ef fec tiev e hant ering v an
dit f ormulier;

d. in deze beslu itv orm ing v an de Land elijke V ergaderin g 1 99 5 en  in de st ellingnam e
van haar Commissie voor Contact en Samenspreking hebben de Nederlands
Gereformeerde Kerken duideli jk laten bl ijken dat zi j  de door de Gereformeerde
Kerken  geko zen en do or de eeuw en heen u itd rukk elijk geh andhaaf de w ijze van
omgaan met de binding aan de gereformeerde leer w elbew ust afw ijzen en voor
een andere koers kiezen;

e. zolang d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken v asth oud en aan de h uidige ru imt e in
de leer en het toezicht daarop, is een verdere verkenning niet zinvol; het verrichte
ond erzoek h eeft  duidelijk  gemaak t d at h et m om ent eel niet m ogelijk  is op een
verantwoorde manier met de Nederlands Gereformeerde Kerken tot eenheid te
kom en in geb ond enheid aan  de leer van  de belijden is naar de regels v an een
geref orm eerde kerk orde;

2 . a. in de gesprekken van deputaten kerkelijke eenheid met de Commissie voor Con-
tac t en  Samen sprekin g is elk on derw erp dat  in het  kader v an de aan d eput aten
verleend e opdr acht  aan de ord e behoo rde t e kom en, v oldoen de doo rgespro ken
om deze synode tot verantw oorde besluitvorming te kunnen adviseren;

b. ten  onrec ht e w ordt  door  een aant al kerkerad en gest eld dat  het  besluit  om  nu niet
over te gaan tot  landeli jke samensprekingen een rem betekent op plaatseli jke
samensprekingen; een helder signaal over wat landelijke samensprekingen verhin-
dert, vormt als zodanig juist een stimulans om ook plaatseli jk samensprekingen te
w il len voeren die gericht zijn op eenheid in gebondenheid aan de leer van de
belijdenis n aar de regels v an een geref orm eerde kerk orde;

c. de onder materiaal 5 genoemde argumenten doen niet af aan de doorslaggevende
aard van de in grond 1 aangevoerde argumentatie om niet tot  landeli jke samen-
sprekingen of voortgezette verkennende contacten over te gaan.

Besluit 3 :

aan de eerst kom ende Land elijke V ergadering  van d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken
ant w oord  te g even o p het  schrijv en van  de Landelijk e Verg adering  van 1 99 5 en   teg elijk
beken d t e mak en w at o ver de m ogelijk heid v an samen sprekin gen beslo ten  is door m iddel
van een brief w aarin duideli jk verwoord w ordt:
a. dat ons hart naar hen uitgaat vanwege onze verbondenheid aan en liefde voor

het  evang elie van o nze Here J ezus Christ us en dat  w e graag m ogelijk heden
zoeken en  gebru iken o m m et h en t ot  verant w oord e samensp reking en t e kom en
die kerkelijke eenheid beogen;

b. dat de huidige vri jheid voor en tolerantie van afwijking van de gereformeerde
belijdenis d ie door h un Co mm issie voo r Cont act  en Samen sprekin g nadr ukk elijk
geclaimd zi jn en door de besluiten van de Landeli jke Vergadering in 1995  op-



nieuw  bevest igd,  een verh indering  vorm en om  op land elijk niv eau t ot  zulke sa-
mensprekingen te kunnen komen;

c. dat  w ij graag v an de Land elijke V ergaderin g zoud en vern emen  w at h aar oord eel is
over w at w ederzijds do or on ze deput aten  kerkelijk e eenheid en  hun Co mm issie
voor Contact en Samenspreking is besproken en geconstateerd, vooral ten aan-
zien van  de pun ten  die doo r ons als een v erhind ering v oor sam ensprek ingen
w orden beoordeeld;

d. dat  ons geb ed aan de H ere en ons d ringen d appèl o p hen is d at zij deze v erhind e-
ring zullen w egnemen, omdat deze naar ons oordeel de verdeeldheid van Gods
kinderen bestendigt.

Besluit 4 :

aan deputaten kerkeli jke eenheid opdracht te geven:
a. de Commissie voor Contact en Samenspreking aan te bieden mondelinge toelich-

tin g t e geven  op de b esluit en en de b rief v an deze syn ode;
b. de cont acten m et de Nederlands Gereform eerde Kerken voort  te zett en zodra

deze zich b ereid verk laard hebb en om  een w eg in t e slaan w aarlangs de in  besluit
2 en besluit 3 bedoelde verhindering kan w orden weggenomen;

c. van h un bev inding en aan de v olgend e generale sy nod e rappor t u it t e brengen  en
dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . de Gerefo rmeerd e Kerken d ienen naar d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken t oe even tu e-
le onduidelijkheden en/of misverstanden zo veel mogeli jk w eg te nemen;

2 . voor voortgaande contacten in het kader van het zoeken van kerkelijke eenheid is de
bereidheid tot binding aan de leer van de Schriften, samengevat in de gereformeerde
belijdenis en  to t een  samenlev en naar de reg els van een  geref orm eerde kerk orde,  een
essent iële voo rw aarde.

Bij de bespreking zijn de deputaten br. E. Boerma, ds. J.J. Burger, ds. H.J.J. Feenstra, dr. A.N.
Hendriks, ds. P.J. Trimp, prof. dr. M. t e Velde en dr. W.G. de Vries aanwezig. In de vergadering
is nauw elijks versc hil van  menin g ov er de besluit en 1 --3,  maar t en aanzien v an besluit  4 t ekenen
zich twee l i jnen af. De commissie had voorgesteld deputaten kerkelijke eenheid opdracht te
geven  " verk ennend e con tac ten  met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  voo rt t e zett en
w anneer beslu iten  van een  volg ende Land elijke V ergaderin g een on tw ikkelin g op g ang w illen
breng en die geric ht  is op eenh eid in geb ond enheid aan  de leer van  de belijden is, naar d e regels
van een gereformeerde kerkorde en aan de volgende synode te rapporteren waarom er wel of
niet  to t h et v oort zett en van  verk ennend e con tac ten  beslot en is" . De pr edikan ten  P.H.R. v an
Houw elingen, M.H. Oosterhuis en H.J. Siegers hadden per amendement voorgesteld enerzi jds op
dit moment niet tot  off iciële samensprekingen over te gaan, maar anderzijds het gesprek met de
Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken n og niet  af t e breken . V olgens h en zou aan  deput aten  kerkelij-
ke eenheid dan de opdracht gegeven moeten worden "de verkennende contacten met de
Nederlands Gereformeerde Kerken voort  te zet ten met het oog op de eerstvolgende Landel i jke
Vergadering en aan de volgende generale synode van hun bevindingen verslag uit te brengen".
Elk van beid e benaderin gen heef t v oor- en t egenst anders.  Na aflo op v an de t w eede rond e van
besprek ing w ordt  bij w ijze van c om prom is een nieuw e tek st v oor b esluit  4 sam engest eld, in
gezamen lijk ov erleg t ussen de c om missie,  de depu tat en en de o ndert ekenaars v an het  amend e-
men t.  Bij stem min g blijk t d at d e besluit en 1 --3 do or de v ergaderin g w orden  aanvaard  met
algemene stem men (besluit  2 m et één ont houding ), terw ijl het nieuw e besluit 4  w ordt  aanvaard
met 26  stemmen voor, 6 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Tenslotte spreekt de praeses de
hoo p uit  dat  na deze syn ode-uit spraak b ij de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  deuren zu llen
openg aan, zod at w ij elkaar alsnog  mo gen v inden o p basis v an belijden is en kerk orde.

Artikel 83 1 2 . 0 6 . 9 6
Kerkeli jke eenheid (agenda 6.2.1 -  6.2.1 1)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : G. Boersm a

M ateriaal :

 1 . van de deputaten ter bevordering van kerkeli jke eenheid (DKE) een rapport  van werk-
zaamheden;

 2 . van dezelfde deputaten het rapport over de contacten met de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

 3 . van dezelfde dep utat en een aanvullend rapport  dd. m aart 19 96 ;
 4 . van de kerk te Schildwolde een brief dd. 1 m aart 19 96 m et o.a. de mededeling dat de

raad besluit  3 (d e handreik ingen) v an de sy nod e van Om men  19 93  (Ac ta art . 6 6) n iet
heef t g eratif iceerd.  Verzoc ht  w ordt  deze hand reiking en t e hersch rijven in  de zin als



voorgesteld door DKE aan de synode van Ommen;
 5 . van d e kerk t e Zeist een  brief  dd.  8 m aart 1 99 6 m et h et v erzoek d e plaat selijke kerk en

meer ru imt e te g even o m init iatiev en t e ont plooien  dan in h et rap port  van d eput aten
voorgesteld;

 6 . van d e kerk t e Lelyst ad een brief  dd.  15  maart  19 96  met  krit iek op  de w erkw ijze van
deputaten en het verzoek om de handreikingen echte handreikingen te laten bl i jven;

 7 . van de kerk te Hoek een brief dd. 7 m aart 19 96 m et het verzoek meer rekening te
houden m et de zelfst andigheid van  de plaatselijke kerk dan in het  deput atenrappo rt;

 8 . van d e kerk t e Lisse een uit voerig  schrijv en dd.  15  maart  19 96  w aarin de v oorst ellen van
DKE krit isch worden besproken en alternatieve besluitteksten w orden geboden;

 9 . van de kerk te Leeuw arden een brief dd. 28 maart 19 96 m et het verzoek een regeling
vast te stel len overeenkomstig de voorlopige regeling van de Christel ijke Gereformeerde
Kerken;

1 0 . van d e kerk t e Am ersfo ort -Cent rum  een brief  dd.  20  maart  19 96  met  de aant ekenin gen
van  een c om missie t en  aanz ien v an  he t  rapp or t  DK E;

1 1 . van de kerk te Rotterdam-Centrum een brief dd. 11 apri l  199 6 met handhaving van de
bezw aren t egen de t erm ' regelingen '  en het  verzoek  te st reven n aar w ederzijdse be-
ïnvloeding van landeli jke en plaatseli jke samensprekingen.

Besluit 1 :

1 . deputaten ter bevordering van kerkeli jke eenheid te dechargeren onder dank voor de
verrichte w erkzaamheden;

2 . met  inst emm ing k ennis t e nemen  van h et rap port  van d eput aten  over een  fed eratie v an
kerkv erband en (zie bijlage X II);

3 . niet  te v oldo en aan h et v erzoek  van  het  Cont act  Orgaan  Gerefo rmeer de Gezind te (CO GG)
een off iciële afvaardiging naar dit orgaan aan te wijzen.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  de opd racht en van  de Generale Syn ode v an Om men  19 93  naar
vermogen uitgevoerd;

2 . federatie van kerkverbanden is een goed bruikbare manier om de kerkelijke eenheid te
bevorderen;

3 . het COGG kan, in zi jn huidige vorm, niet w ezenli jk bi jdragen aan een verantwoorde
kerkelijk e eenheid,  zoals doo r depu tat en aanget oon d is.

Besluit 2 :

1 . deputaten voor kerkelijke eenheid te benoemen;
2 . aparte secties in te stellen 

a. voor het gesprek met de CGK; 
b. voor de uitvoering van de overige w erkzaamheden.

Gronden:

1 . het  com bineren  van h et h uidige d eput aatsc hap t er bevo rdering  van k erkelijke een heid
met h et deput aatschap voo r het gesprek met  de CGK:
a. geeft een eenduidig adres voor advies over en stimulering van kerkeli jke eenheid;
b. geeft  betere mogeli jkheden tot  afstemming van het beleid over de diverse aspec-

ten van kerkeli jke eenheid;
2 . een sect ie-gewi jze benader ing maakt een adequate w erkverdel ing mogeli jk .

Besluit 3 :

deputaten ten aanzien van de over ige werkzaamheden ter bevorder ing van kerkeli jke
eenheid de volgende instructies te geven:
1 . cont act t e onderhoud en met  de plaatselijke kerken en kerkelijke eenheid t e bevor-

deren door:
a. de beschikbare en relevante informat ie met betrekking tot  de landeli jke

samensprekingen t i jdig aan de kerken toe te zenden;
b. informatie te verzamelen over de plaatseli jke samensprekingen en de

ontw ikkelingen daarin;
c. z ich nader te bezinnen op de verhouding tussen plaatsel i jke en landeli jke

samensprekingen in de prakt ijk ;
d. op de in fo rmat ie uit  de kerk en t e reageren w anneer daar g ezien de uit -

spraken  van d e generale sy nod en reden v oor is;
e. desgevraagd kerken te adviseren bi j het w erken aan kerkelijke eenheid;
f . w anneer daar reden en ruimte voor is, een of meer bijeenkomsten te

beleggen om het onder a, b en c genoemde nadere uitw erking te geven;
g. w anneer daar aan leiding v oor is,  de kerk en op t e roepen t ot  speciale

voo rbede m et h et o og op  de kerk elijke eenheid  in de ker kdien sten  op een
bepaalde zondag;



2 . landeli jke ontw ikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen te
volgen en daarop te reageren, w anneer daar uit het oogpunt van kerkeli jke een-
heid reden  voo r is;

3 . aan de volgende synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en op
basis daarvan voorstellen te doen, en dit rapport een half jaar tevoren aan de
kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . het is in het belang van de eenheid binnen de kerken de plaatseli jke en landel i jke ontwik-
kelingen zo veel mogeli jk op elkaar af te stemmen;

2 . uitw isseling van informatie over samensprekingen bevordert de eendracht en voorkomt
dubbel  werk.

Besluit 4 :

als kader voor plaatselijke samensprekingen met kerken uit een ander kerkverband de
volgende regels vast te stel len:

1 . het do el van lokale kerkelijke samenspreking en met  kerken uit  een ander kerkver-
band is kerkeli jke eenheid van de aan de samensprekingen deelnemende gemeen-
ten op basis van de Heilige Schrift  en in gebondenheid aan de gereformeerde
belijdenisg eschrif ten , naar d e regels van  een geref orm eerde kerk orde;

2 . bi j  samensprekingen spreken de deelnemende kerken de bereidheid uit zich te
onderwerpen aan al les wat van beide kanten overeenkomstig het Woord van God
w ordt aangew ezen;

 3 . bij samen sprekin gen w ordt  de gem eent e vanaf  het  begin g oed en reg elmat ig
geïnformeerd. Bij  belangri jke beslissingen zal de bewil l iging van de gemeente
gevraag d w orden ; slech ts b ij een, naar h et o ordeel v an de k erkeraad,  genoeg za-
me eenparigheid van gevoelen neemt de kerkeraad verdere stappen;

4 . plaat selijke kerk en nem en naar art ikel 3 1 KO  de vo or de sam ensprek ingen rele-
vant e uit spraken  en beslissing en van  meerd ere vergad eringen  in ach t.  Ze slaan
acht  op de in fo rmat ie die ze van g eneraal-syn odale dep ut aten  voo r samen spre-
kingen en/of eenheid op verzoek of los daarvan hebben ontvangen;

5 . over samensprekingen w ordt in het  kader van de artikelen 30 , 41  en 44  KO
regelm atig  aan de classis g erappor teerd . W ezenlijke beleid sbeslissingen  kun nen
alleen onder goedkeur ing van de classis w orden genomen. De classis zal z ich
daarbij lat en adv iseren doo r de depu tat en ad art . 4 9 v an de part iculiere sy nod e;

6 . onder wezenli jke beleidsbeslissingen worden in ieder geval gerekend:
-- het wederzi jds erkennen als w are kerk;
-- het besluit tot v oorgaan in elkaars diensten (incl. gecombineerde eredien-

sten );
-- het toelaten van elkaars leden aan het avondmaal (incl.  gezamenli jke

avon dm aalsviering en).
De classis zal on derm eer nagaan o f g ehandeld  is volg ens deze regels;

7 . het w ederzi jds erkennen als ware kerk kan alleen indien beide kerken toezeggen:
-- zich in eigen kerkverband in te zetten voor landeli jke eenw ording;
-- geen leden van elkaar te accepteren zonder wederzi jds goedvinden;
-- eventuele censuur over te nemen;

  8 . het  besluit  to t v oorg aan in elkaars d ienst en en het  w ederzijds t oelat en aan het
avon dm aal zal alleen genom en w orden , ind ien het  kerken  bet reft  w aarmee land e-
l i jk w ordt samengesproken en waarvan de landeli jke vergaderingen w ederzi jds
hebben uitgesproken dat ze staan of w il len staan op de grondslag van Gods
Woord en de gereformeerde beli jdenisgeschriften;

9 . zolang landel i jk  nog geen nadere samenwerking plaatsvindt,  draagt de plaatsel i jke
samen w erking  een vo orlop ig karak ter en  zal niet o vergeg aan w orden  to t c om bi-
natie of fusie van kerken;

1 0 . een voorlopige samenwerking is uiteraard een t i jdeli jke samenwerking, die dient
uit  te lo pen op  kerkelijk e eenheid.  Daarom  zal de plaat s in het  kerkv erband  ter
discussie w orden gesteld, indien na verloop van t i jd bl ijkt dat een kerkverband de
w eg naar eenheid blokkeert .

Besluit 5 :

de vo lgende h andreik ingen t e doen v oor plaat selijke sam ensprek ingen b innen h et in
besluit 4  gegeven kad er:

1 . de eerst e fase v an samen sprekin gen is een v erkenn ende.  Hierbij gev en de k erken
aandacht aan w at de kerken met elkaar verbindt en w at hen van elkaar scheidt.
Overeen stem min g zal dank baar w orden  genot eerd; ev ent uele co nf essionele en
kerkr echt elijke versc hillen zullen eerlijk  en duid elijk t er sprake k om en met  het  doel
er alles aan te d oen dat  deze versc hillen op  Schrif tu urlijke en  kerkr echt elijk ve-
rantw oorde manier worden w eggenomen of overbrugd;



Het is zaak van kerkel i jke wi jsheid factoren als onderl inge verschi l len in kerkeli jke
cult uur en  voo r het  heden w ezenlijke pu nt en uit  het  verleden  bij de sam enspre-
kingen in de eerste fase open onder ogen te zien, opdat deze niet-kerkscheidende
factoren onderhuids de samensprekingen niet negatief beïnvloeden;

2 . als de eerste f ase van sam ensprek ing po sitief  is verlop en w ordt  die afg eslot en
met een gezamenlijke verklaring. In die verklaring spreken de samensprekende
kerken  uit  dat  ze, op g rond  van d e Schrif t en  de geref orm eerde belijden isgesch rif-
ten , elkaar t er plaat se erkenn en als w are kerken  van J ezus Christ us en elk aar
daarom beloven en verpl ichten al les in het w erk te stellen om te komen tot
verder e kerkelijk e eenw ordin g. De k erken zu llen elkaar in d it v erband  belov en
haar m eerdere verg adering en vo orst ellen t e doen o m o ok v oor h aar deel te g aan
w erken aan verdergaande kerkelijke eenwording.
W anneer de eerst e fase v an samen sprekin gen niet  met  posit ief resu ltaat  kan
w orden  afg eslot en zullen in  een afro ndend e gezamen lijke verk laring de v erschil-
punten die verdergaande samenspreking voorshands in de weg staan geformu-
leerd worden;

3 . w anneer plaat selijke kerk en uit  versc hillende k erkv erband en zijn gek om en t ot  een
w ederzi jdse erkenning als kerken van Jezus Christus, kan worden overgegaan tot
een vo lgende f ase: die v an ont mo etin g en c ont act . Hiert oe zullen d e kerken  die
elkaar erken d hebb en een beleid splan op stellen  met  daarin om schrev en vo rmen
van nadere kennismaking en contact .  Vervolgens kunnen afspraken gemaakt
w orden  over p eriodiek e kerkeraad sont mo etin gen,  geco mb ineerde gem eent e-
bi jeenkomsten en/of gezamenlijk bi jbelstudie alsmede, met instemming van de
classis, k anselruil,  to elatin g van  elkaars leden aan  het  avon dm aal en geco mb i-
neerde erediensten en avondmaalsvieringen.
Vo ort s zal in gezamen lijk geb ed co ncreet  aan de Here w orden  voo rgelegd  w at
verder e kerkelijk e eenw ordin g nog  in de w eg st aat.
Tevens zullen concrete afspraken worden gemaakt over de wijze waarop beide
kerken de zaak van de kerkelijke eenheid bi j  hun meerdere vergaderingen aan de
orde zullen stel len.

Bij de besprek ing zijn d e deput aten  br. E. Boerm a, ds.  H.J .J . Feenst ra, pro f.  dr. M . t e Veld e en
dr. W.G. de Vries aanw ezig. Naar aanleiding van de bespreking brengt de commissie verschil len-
de verb eterin gen in d e tek st aan . V erder w il ds. T.  Dijkem a besluit  1. 3 zo aan vullen  dat  deput a-
ten de eventuele mogeli jkheid tot een waarnemerschap binnen het COGG kunnen benutten om
zo mo gelijk k arakt er en ko ers van h et COGG po sitief  te b eïnvloed en. Zijn  amend emen t v an die
strek king  w ordt  echt er met  een ruim e meerd erheid do or de v ergaderin g verw orpen . Het  voo rstel
van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 84 0 8 . 0 5 . 9 6
Revisieverzoek  m. b.t . beslu iten  Generale Syn ode A mersf oort -West  19 67  (agenda 11.4.1 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : A. Prins

M ateriaal :

brief met bi jgevoegd revisieverzoek, beide dd. 7 apri l 199 6, van br. H.G. v.d.
W eijden t e Gouda.  Indiener v erzoekt  de syn ode uit  te sp reken d at:
-- de co nclu sie van d e syno de van  Am ersfo ort -West  " hier kan  onm iddellijk  zonder

bew ijsvoeren de redenerin g w orden g econ stat eerd dat  de Open  Brief de in hou d en
het k atholiek k arakter van  de belijdenis van De Gereformeerde Kerken in N eder-
land, vo lgens de Open Brief haar historisch  fun dament , disput abel stelt"  over-
haast  en on gegro nd is g ew eest;

-- de syn ode v an A mersf oort -West  bij haar beh andeling  van d e Open Brief  ten
onrechte buiten beschouwing heeft gelaten het w elbehagen des Heren, waardoor
altijd  ook  buit en de gren zen van  de eigen k erk kerk elijk leven  kan b estaan  dat  in
gehoo rzaamheid  zich heef t g eïnstit ueerd,  zodat  haar uit spraken  in f eite in  strijd
zi jn met de uitspraken van de synoden van Heemse (Acta art. 131) en Spaken-
burg  (Ac ta art . 1 64 --17 3) t er zake.

Dit  verzoek  heef t in diener naar zijn  zeggen aan zijn  kerkeraad  voo rgelegd , m aar hij
verk reeg geen b ijval.

Besluit:

het revisieverzoek niet ontvankeli jk te verklaren.

Grond:

het  bet reft  hier een v erzoek o m een n ieuw e uit spraak o ver een zaak  die al eerder af ge-
handeld  is en die du s naar art . 3 0 KO  aan de ord e dient  te w orden  gest eld in de w eg van



voorbereiding door de mindere vergadering.

Het oorspronkelijke voorstel had een tw eetal gronden, die wat uitgebreider geformuleerd waren.
Versc hillende b roeders p leiten  er echt er voo r om  de f orm ulering  te v ereenvo udigen  en t ot  één
grond te beperken. Het meest verstrekkende amendement in deze l ijn, van ds. P.L. Storm, w ordt
doo r de verg adering  aanvaard  met  18  stem men v oor,  17  stem men  teg en en 1  ont hou ding.  M et
16 stemm en voor en 20 stemm en tegen wordt een amendement van oud. W. Smit v erworpen,
om aan de grond nog een zin toe te voegen: "W aar indiener wil bi jdragen tot herstel van de
breuk uit de jaren '60  is het volgen van de kerkelijke weg van belang". Het v oorstel van de
commissie w ordt met algemene stemmen aanvaard.



Hoofdstuk V II BUITEN LAND SE KERKEN

Artikel 85 2 5 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Indon esië (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie I zijn, nam ens co mm issie 4,  ds. P.H.  van d er Laan (Indo nesia-Raad),
ds. L.  Sollie en ou d. N . W iersum . Besprek ing v indt  plaat s in aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds.
A.  de Jag er, ds.  J. K lamer,  br. H .J . Lesken s, ds.  H. v an V een en ds.  T. W endt . A lle besluit en
w orden met algemene stemmen genomen. Ds. A. de Jager bl ij f t  als deputaat buiten stemming.

Gereja Gereja Reformasi di Indonesia (NTT)  (GGRI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 2  (3 . 1 )
Aanvullend rapport pagina : 3

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de zusterkerkrelat ie te onderho uden en daarto e bezoeken te breng en om d e tw ee jaar;

2. 1.  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan d e explo itat ie te bek ost igen v an de STR, zo w el
in mat erieel als in person eel opzich t,  inbegrep en de uit zending  en begeleid ing v an drs.
Th. Oost erhuis als zendeling-docent v oor een periode van 5  jaar;
2.2.  naar vermogen zorg te dragen voor de vorming van inheems kader en in dat verband
ook  de opric ht ing v an een STT  te st imuler en in ov erleg m et d e kerken  in Indo nesië en
met de in Indonesië werkzame instanties in Nederland;
2. 3.  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan h et em eritaat sfo nds v an de GGRI te sup pleren
tot  een maxim um v an ƒ 4 00 0, -- per jaar;
2.4.  volgens het f inancieel meerjarenplan zo nodig steun te verlenen aan afgeronde
projec ten , die heel h et k erkv erband  van d e GGRI ten goed e kom en; zulk s to t een  max i-
mum  van ƒ  20 00 ,-- per jaar.

Gronden:

1 . de GGRI zijn met  name v anw ege de no odzaak v an buit enlandse d ocen ten  nog n iet in
staat de opleiding tot predikant geheel zelfstandig te verzorgen, daarom hebben de
zusterkerken om voortzett ing van personele hulp gevraagd;

2 . de GGRI zi jn nog niet in staat de zorg voor emerit i  te w aarborgen;
3 . regelm atig  persoo nlijk c ont act  tu ssen depu tat en en het  curat orium  van d e STR (w as

STM) is noodzakeli jk .   

Gereja Gereja Masehi Musyafir (Timor) (GGMM )

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 6  (3 . 2 )
Aanvullend rapport pagina : 4

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de best aande relat ie uit  te b ouw en met  als doel dat  meer du idelijkh eid w ordt  verk re-

gen o ver d e situ atie in  de GGM M ;
2.  zorg t e dragen v oor d e begeleidin g en repat riëring v an ds.  H. Kn igge;

 3. naar vermogen zorg te dragen voor de vorming van inheems kader en daartoe hulp te
ver lenen voor de studie van E. Dethan te Hamil ton.  

Gronden:

1 . de situatie in de GGMM is momenteel erg verward door een scheuring;
2 . de f inanc iering v an de st udie v an E. Deth an in Ham ilto n past  in het  beleid zorg  te d ragen

voor d e vorm ing van inh eems kader.

Indonesia-Raad (agenda 7.3.1 en 4.2.1  -  4.2.4)

Aan vullen d rapp ort  BBK, pagin a 22
Brieven van de zendende kerken te Enschede-Noord (dd. 9 januari 1996 ), Groningen-Noord (dd.
15  feb ruari 1 99 6) en  Drach ten -Zuid/ Oost  (dd. 5  maart  19 96 ). Deze m aken m elding v an een
rappo rt v an de v oorc onf erent ie en de co nf erent ie van d e kerken  van d e GGRI Irian Jay a, Kali-
mant an Barat en Sumb a te Sentag i in juni/juli 19 95 . Door deze kerken  is een comm issie gevormd
die de on derst euning  vanu it N ederland in zake de m ateriële en p ersonele hu lpverlen ing en lit era-
tu urvo orziening  in co nt act  met  de Nederlan dse kerk en mo et c oörd ineren.  De zenden de kerk en
zijn in principe bereid om een Indonesia-commissie c.q. -raad te vormen, die als counterpart voor
de Indo nesisch e com missie gaat  opt reden.  De com missie/ raad " krijgt  als taak  de arbeid in
Nederland  ten  behoev e van d e steu nverlen ing aan h et k erkelijk o pbo uw w erk in Ind onesië t e



coördineren en te begeleiden in goed overleg met de daartoe in Indonesië gevormde en te
vorm en inst ant ies."  De zenden de kerk en verzo eken d e Generale Syn ode t e Berkel en Roden rijs
om " aan deputaten BBK voor wat  betreft hun sectie Indonesia op te dragen met genoemde
zendend e kerken  te k om en t ot  de vo rmen  van een  Indon esia-Raad en te p artic iperen in d e arbeid
van deze Raad";
Brief v an de zend ende k erk t e Groning en-Noo rd dd.  14  maart  19 96  met  een aanv ulling o p het
eerdere verzoek " voorzover en zolang als het deputaatschap verantw oordeli jkheid draagt voor
het kerkeli jk  opbouww erk in de GGRI-NTT."

Besluit:

1 . deput aten  op t e dragen o m m et d e zendend e kerken  Drach ten -Zuid/ Oost , Ensched e-
Noord en Groningen-Noord te komen tot de vorming van een Indonesia-Raad en te
part iciperen in de arbeid van deze Raad;

2 . deputaten op te dragen om in deze Raad te werken aan een overdracht van de verant-
w oordeli jkheid van de generale synode voor de steunverlening aan het kerkelijk opbouw-
w erk in Indonesië aan een kerk en/of groep van kerken;

3 . de part icipatie aan de Raad te termineren voor zolang de generale synode nog verant-
w oordeli jkheid draagt voor het kerkeli jk opbouww erk in de GGRI-NTT;

4 . ond er deze vo orw aarden in t e stem men m et d e taak stellin g van  deze Raad zoals voo rge-
steld door de zendende kerken.

Gronden:

1 . zolang de generale synode nog verantw oordeli jkheid draagt voor het kerkeli jk opbouw-
w erk in de GGRI-NTT is het van belang om tot afstemm ing, coördinatie en samenwerking
te komen met de zendende kerken;

2 . de part icipat ie in de Indo nesia-Raad zal tijdelijk  zijn. W anneer de v erant w oord elijkheid
voo r het  kerkelijk  opbo uw w erk is ov ergedrag en, zullen  deput aten  zich k unn en beperk en
to t d e uit voerin g van  hun k ernt aak: h et o nderh oud en van  relaties;

3 . de opdracht past in het beleid, zoals dat is vastgesteld.

Artikel 86 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  het  Verre Oo sten  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie II zijn, nam ens co mm issie 4,  ds. P.H.  van d er Laan (Filippijnen),  ds.
L.  Sol lie en oud. N. Wiersum. Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten ds. A.
de Jager, prof.  drs. H.M . Ohmann,  ds. M .H. Oost erhuis, br. C.J. Sm allenbroek en prof. drs. K.
Wezeman. Alle besluiten wo rden met algemene stemmen genomen. Ds. A. de Jager en ds. M.H.
Oosterhuis bl ijven als deputaten buiten stemming.

Free  Ref ormed C hurc hes o f t he Philippines (FRCP)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 7  (4 . 1 )
Aanvullend rapport pagina : 5
Vo orst el deput aten  BBK met  bet rekkin g t ot  personele h ulp aan d e FRCP, m et als bijlag e het
rappo rt v an de surv ey op  de Filippijnen , geh ouden  23  april -- 24  mei 1 99 6

Besluit:

1 . deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan de
versterking van het kerkverband en de (bi j)scholing van predikanten;
2.  hulp t e verlenen  door  om  te zien n aar een broed er die vo or een perio de van  2 jaar m et
max imale uit loop t ot  3 jaar k an w orden u itg ezonden  om  als mission air to erust ingspr edi-
kant te w erken in de zusterkerken op de Fil ippi jnen;
3. deze uitzending te verrichten onder de volgende voorwaarden:
1 . deze broed er dient  te b eschik ken o ver een t oereiken de co mb inat ie van t heolog i-

sche kennis, didactische vaardigheid, kerkelijke ervaring en pastorale w ijsheid;
2 . de taak van deze missionair toerustingspredikant dient tenminste te bestaan in:

-- hulp b ieden bij d e opbo uw  van h et p laatselijk  kerkelijk  leven en  bij de v erstev i-
ging van het kerkverband;
-- het g even v an cu rsussen v oor de t oerust ing v an amb tsd ragers en gem eent ele-
den;
-- het o nderzoek en van  de w enselijkheid  en de m ogelijk heid v an het  opzet ten  van
een eigen theologische opleiding voor de kerken op de Fil ippi jnen;

3 . in de loo p van  het  tw eede jaar van  de uit zending  zal evaluat ie moet en uit w ijzen
of  een derde jaar n odig is;

2 . deputaten te macht igen: 
1 . een missionair toerust ingspredikant  voor de FRCP te benoem en, hem  nader te

instrueren, zi jn kerkelijke posit ie te regelen en hem van een toereikend traktement
te voorzien;



2 . met de zusterkerken op de Fil ippi jnen te komen tot  een samenwerkingsovereenk-
omst w aarin tenminste geregeld moet zi jn:
-- de afbakening van verantw oordeli jkheden tussen de FCRP en deputaten voor
de instructie en het toezicht op de missionair toerustingsw erker, en voor de
rapportage over diens w erk;
-- de vraag hoe vaak en aan w ie de missionaire toerust ingspredikant  moet  rappor-
teren over z ijn werk;
-- de w ijze waarop en de mate w aarin de kerken in Nederland bijdragen in de
kosten, en de manier w aarop door de zusterkerken f inanciële verantw oording
w ordt gedaan;

3 . volg ens de m eerjarenbegr ot ing t ot  een t ot aalbedrag v an ƒ  15 0. 00 0, -- op jaarba-
sis voor dit project te reserveren;

4 . een assisterende kerk te zoeken om dit project aan over te dragen.

Gronden:

1 . de FRCP heeft in haar projectvoorstel duideli jk aangetoond dat zi j  hulp nodig heeft voor
haar kerk elijke op bou w  en t heolog ische t oerust ing.  Het  gaat  hier om  jonge k erken d ie
w elisw aar de gereformeerde belijdenis en de gereformeerde kerkorde hebben aanvaard,
maar die bi j het zich eigen maken ervan nog kampen met veel problemen die samenhang-
en met hun onervarenheid en een sterke doorwerking van hun baptist ische achtergrond
en die ze daard oor m oeilijk o p eigen k racht  te b oven  kun nen k om en. In d it k ader m oet
ook  aandac ht  gegev en w orden  aan de v raag naar m ogelijk heden v oor d e opleidin g van
predikanten;

2 . de FRCP is voor deze hulp aangewezen op de GKN(V), gezien de zusterkerkrelatie en de
daaruit gegroeide contacten;

3 . de FRCP heef t d e uit gangsp unt en van  BBK voor  hulpv erlening aan  buit enlandse k erken
aanvaard en aangegeven d at vo or het v oorgest elde project v oldoende basis en medew er-
king  best aat.  Ze heef t o p een gro ot  aantal p unt en co ncreet  aangegev en open  te st aan
voor de gevraagde hulp. Ook is zij  bereid in toenemende mate in de kosten bij  te dragen.
Verder stemt zi j  in met duidelijke terminering van de hulpverlening en is de verw achting
gerechtvaardigd dat zi j  over voldoende potentieel zal beschikken om self-supporting te
w orden;

4 . de gev raagde hu lp vereist  de aanw ezigheid v an een f ullt ime k racht . De erv aring heef t
geleerd dat  herhaalde k ort lopend e hulpv erlening g edruk t w ordt  door  het  bezw aar van
disco nt inuïteit  en het  risico d at h ulpv erleners die elkaar o pvo lgen t egen elk aar w orden
uit gespeeld.  Verd er heef t d e ervaring  geleerd dat  het  onm ogelijk  is om st eeds w eer
bemanning te vinden voor de kort lopende hulpverlening;

5 . de t aak die de m issionair t oerust ingspred ikant  mo et v ervullen  om vat  enerzijds t heolog i-
sche t oerust ing,  die mo et w orden  georgan iseerd en gerealiseerd . Dit  vraagt  om  th eologi-
sche en didactische bekwaamheid. Anderzi jds moet hi j  assistentie verlenen bij  de op-
bouw van het kerkeli jk  leven. Dit  vereist  naast de genoemde kw ali te iten ook kerkeli jke
ervaring en pastorale wijsheid;

6 . het  opzet ten  en runn en van  een eigen o pleiding  valt  buit en de gren zen van  het  beleid v an
BBK ten aan zien van  hulpv erlening.  Wel p ast o nderzoek  naar opleid ingsm ogelijk heden en
de mogelijkheid en de wenseli jkheid van een eigen theologische opleiding binnen de
opdracht van de toerustingspredikant;

7 . voo r een goed e con tro le op en b egeleiding  van h et p roject  en t er voo rkom ing v an
com pet ent ie-con flic ten  zijn zorgv uldige af spraken  om tren t af baken ing v an veran tw oord e-
lijkhed en vereist ;

8 . de in  het  pro ject vo orst el op gen om en ge gev ens o mt rent  de lev ensst and aard in  onze
zust erkerk en en het  budg et lat en zien dat  de realisering v an het  projec t n og gr ot endeels
afhankeli jk is van f inanciële steun uit Nederland;

9 . het  past  binnen  het  beleid v an BBK ernaar t e strev en een derg elijk pro ject  over t e dragen
aan een assisterende kerk;

1 0 . in het  fin ancieel m eerjarenplan v an BBK is onder d e noem er ' nieuw  beleid'  het  bedrag
voor dit  doel reeds gereserveerd.  

Presbyte rian Church in Korea (Kosin) (PCK)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 9  (4 . 2 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de zust erkerk relatie t e onderh oud en en w aar mo gelijk t e int ensiveren  en daarbij

bijzond ere aandac ht  te g even aan  de vraag  of  de organ isatie v an gast colleg es aan het
semin ary v an de PCK mo et w orden  voo rtg ezet en m oet  blijven  behor en t ot  de st eun v an
deputaten BBK aan de PCK; 
2.  te o nderzoek en of  er mo gelijkh eden zijn om  te k om en t ot  uit w isseling v an doc ent en
tussen v oornoem d seminary en d e TUK;
3.  aan de PCK een bezoek  te b rengen , bij v oork eur sam envallen d m et een  General
Assembly;   



4. b ij de PCK te inform eren naar de relatie met de RPCK.

Gronden:

1 . de relatie met de PCK heeft het nodig geïntensiveerd te w orden;
2 . de indruk bestaat dat er in Korea reserves bestaan om gastdocenten te ontvangen;
3 . de uitw isseling van gastdo cent en kan dienst baar zijn aan het intensiv eren van de zuster-

kerkr elatie.

Reformed Church in Japan (RCJ)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 9  (4 . 3 )
Aanvullend rapport pagina : 5

Besluit:

de doo r de RCJ aang eboden  " corresp onden ce relat ionship "  te aanv aarden en d eput aten
op te dragen:
1.  de bestaande relatie uit  te bo uw en door:
-- het zenden van afgevaardigden naar elkaars meeste vergaderingen;
-- het elkaar toezenden van de Act a van die meeste vergaderingen;
-- het elkaar op de hoogte stel len van elkaars kerkeli jke activiteiten;
2.  te blijven sprek en over relaties met  kerken w aarin het handh aven van d e gereform eer-
de belijden is in het  geding  is.

Gronden:

1 . de RCJ w orden  door  onze kerk en -- ook  blijken s uit spraken  van v orige sy nod en -- gezien
als kerken van onze Here Jezus Christus, die ernst maken met hun roeping in de wereld;

2 . de relatie van "correspondence relationship" biedt voldoende mogeli jkheden elkaar aan te
spreken  op de b etek enis van  het  hebben  van relat ies met  kerken  w aarin het  handh aven
van de gereformeerde bel i jdenis in het geding is of  kan zijn.   

Dutch Reformed Church of Sri Lanka (DRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 0  (4 . 4 )
Aanvullend rapport pagina : 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de bestaande relatie te onderhouden en eraan te werken dat er duideli jkheid komt
inzake v ragen ov er de eredienst  en de st ruct uur v an het  kerkelijk  leven (k erkregerin g),
alsmede inzake d e recent e ont w ikkeling en in de DRC;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan b estem d vo or evan gelisat ie-
doeleinden, onder de voorwaarde dat verantwoording w ordt gedaan van de besteding
van de gelden. 

Gronden:

1 . de DRC verd ient  bemo ediging  en ond ersteu ning v an de bro edersch ap doo r mid del van
br iefw isseling en bezoek, recente ontwikkel ingen maken de situat ie erg onoverzichtel ijk ;   

2 . de gev raagde v erant w oord ing v an de best eding v an de geld en is t ot  op hed en nog  niet
ontvangen. 

Reformed Presbyterian Church of Taiwan (RPCT)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 1  (4 . 5 )
Aanvullend rapport pagina : 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de cont acten u it t e bouw en en toe t e w erken naar het aanbieden v an een zusterker-
krelat ie;  
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan,  best emd  voo r de opb ouw  van
de bibliotheek van het China Reformed Seminary te Taipeh.

Gronden:

1 . reeds de sy nod e van A rnhem  19 81  heeft  de RPCT de voo rlopig e relatie v an kerk elijk
cont act aangeb oden op g rond v an de erkenning dat  de RPCT te ken nen is als een ware
kerk van onze Here Jezus Christus;  



2 . de beide k erkeng roepen  in Taiw an (Original en  Secon d Presbyt ery) zijn in st aat v an
vereniging, waarmee de belemmering voor het aangaan van een zusterkerkrelatie w ordt
w eggenomen;

3 . aan de opbouw van de bibl iotheek moet voortdurend doelgericht  worden gew erkt .

Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCNI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 2  (4 . 6 )
Aanvullend rapport pagina : 7

Besluit:

1 . dankbaar het verzoek van de RPCNI om een zusterkerkrelatie te honoreren;  
2 . deputaten op te dragen:

hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan, bestemd voor theologische training
en vis i tat ie.  

Gronden:

1 . uit de contacten met de RPCNI is gebleken dat deze kerken kunnen w orden beschouw d
als kerken van onze Here Jezus Christus die ernst maken met hun roeping in de wereld;

2 . de RPCNI hebben er blijk  van g egeven  open t e staan  voo r het  gesprek  over zak en w aarin
zij en de GKN(V) van elkaar verschil len;

3 . de RPCNI hebben geen  andere k erkelijke relat ies die het  aangaan v an een zust erkerk rela-
t ie zouden verhinderen of  de onderhouding ervan zouden bemoei l ijken;   

4 . aanvullende theologische training van docenten is gewenst met het oog op de vervulling
van hun taken.

Reformed Presbyterian Church of Manipur (RPCM )

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 3  (4 . 7 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de correspondent ie met de RPCM indien mogel i jk  op gang te brengen;  
2. in de toenadering tot de RPCM zoveel mogeli jk af te stemmen op het beleid van de
RPCNI.

Gronden:

1 . de RPCM  is een zu st erker k v an de  RPCNI;
2 . nadere kennismaking en contactoefening is voorwaarde voor invul ling van het contact .

Free Church of Central India (FCCI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 4  (4 . 8 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  nadere inf orm atie in  te w innen en  aan de han d daarv an de w enselijkh eid na t e gaan
van een zusterkerkrelat ie;  
2.  bij d e FCCI te  inf orm eren n aar de c ont act en m et  de PCEA,  de EPCI en de RPCNI. 

Grond:

de FCCI is een zusterk erk v an de FCS en heef t c ont act en met  de PCEA, de EPCI en de
RPCNI.

Reform ed Presbyt erian Church in Korea (H apdong)  (RPCK)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 5  (4 . 9 )

Besluit :

deputaten op te dragen:
1. het contact  uit te bouw en met het oog op een goede beeldvorming onder andere door
middel v an het bezoek en van deze kerken en hu n seminary in h et kader v an een Verre
Oost en-reis;
2. b ij de RPCK te informeren naar de relatie met  de PCK.

Grond:



van de contactoefening met de RPCK is de laatste jaren w einig terechtgekomen.  

Presbyt erian Church  Pakista n (PC P)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 5  (4 . 1 0 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 zich v erder t e laten  inf orm eren ov er en zich t e oriënt eren op d e PCP en zo m ogelijk

contacten te leggen.  

Grond:

de begonnen or iëntat ie behoeft  voortzet t ing om tot  beeldvorming te kunnen komen.  

First Evangelical Reformed Church (FERC) en Covenant Evangelical Reformed Church (CERC)
(Singapore)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 6  (4 . 1 1 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande relat ie met  deze kerk en uit  te b ouw en doo r hen t e bezoeken  en daarbij
aandacht te schenken aan de leer over het verbond en de problemen in de CERC en de
relatie met  de PRC;
2.  bij de FERC en de CERC te inf ormeren n aar de relatie met  de FRCA.

Grond:

 de leer over het verbond is een onopgehelderd aandachtspunt in de relat ie.  

Artikel 87 2 5  /  2 6 . 06 . 9 6
Bet rek ki ng en  bu it en lan d:  A ng elsak sisch e land en en  ICRC  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapporteurs voor BBK sectie III  zi jn, namens commissie 4, ds. L. Soll ie en oud. N. Wiersum.
Bespreking vindt  plaats in aanw ezigheid van de deput aten ds. A . de Jager, d s. J. Klam er, br.
H.J . Lesken s, ds.  H. v an V een en ds.  T. W endt . A lle besluit en w orden  met  algemen e stem men
ge no men , be ha lv e d ie  ov er  de  FRCA  (3 2  st em men  voo r en t w ee on tho ud in ge n)  en  ov er  de  PCEA
(19  stem men  voo r, 1 2 st emm en t egen en 3  ont hou dingen ). Ds.  A.  de Jag er blijf t als d eput aat
buit en st emm ing.  Oud.  M . Do um a had v oorg esteld  een zust erkerk relatie m et d e Presbyt erian
Church of Eastern Austral ia aan te gaan en hiervan, met redenen omkleed, schrif tel i jk bericht te
doen aan de deputaten van de Free Reformed Churches of Austral ia. Dit op de volgende gron-
den:  1.  de syn ode v an Om men  sprak u it d at d e PCEA,  blijken s haar leer, dien st,  kerkr egering  en
tucht,  als w are kerk van onze Here Jezus Christus is aan te merken (Act a art. 69 ); 2. de synode
van Berk el en Rodenrijs ac ht  de bezw aren die de FRCA h ebben t en aanzien v an het  aangaan v an
een zust erkerk relatie m et d e PCEA n iet v an dien aard  dat  zij een verhin dering  vorm en vo or het  in
eigen v erant w oord elijkheid  nemen  van d it b esluit ; 3 . sind s het  besluit  van Om men -19 93  is er
geen enk ele voo rtg ang t e bespeuren  in de co nt act en t ussen de FRCA en  de PCEA; 4 . m ede gelet
op de k erkelijk aan genom en regels v oor h et aang aan van  zuster kerkr elaties heef t d e syno de van
Berkel en Rodenri js geen vri jmoedigheid de zusterkerkrelatie, w aarom de PCEA haar dringend
verzoc ht , no g langer u it t e stellen;  5.  juist  de zust erkerk relatie b iedt  de niet -vrijblijv ende m oge-
lijkheid  met  de PCEA door t e spreken  over p unt en van  versc hil, b innen d e aangeno men  regels
voor h et aangaan en ond erhouden v an zusterkerkrelat ies. Dit t egenvoo rstel w ordt  echt er verw or-
pen, doordat de vergadering het voorstel van de commissie aanvaardt.

Canadian Reformed Churches (CanRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 7  (5 . 1 . 1 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij 

1.  bijzond ere aandac ht  te g even aan  de ont w ikkelin gen in d e relatie v an de CanRC m et
de OPC, RCUS en de u itg etred en gem eent en van  de CRC en de geref orm eerde kerk en in
Quebec;
2. te overleggen inzake relaties met kerken in die regio's w aar ook gemeenten van de
CanRC zijn of w aar de CanRC zendingswerk hebben. 

Grond:



voo r het  aangaan v an zust erkerk relaties m et een  kerk in  de regio w aar de CanRC w onen
en werken hebben de CanRC de uitdrukkeli jke w ens geuit om elkaar als zusterkerken te
raadplegen.

Reformed Churches in the United States (RCUS)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 8  (5 . 1 . 2 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zusterkerkrelatie te onderhouden en 

1.  aan de RCUS de beslu iten  van d e syno de bet reff ende de k erken in  Noord -Am erika,
Mex ico en Zaïre toe te zenden;  alsmede de besluiten v an deze synode inzake revisiever-
zoeken over het vrouwenstemrecht;
2.  contact  te houden met de RCUS over het kerkeli jk  opbouww erk in de ECRZ in Zaïre;  
3.  bij de RCUS te inform eren naar hun relaties met  de OPC en de CanRC en andere
gereformeerde kerken in de regio.

Gronden:

1 . de RCUS heeft te kennen gegeven moeite te hebben met de besluitvorming binnen de
GKN(V) inzake het vrouwenstemrecht;

2 . ook de RCUS verleent steun aan de ECRZ;
3 . voo r het  aangaan en  onder hou den v an relat ies met  kerken  in de regio  van d e RCUS, in

het bijzonder met de OPC, is over leg noodzakel i jk .

Free Reformed Churches of Australia (FRCA)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 9  (5 . 1 . 3 )
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij 

1. bi jzondere aandacht te geven aan hun vragen inzake ontw ikkelingen binnen de
GKN(V );
2.  bij de FRCA erop  aan t e dringen  de GKN(V ) ruim te t e geven  voo r een zust erkerk relatie
met  de PCEA en daarov er duidelijk heid t e geven  voo r de vo lgende g enerale syn ode;
3. de voortgang van hun contacten met de PCEA en de RCNZ te volgen en hun houding
ten o pzicht e van de on tw ikkeling en in de RCA;
4.  de syn ode v an de FRCA regelm atig  een bezoek  te b rengen , om dat  voo rtzet tin g van
het  gesprek  met  de FRCA nod ig blijk t o ver de v erschillen  in benad ering inzak e con tac ten
met  de presby teriaanse kerk en en het  lidmaat schap v an de ICRC.

Grond:

in de relatie met de FRCA is bi jzondere zorgvuldigheid vereist inzake het contact  over de
ont w ikkelin gen bin nen de GKN (V) en h et aan gaan v an zust erkerk relaties m et k erken in
de regio.

Evangelical Presbyterian Church of Ireland (EPCI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 0  (5 . 1 . 4 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan de
re la t ie  met  de  RPCI , en  tev en s aan slui t in g v an  de  ge meent e t e Blackbu rn  bi j d e EPCEW
te st imuleren; 
2. materiële hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan bestemd voor de
gemeent e te Blackburn  tot  een maxim um v an ƒ 2 0. 00 0, -- per jaar en te bezien in hoev er-
re die hulp kan w orden afgebouw d.

Gronden:

1 . mogeli jke vereniging tussen de EPCI en de RPCI verdient bl ijvende aandacht en steun; 
2 . de gem eent e in Blackb urn d ient  zich zo m ogelijk  aan t e sluit en bij een k erkv erband  in

eigen land;
3 . ond erzoch t m oet  w orden  of  de EPCI op t ermijn  zelf in st aat is t ot  fin ancierin g van  het

project in Blackburn.



Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 0  (5 . 1 . 5 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zusterkerkrelatie te onderhouden en 

1.  daarb ij bijzo nde re aand ach t t e gev en aan  de relat ie van  de RPCI met  de EPCI;
2.  bij de RPCI te inf orm eren naar hu n evan gelisat iearbeid in N ant es (Frankrijk).

Gronden:

1 . mogeli jke vereniging tussen de RPCI en de EPCI verdient bl ijvende aandacht en steun; 
2 . in contacten met de EREI is het van belang ook de ervaringen te Nantes te betrekken.

Free Church of Scotland (FCS)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 1  (5 . 1 . 6 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan 
1.  de mo gelijkh eden t ot  int ensiverin g van  de zust erkerk relatie;
2.  de con tac ten m et de EPCEW;
3.  ov erleg  ov er de  relat ie m et  de FCCI.

Gronden:

1 . de zust erkerk relatie v raagt  nog o m m eer con cret e invu lling dan  w ederzijds sy nod ebe-
zoek;

2 . de FCS kent gemeenten in hetzelfde land als w aar de EPCEW bezig is met de vorming
van een kerkverband;

3 . omdat de FCS reeds een relatie heeft met de FCCI kan overleg dienstbaar zi jn aan de
ontw ikkel ing van de relat ie.  

Presby terian Church of East ern  Aust ralia (PCEA )

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 2  (5 . 1 . 7 )
Aanvullend rapport pagina : 8

Besluit:

deputaten op te dragen: 
de bestaande relatie t e onderhoud en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zusterker-
krelat ie en daarbij t ot  19 99  teg emo et t e kom en aan de d ringen de w ens van  de Free
Reformed Churches of Austral ia nog geen zusterkerkrelatie aan te gaan.

Grond:

het  is te v erw acht en dat  voo r de generale sy nod e van 1 99 9 d uidelijk heid is on tst aan in
de  verho ud in g v an  de  FCRA  tot  de  PCEA .

Reformed Churches in New  Zealand (RCNZ)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 2  (5 . 1 . 8 )
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Besluit:   

deputaten op te dragen:
1. dankbaarheid uit te spreken over de besluiten van de synode van Avondale en de
relatie u it t e bouw en met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een zust erkerk relatie;
2. de aanvraag om het l idmaatschap van de ICRC te ondersteunen;
3.  bij de RCNZ te inf ormeren  naar hun relat ie met  FRCA,  PCEA en RCA .

Gronden:

1 . de synode van Avondale besloot:
1. de off iciële relatie met de CRC op te schorten;
2.  duidelijk p ositie t e kiezen ten  aanzien van on tw ikkeling en in de RCA;
3. hun bezw aren tegen de koers van de NGK aan deze kerken over te brengen;  



2 . de RCNZ w ensen de co nt act en met  de GKN(V) t e verdiepen b innen de ICRC;
3 . de RCNZ erken nen de FRCA als w are kerken  van o nze Here J ezus Christ us en v ragen

deze kerken hetzelfde te doen ten opzichte van hen;
4 . bij het  aangaan v an een zust erkerk relatie is het  van b elang de relat ies met  andere k erken

in de regio in rekening te brengen.

Evangelic al Presbyt eria n Church in England and W ales (EPC EW )

Aanvullend rapport pagina :  1 0

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. 1.  de best aande relat ie te on derho uden m et h et o og op  de ont w ikkelin g van  een
zust er-kerkr elatie;
1. 2.  bij de EPCEW te in fo rmeren n aar hun relat ie met  de EPCC, de EPCI en de FCS;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan b estem d vo or on derst euning  van
de kerk t e Hull tot  een maxim um v an ƒ 3 0. 00 0, -- per jaar;
3. met de kerk te Berkum contact  te houden over de hulp aan de kerk te Hull;  alsmede
met andere plaatselijke kerken die relaties onderhouden met afzonderli jke kerken van de
EPCEW .

Gronden:

1 . de door de EPCEW nu bi jna geheel aanvaarde kerkorde vraagt om nadere bestudering
van deput aten BBK;

2 . hoewel de EPCC niet deelneemt aan de EPCEW dient contactoefening tussen beide
kerken gestimuleerd te w orden;

3 . bij het  aangaan v an een zust erkerk relatie is het  van b elang de relat ies met  andere k erken
in de regio in rekening te brengen;

4 . het is van belang te volgen in hoeverre de hulpverlening aan de kerk te Hull op hetzelfde
niveau gehandhaafd dient te worden.

Ely Presbyterian Church (Reformed) te Cardiff (EPCC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 4  (5 . 1 . 1 0 )
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Besluit:

deputaten op te dragen: 
 1.  de Ely Presbyter ian Church (Reformed) te Cardif f  de zusterkerkrelat ie aan te bieden; 

2 . bi j d e EPCC t e inf or meren  na ar  ha ar  re la t ie  met  de  EPCEW .

Gronden:

1 . de EPCC heeft op verzoek van deputaten haar belijdenisgeschrift ,  de Subordinate Stand-
ards, v oorg elegd.  In besprek ingen d aarover is h et g erefo rmeerd  karakt er van d e Subor di-
nat e St and ards d uid elijk  gebl eken . De  EPCC is t e ken nen  als een w are ke rk v an on ze
Here Jezu s Christ us;

2 . hoewel de EPCC aan de EPCEW t e kennen heeft gegeven het niet eens te zijn met de
presby teriaan se vorm  van k erkregerin g in dat  kerkv erband , blijf t h et w enselijk d at zij
e lkaar zoeken. 

Orthodox Presbyterian Church (OPC)
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Besluit:

deputaten op te dragen: 
1. de bestaande relatie uit te bouw en in nauw  overleg met de CanRC en de RCUS en op
de vo lgende sy nod e voo rstellen  te d oen ov er een mo gelijke zust erkerk relatie;
2.  te o verlegg en ov er de relat ie met  kerken groep en in Ken ia en de bro edersch ap in
Sur iname. 

Gronden:

1 . vanw ege de zust erkerk relatie m et d e CanRC en de RCUS is het  zinvo l en gebo den m et
deze kerk en t e overleg gen ov er het  aangaan v an een zust erkerk relatie t ussen de GKN (V)
en de OPC;

2 . de OPC is door zen ding en  steu nverlen ing bet rokk en bij het  kerkelijk  opbo uw w erk in
Kenia;



3 . de  br oe de rscha p i n S ur in am e ond erho ud t  re lat ies m et  de  zen di ng sp os t  van  de  OPC
aldaar.

Christian Reformed Churches (CRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 6  (5 . 1 . 1 2 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  alert t e blijven  op on tw ikkelin gen in en  rond  de CRC in Noo rd A merik a;
2. cont act te zoeken met van de CRC afgescheiden kerken en daardoor gevormde
kerkverbanden.

Grond:

er zijn mo eiten  binnen  de CRC die ond ermeer g eleid hebb en t ot  afsp litsin g van  een aant al
kerken, die elkaar zoeken om te komen tot kerkverbandelijk samenleven.

International Conference of Reformed Churches (ICRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  3 6  (5 . 2 )
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. het l idmaatschap van de ICRC te continueren;
2.  aan de eerst volg ende ICRC te Seo ul (19 97 ) voo r te st ellen t e kom en t ot  regionale
samen w erking  van d e lidkerk en bij het  verv ullen v an de zend ingsro eping en  daarbij t e
bepleiten dat het Missions Committee daarbij een stimulerende en zonodig coördinerende
rol verv ult .

Gronden:

1 . in de af gelopen  jaren is geblek en dat  de con tac ten  van g erefo rmeerd en en presb yt erianen
binnen de ICRC bevorder l ijk  zi jn voor de internat ionale samenwerking; 

2 . de pog ingen o m t e kom en t ot  regionale sam enw erking  van d e lidkerk en op h et g ebied
van de zending hebben nog niet tot het gew enste resultaat geleid en dienen daarom
voortgezet te worden.

Artikel 88 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Afrika en Europa (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie IV zijn,  namen s com missie 4 , ou d. J . van  Groos en d s. M . van
Veelen . Besprek ing v indt  plaat s in aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. M . Brandes,  zr. H. E. Kooij-
Oggel en ds. A. de Jager. Alle besluiten w orden met algemene stemmen genomen. Ds. A. de
Jager bli j f t  als deputaat buiten stemming.

Eglise  Réf orm ée Confessa nte au Benin (ERCB)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 5  (6 . 1 . 1 )
Aanv ullend rapport :  1 3

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en t e onderh ouden  met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een
zust erkerk relatie;
2. hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan tot een totaalbedrag van ƒ
30.00 0,--  bestemd voor een kerkbouwproject ;  
3.  con tac t t e houd en met  assisteren de kerk en t e Gouda en  W addinx veen en  DV N ov er
de lopen de hulp verlenin g best aande uit  kerkelijk  opbo uw w erk en o nt w ikkelin gsw erk en
daarbij  na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden.

Gronden:

1 . de ERCB is nog bezig uit te groeien tot een stabiele gereformeerde kerk met een gezond
functionerend kerkverband;

2 . volg ens het  vast gest elde meerjaren plan is aan d e ERCB in het  kader v an een ov ergang s-
regeling ƒ 30.0 00,-- voor kerkbouw t oegezegd;

3.  het kerkeli jk opbouww erk is inmiddels overgedragen aan de kerken te Gouda en Wad-



dinxveen.

African Evangelical Presbyterian Church (Kenia) (AEPC)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en uit  te b ouw en met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een
zusterk erkrelatie en in h et bijzon der te inf ormeren  naar de relaties m et de OPC;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan in  de vo rm v an het  doen g even
van gastcol leges voor kortere per ioden aan de theologische opleiding(en) van de AEPC; 
3.  te zoeken naar een assisterende kerk en daarm ee cont act t e houden ov er de hulpver-
lening en daarbij na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden.

Gronden:

1 . de AEPC heeft zich t ot o p heden doen k ennen als een kerk die trou w  is aan de gerefor-
meerd e con fessie en  die met  grot e inzet w erkt  aan de v erbreidin g van  het  evang elie in
Noor d-Oost  Kenia;

2 . de AEPC heeft een ernstig  gebrek aan th eologisch k ader;
3 . er zi jn reeds contacten met de OPC, daar de OPC eveneens immateriële hulp aan de

AEPC heeft geboden (c.q. biedt) door een gastdocent.

Ref orm ed Church of  East  Afr ica  (Ke nia) (RCEA )
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Rapport bezoek namens deputaten BBK aan Kenia door ds. J. Klamer en ir.  M.J. van Hulst dd.
1 5  a pr il  1 9 9 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en uit  te b ouw en met  als doel t e kom en t ot  een zust erkerk rela-
tie;
2. hulp te verlenen door de uitzending voor kortere perioden van gastdocenten-opbouw-
w erkers voor:
-- steun aan de theologische opleiding;
-- prakti jkbegeleiding van afgestudeerde theologische studenten;
-- het geven van seminars voor predikanten;
-- hulp bi j kerkel i jk  opbouww erk;
3.  te zoeken naar een assisterende kerk en daarm ee cont act t e houden ov er de hulpver-
lening en daarbij na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden;
4 . con tac t  t e h ou de n m et  de  OPC  ov er  de  re la t ie  met  en  de  hu lp  aan d e RC EA .

Gronden:

1 . de RCEA heef t zich t ot o p heden doen k ennen als een kerk die trou w  is aan de gerefor-
meerd e con fessie en  die in Kenia m et g rot e inzet w erkt  aan de v erbreidin g van  het
evang elie;

2 . de RCEA heef t een ernst ig gebrek aan th eologisch k ader;
3 . er zi jn reeds contacten met de OPC, daar de OPC eveneens immateriële hulp aan de

RCEA heeft geboden (c.q. biedt) door een gastdocent.

Kenya Christian Reformed Church (KCRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 7  (6 . 1 . 4 )
Rapport bezoek namens deputaten BBK aan Kenia door ds. J. Klamer en ir.  M.J. van Hulst dd.
1 5  a pr il  1 9 9 6

Besluit:

deputaten op te dragen geen verdere contacten te onderhouden.

Grond:

de KCRC is een kerk  die zich,  voo rzover aan  deput aten  beken d, zon der w ett ige reden
van d e RCEA h eeft  afg esplit st.

Christ ian Ref orm ed Church of  East  Afr ica  (CRCEA )



Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 7  (6 . 1 . 4 )
Rapport bezoek namens deputaten BBK aan Kenia door ds. J. Klamer en ir.  M.J. van Hulst dd.
1 5  a pr il  1 9 9 6

Besluit:

deputaten op te dragen geen verdere contacten te onderhouden.

Grond:

de CRCEA is een kerk  die zich,  voo rzover aan  deput aten  beken d, zon der w ett ige reden
van d e RCEA h eeft  afg esplit st.

Nongo u Kristu u Ken Sudan Hen Tiv (NKST)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 8  (6 . 1 . 5 )
Verslag van het bezoek aan de NKST in Nigeria door ds.  T.  de Boer en drs.  K.J.  Huttenga dd. 28 
januari -- 7  feb ruari 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en t e onderh ouden  met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een
zust erkerk relatie en  eraan t e w erken d at d e belemm ering best aande uit  het  lidmaat schap
van de GOR w ordt w eggenomen;
2.  de NKST  uit  te n odigen  als w aarnemer  bij de ICRC te Seo ul;
3. de ervaringen van de NKST op het gebied van de verhouding Woord en daad vrucht-
baar te maken voor onze kerken.

Gronden:

1 . 1.  de NKST laten zich k ennen als gereform eerde kerken, die niet  alleen een gereformeer-
de bel i jdenis en kerkorde hebben maar deze ook laten funct ioneren; 
2. de NKST zi jn lid van de GOR, w aardoor zij  gevaar lopen beïnvloed te worden door
vrijzinn ige t heolog ie; zij oef enen ov erigens bin nen deze o rganisat ie volh ardend  verzet
tegen modernist ische opvatt ingen inzake Schri f tgezag en ethiek;

2 . de NKST w il len graag in contact komen met kerken die elkaar kunnen helpen bi j  de
opb ouw  van h et k erkelijk lev en en m et o rganisat ies w aarbinn en die on derling e hulp
gestalte kan kri jgen;

3 . de NKST verzorgen als kerken scholen en medische instel lingen, w at ten koste bl ijk t  te
gaan v an de v oor p redikin g en past oraat  besch ikbare t ijd en energ ie.

Eglise Réformée Confessante au Zaïre (ERCZ)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 8  (6 . 1 . 6 )

Besluit:

1 . deput aten  op t e dragen d e zusterk erkrelat ie te on derho uden en  daart oe indien  nodig  een
bezoek te brengen aan de synode nat ional;  

2.  deput aten  op t e dragen c ont act  te h ouden  met  de assister ende k erk t e Spaken burg -Zuid
en DVN en daarbij  na te gaan of de hulp aan de doelstel l ing bl i jf t  beantw oorden;

3 . er nota van te nemen dat het ZBCC (Zaïre/Benin Coordination Comittee) is opgeheven.

Grond:

een bezoek aan de synode nat ional zal  de zusterkerkrelat ie ten goede komen. 

Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 9  (6 . 1 . 7 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan de
relat ie met de GKSA; 
2. cont act te houden met de assisterende kerk te Zuidhorn en met DVN over de bestaan-
de hulpverlening.

Gronden:

1 . er is in de relat ie niets veranderd dat w i jzig ing van het beleid nodig maakt;



2 . het is belangri jk om met de VGKSA één l i jn te trekken inzake de contacten met de
GKSA.

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  5 0  (6 . 1 . 8 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de bestaande contacten te onderhouden en eraan te werken dat de belemmeringen,
bestaande uit de contacten met de NGK, w orden weggenomen;
2.  bij de GKSA t e info rmeren n aar hun co nt act en met  de VGKSA .

Grond:

door omstandigheden zijn er s inds de Generale Synode van Ommen 1993 geen contac-
ten met de GKSA geweest.  

Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (NGKSA)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de bestaande contacten niet voort t e zetten;
2.  con tac t t e houd en met  de V GKSA  om o p de ho ogt e te b lijven v an de on tw ikkelin gen
binnen de NGKSA met name waar het verontruste predikanten betref t .  

Gronden:

1 . binnen de NGKSA w orden diverse vormen van dwaal leer getolereerd;  
2 . voo rgang ers die zich o p gro nd v an de Sc hrif t t egen m odern istisc he ont w ikkelin gen

verzet ten  w orden  som s buit en de NGKSA  geslot en; een aan tal v an hen is reed s lid van
de VGKSA .

Eglise Réformée Evangélique Independante (EREI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  5 1  (6 . 2 . 1 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  zich op  de hoo gt e te b lijven st ellen van  de ont w ikkelin gen in d e EREI via het zog e-
naamd 'Frans Beraad'  en open te staan voor nieuw e mogel i jkheden om contact  te
oefenen m et als doel ont w ikkelingen binn en de EREI in gereform eerde richting  te bev or-
deren;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan b estem d vo or evan gelisat ie en
lect uurp roject en van uit  de gem eent e te Parijs ond er meer v ia de A ssociat ion po ur la
Promot ion de l' Etude d e la Bible (APEB); 
3. 1.  con tac t t e houd en met  het  com ité ' Steu n Gardann e' ;
3.2.  contact t e houden met de RPCI over het evangelisatiewerk van deze kerken te
Nant es.

Grond:
voorlop ig lijken dit de enige m ogelijkheden om  in de reeds ingeslagen richting  verder te
w erken. 

Greek Evangelical Church (GEC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  5 2  (6 . 2 . 2 )
Brief v an de GEC aan depu tat en BBK dd.  6 f ebruari 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen de bestaande contacten te onderhouden en daarbij aandacht te
hebben voor de bi jzondere reden die deze kerk heeft v oor haar l idmaatschap van de
WRv K, de GOR en de W ARC.

Gronden:

1 . de GEC laat z ich kennen als een gereformeerde kerk;  



2 . het l idmaatschap van de WRvK, de GOR en de WARC wordt  door de GEC uitsluitend
aangeho uden o m d e polit ieke besc herm ing die d it b iedt  aan haar po sitie in  het  Grieks-
Orth odo xe Grieken land dat  w einig t olerant ie voo r religieuze m inderh eden k ent ; bin nen
deze internationale organisaties verzet de GEC zich met kracht tegen modernist ische
opvatt ingen inzake Schri f tgezag en ethiek.

Oost-Europa
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  zich op  de hoo gt e te h oud en van  de kerk elijke on tw ikkelin g(en) in Oo st-Europ a en
mogeli jkheden om De Gereformeerde Kerken in Nederland daar te presenteren te benut-
ten;
2. daartoe contact te houden met de kerk te Hattem en met de Stichting Fundament.

Grond:

dit is voortzett ing van het door vorige synoden aangegeven beleid.

Bat Tsion 'gem eente'  (BTG)

Aanv ullend rapport :  1 3 -1 5

Besluit:

1 . ermee in te stemmen dat de contacten met de BTG voortgezet w orden via de kerk te
Ommen;

2 . deputaten op te dragen contact te houden met de kerk te Ommen en met de Stichting
ter b evord ering v an evan gelieverk ond iging aan  het  joodse v olk o ver de v erdere on tw ikke-
ling v an deze en ev ent uele andere g emeent en in Israël.

Grond:

de Bat Tsion gemeente is in Israël een gereformeerde kerk in wording.

Evangelical Re form ed Churches Un ion of  Russia (ERCU R)

Aanv ullend rapport :  1 5

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en uit  te b ouw en met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een
zust erkerk relatie;
2.  con tac t t e houd en met  de zenden de kerk  te Hat tem  over d e best aande c ont act en in
de voormal ige Sovjet-Unie.  

Gronden:

1 . de ERCUR is een kleine g erefo rmeerd e kerken groep , die zelf  om  een zust erkerk relatie
heeft gevraagd;

2.  deputaten dienen nog nader met de ERCUR kennis te maken;
3 . via haar zen ding in  de Ukr aine heef t d e kerk t e Hatt em de b este c ont act en in de v oorm a-

l ige Sovjet-Unie.  

Artikel 89 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Spaans/ Portug ees spreken de landen  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie V zijn,  namen s com missie 4 , ou d. J . van  Groos en d s. M . van
Veelen. Bespreking vindt plaats in aanw ezigheid van de deputaten ds. A. de Jager, ds. J.T.
Oldenhuis en ds.  J.J.  Schreuder.  Al le besluiten worden met algemene stemmen genomen. Ds. A.
de Jager bl ij f t  als deputaat buiten stemming.

Iglesia s Ref orm adas de Espana ( IRE)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 1  (7 . 2 . 1 )
Aanv ullend rapport :  1 6



Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en t e onderh ouden  en eraan t e blijven  w erken d at d e IRE con tac -
ten gaat onderhouden met de ICR; 
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan t ot  een bedrag  van ƒ  25 .0 00 ,--
bestemd voor theologische l iteratuur en een eventuele gastdocent voor Tener i fe;  
3.  con tac t t e houd en met  de Com missie St eun Broed erschap  Spanje en m et d e ICR over
de  re la t ie  met  IRE.  

Gronden:

1 . op deze w ijze w ordt  het  reeds gev oerde beleid  ten  opzich te v an de IRE voort gezet;
2 . de predik ant  op Ten erife v erkeert  in een zeer geïsoleerde p osit ie en heef t b ehoef te aan

theologische ondersteuning. 

Iglesia  Cristiana Ref orma da (ICR)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 3  (7 . 2 . 2 )

Besluit:

deput aten  op t e dragen d e best aande co nt act en via d e Com missie St eun Broed erschap
Spanje te onderhouden en eraan te bl i jven w erken dat de ICR contacten gaat onderhou-
den met de IRE. 

Grond:

op deze w ijze w ordt  het  reeds gev oerde beleid  ten  opzich te v an de ICR voo rtg ezet.  

Iglesia  Cristiana Fé Reforma da (ICFER)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 5  (7 . 4 )
Aanv ullend rapport :  1 9

Besluit :

1 . akkoord te gaan met de afspraken die gemaakt z ijn met de kerk te Ri jnsburg inzake
perso ne le h ulpv erl en ing b ij d e t heolog isc he  op leiding  va n d e ICFER;

2 . deputaten op te dragen de zusterkerkrelatie te onderhouden en daartoe bezoeken te
brengen; 

3 . 1 . hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan tot een maximum van ƒ
80 .0 00 ,-- ov er 19 96  en 1 99 7 b estem d vo or perso nele ond ersteu ning d oor d rs.
W.J . Keesenberg bi j  het voorbereiden en opstarten van de theologische opleiding;

2.  tev ens hulp  te v erlenen v olgens h et f inanc ieel meerjarenp lan best emd  voo r visit a-
t ie en steun aan het kerkverband; 

4 . 1.  contact  te houden met de zendende kerk te Ri jnsburg;  
2.  contact t e houden met de assisterende kerk te Harderw ijk over de bestaande

hulpver lening; 
3.  co nt ac t  t e hou den m et  de  ke rk  te Cu raç ao  ov er d e re lat ie m et  de  ICFER.  

Gronden:

1 . de ICFER heeft gevraagd om hulp bi j  het voorbereiden en opstarten van de theologische
opleiding;

2 . met de kerk te Rijnsburg zijn afspraken gemaakt over het uit lenen van een zendeling door
Rijnsburg aan  BBK, w aarbij Rijnsburg  voo r ƒ 6 0. 00 0, -- in de ko sten  bijdraagt . De zend e-
ling zal t ot  uit erlijk 1  sept emb er 19 97  in opd racht  van BBK st eun v erlenen bij d e th eologi-
sc he  op leiding  va n d e ICFER;

3 . het evalueren van het gestarte project kan het best ter plaatse gebeuren;
4 . voor het onderhouden van contacten l igt de l i jn via Rijnsburg en Curaçao voor de hand;
5 . het dient de goede orde dat de materiële hulp via de kerk te Harderw ijk bli j f t  lopen.

Igre ja Reforma da em Portugal ( IRP)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 4  (7 . 3 )
Aanv ullend rapport :  1 7

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.1.  contact  te houden met de IRP met als doel  de ontw ikkel ingen in Portugal  te volgen; 
1. 2.  de co nt act en t ussen de IRP en de ICPdP te stim uleren;



2. 1.  er voo r hun  deel aan m ee te w erken d at v oorzien w ordt  in het  gebrek  aan leiding  en
goede gereformeerde instruct ie in deze kerken; 
2.2.  zo nodig hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan;
3. in de contacten met de IPB te onderzoeken of deze de IRP kan steunen. 

Gronden:

1 . de IRP zijn geref orm eerde kerk en die losk om en van  hun b anden m et d e NGKSA  en die
behoef te h ebben aan  geref orm eerde inst ruct ie;

2 . cont acten m et de ICPdP kunnen belangrijk zijn voor de v ersterking v an het geref ormeer-
de kerk verban d in Port ugal;

3 . de IPB is als Port ugees sprek ende k erk w ellicht  in st aat d e IRP goede im mat eriële hulp t e
geven.

Igreja Cristâ Presbiteriana de Portugal (ICPdP) 
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  contact  te houden met de ICPdP met als doel  de ontw ikkel ingen in Portugal  te volgen; 
2. de contacten met de IRP te stimuleren;
3. met de ICPdP verder te spreken over de prakti jk van herdoop van bekeerl ingen uit de
rooms-kathol ieke kerk.

Gronden:

1 . de ICPdP zi jn kerken die de Westminster Standards hebben aanvaard en daarnaar leven;
de contacten zijn nog in een oriënterend stadium;

2. de ICPdP kunnen in Portugal een belangrijke rol spelen bij  de versterking en uitbreiding
van het kerkverband.

Igreja Re form ada da Colonia  Brasolanda ( IRC B)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 7  (7 . 5 . 1 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden;
2.  verzoek en om  tijd elijke past orale hulp  aan deze zust erkerk  hart elijk in de aan dach t v an
de kerken en hun predikanten aan te bevelen.

Grond:

in haar geïsoleerde posit ie heeft deze vacante gemeente behoefte aan pastorale arbeid.

Igreja  Presbit eria na do Brasil (IPB)
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Aanv ullend rapport :  2 1

Besluit:

deputaten op te dragen:
1. 1.  nadere w ederzijdse ken nism aking  met  de IPB te bevo rderen en  de ont w ikkelin gen
van de IPB nauwk eurig te bl i jven volgen;
1 .2 . zo n od ig  een  af vaard ig in g t e ze nd en  naar  de  IPB en/ of  een  af vaard ig in g v an  de  IPB
uit  te nodigen voor een bezoek aan de GKN(V);  
2. 1.  in dit  stad ium  reeds, zo d e IPB daarom verzo ekt , m edew erking  te v erlenen aan h et
to t st and k om en van  goede o vereenk omst en op b asis w aarvan m ateriële en/ of  imm ateri-
ele hulp v erleend k an w orden ; hierb ij valt  met  name t e denk en aan st eun bij o f p artic ipa-
t ie in theologisch onderwi js en zendings- en/of  evangel isat iew erk;
2. 2.  volgens het  financ ieel meerjarenplan visitatie t e doen en het  kerkverban d te on der-
steunen;
3. cont act te houden met de kerken te Assen-Zuid, Unai, Hamilton en Surrey en met de
deput aten  voo r bet rekkin gen m et b uit enlandse k erken v an de CanRC ov er de ont w ikke-
ling en v an d e IPB.

Gronden:



1 . deput aten  hebben  de IPB leren kennen als een  kerk v an Christ us die ernst  maak t m et
haar roeping in de wereld;

2 . nadere w ederzijdse kennismaking is noo dzakelijk om t oe te groeien naar een zusterk er-
krelat ie;  

3 . w ederzi jdse bezoeken, eventueel in samenw erking met de zendelingen van Assen-Zuid,
kunnen deze kennismaking dienen; 

4 . door de IPB is het verzoek gedaan te part iciperen in evangelisatieprojecten; ook steun
aan of samenw erking in het theologisch onderw ijs behoren tot de mogeli jkheden; zo zou
in samenw erking met de kerk te Assen-Zuid gewerkt kunnen w orden aan de versterking
van  het  gere fo rm eerd  kar akt er v an d e IPB;

5 . con tac t h oud en met  de kerk en t e Assen -Zuid,  Unai, H amilt on en Su rrey en m et d eput a-
ten  van d e CanRC is nodig  om dat  event uele samen w erking  met  de IPB gevolgen  zal
hebben voor het zendingswerk van deze kerken te Curit iba, Recife, Sao José, Maragogi
en Maceió.

Igreja  Evangelica Re form ada do Brasil (IER)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  7 0  (7 . 5 . 3 )

Besluit:

deput aten  op t e dragen in  con tac t t e blijven  met  de IER en op o nt w ikkelin gen in m eer
gereformeerde richting posit ief in te spelen.

Grond:

de IER zijn kerk en met  een geref orm eerde belijden is die bezig zijn h un ban den m et
Nederland losser te maken en een eigen koers te zoeken.

Iglesia Presbiteriana Independiente de M exico (IPIM)
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Besluit :

deputaten op te dragen:
1.  de begonnen contacten voort  te zet ten; 
2. de vraag om hulp aan het kerkverband ten behoeve van evangelisatie en opvoeding
nader te onderzoeken en desgew enst te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan;
3.  co nt act  te h oud en m et  de RCUS o ver d e hul p aan  de IPIM .

Gronden:

1 . in een eerst e kenn ismak ing leerden  deput aten  de IPIM ken nen als presb yt eriaanse kerk en
die vast hou den aan d e West min ster St andard s;

2 . de IPIM heeft  om hulp gevraagd, maar het is nog niet  geheel duidel i jk  hoe en in welke
mate deze hulp gegeven zou moeten worden.

Artikel 90 1 9 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Beleid en hulpverlening (agenda 4.5.1,  7 .3.1 -  7.3.4)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

1 . rapport BBK, hoofdstuk 9 "Beleid en hulpverlening" +  bi j lagen 1 Beleidsnota van 26
nov emb er 19 94  (verder " Beleid-19 94 " ) en 2 U itg ave v an het  plat fo rm ROFOR " Help in
Overleg!" ;

2 . aanvullend rapport, hoofdstuk 6  paragraaf M achtiging, waarin onder meer verslag wordt
gedaan v an het  con gres Zend ing in Bew eging,  gehou den t e Elspeet dd.  8/ 9 d ecem ber
199 5. Op basis van de resultaten van dit congres stel len deputaten voor een studiedepu-
taatschap in te stellen met als opdracht:
" 1 . de volgende generale synode te dienen met een studie over een Schr if tuur l ijke

visie betreffende de samenhang en het onderscheid tussen "W oord" en " daad".
 2 . bij geno emd e stu die zich t e laten ad viseren d oor d e (zendend e) kerken , hu lporg a-

nisat ies en andere relev ant e instan ties.
 3 . te ko men m et vo orstellen inzake beleid, uit voering en c oördinat ie van het w erk

van zending, oecumene en hulpver lening binnen onze kerken";  
separate bij lagen: congresbundel en het congresverslag;

3 . f inanciële overzichten: jaarrekeningen 1993 , 199 4, 19 95; m eerjarenplan 199 4--1999  dd.



1 1  n ov em b er  1 9 9 5 ;
4 . brief van de raad van de kerk te Spakenburg-Zuid dd. 26 m aart 19 96 m et de mededeling

dat  in ov erleg m et zend ende k erken w ordt  gew erkt  aan een v oorst el om h et b evest i-
gingsformulier voor missionaire dienaren des Woords te wijzigen. Als voornaamste grond
hiervoor voert de raad aan dat de prakti jk van de zendingsw erkers niet meer beantw oordt
aan het beeld dat in het formulier geschetst w ordt;

5 . brief  van d e raad van  de kerk  te Zu idlaren dd . 3 1 jan uari 1 99 6 m et reac ties o p de be-
leidsnota's. De raad vraagt zich af of het niet beter is te wachten met hulpverlening
to td at er een  zuster kerkr elatie is.  Ook lijk t h et h em niet  goed d at een  zendend e kerk een
speciale relat ie bl ij f t  houden als assisterende kerk;

6 . brief van  de raad van de kerk t e Mussel dd.  4 m aart 19 96  met  reacties op het  rapport .
De raad st elt v oor d at k erken in  het  leggen v an relat ies het  accen t leg gen op  regionalise-
ring.  Ten aanzien  van k erkelijke relat ies in andere c ont inent en zullen o nze kerk en een
volgend beleid gaan voeren en afstemmen op besluiten van zusterkerken in de betreffen-
de regio' s. V erder lijkt  het  de raad m oeilijk om  een zust erkerk relatie in  alle gevallen
daadwerkelijk inhoud te geven, gezien afstand in ruimte, t i jd, taal en cultuur. Ook vraagt
de raad zich af w aarom bij  het verzamelen van gegevens over andere kerken het element
van de prediking niet is opgenomen;

7 . brief  van d e raad van  de kerk  te Gou da dd.  14  maart  19 96 . De raad st elt v oor d e be-
leidsnot a bredere bek endheid  te g even en  BBK regelmat ig ov er hun  w erk t e laten  public e-
ren in ' Tot  de einden  der aarde' . Ook  zullen BBK zich t erugh oud end dien en op t e stellen
bij  het verlenen van materiële steun.

Besluit 1 :

(beleid) de b eleidsst ukk en Beleid-1 99 4 en  Help in Ov erleg m et in stem min g t e aanvaard en
(zie de bijlagen X III en XIV ).

Gronden:

1 . de synode van Ommen droeg deputaten op hun werk beleidsmatig te onderbouwen.
Deputaten hebben met grote deskundigheid deze opdracht uitgevoerd. Het vastgelegde
beleid is Sc hrif tu urlijk o nderb ouw d, af gest emd  op het  kerkelijk  leven in  binnen - en
buit enland,  en ervarin gen v an buit enlandse h ulpv erlening en  ont w ikkelin gsw erk zijn erin
verwerkt ;

2 . de beleidsst ukk en vo rmen  een w aardevo lle aanvu lling op  het  rappo rt On bekro mp en Delen
(Acta Generale Synode Ommen 19 93, bi j lage XXV ). Zonder deze stukken in al le onderd-
elen vo or haar rek ening t e hoev en nem en ku nnen d e kerken  deput aten  opdr agen dit
beleid uit te voeren.

Besluit 2 :

1 . (uit voerin g beleid) d eput aten  op t e dragen h et b eleid, zoals v astg elegd in d e stu kken
Onbekrompen Delen, Beleid-1994, Help in Overleg! ui t  te voeren; 

2 . (rapportage beleid) van deze uitvoering te rapporteren en in deze rapportage aan te
sluiten bi j  de beleidsbeschri jving.

Grond:

voor controle achteraf door de volgende synode is het dienstig dat de rapportage de
uitvoering doorzichtig maakt tot  op het beleid.

Besluit 3 :

deputaten op te dragen:
1 . (coördinatie) door te gaan met coördinatie van zending en buitenlandse hulpverlening

do or  en  va nu it  de  ke rk en , m et  name in  he t  ka der v an  he t  plat f orm ROFOR;
2 . (herstructurering) init iërend op te treden om te komen tot een proces van verdere bezin-

ning in zake de v erhou ding v an W oord  en daad en  herst ruct urering  van o ecum ene,
zending en hulpverlening.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  met  de bereidw illige med ew erking  van alle leden  in ROFOR een advie-
sorgaan  in het  leven g eroepen,  dat  de mo gelijkh eid t ot  coö rdinat ie biedt  en deze f unc tie
begint  te v ervullen ; oo k in k leinere verb anden k unn en depu tat en co ördin erend t ussen
betrokkenen optreden;

2 . deputaten vragen gehoor gevend aan het congres 'Zending in Beweging'  terecht om
verdere ont w ikkeling v an beleid voor w at bet reft  uitv oering en coö rdinatie van h et w erk
van zending, oecumene en hulpver lening binnen onze kerken. 

Besluit 4 :



(sturing)
1 . de kerk en op t e roepen o m in h et v olgen v an hun  zending sroepin g en bu iten landse

hulpv erlening h un beleid  af t e stem men o p de bo veng enoem de beleidsst ukk en, d esge-
w enst in overleg met deputaten. Waar de kerken knelpunten ervaren, dienen ze dat in de
kerkeli jke w eg aan de orde te stel len;

2 . in het bi jzonder de zendende kerken te vragen bi j de uitvoering van hun zendingsop-
drach t aan sluit ing t e zoeken b ij de bezinnin g en beleid svoo rstellen  van d e bov engeno em-
de beleidsstukken, desgew enst in overleg met deputaten. Waar zij  knelpunten ervaren,
dienen ze dat eveneens in de kerkelijke weg aan de orde te stel len;

3 . in het bi jzonder de instanties die steun verlenen aan kerken en christenen in het buiten-
land te verzoeken om hun beleid in samenspraak met deputaten uit te voeren.

Gronden:

1 . de generale synode heeft geen bevoegdheid om in zaken die in mindere vergadering
afg ehandeld  kun nen w orden  zelf geld ige besluit en t e nemen . Zak en van  zending  en
hulpverlening kunnen veelal in mindere vergaderingen worden afgehandeld. Wel mag de
syno de vrag en om  con cret e beleidszaken  goed af  te st emm en op h et alg emeen b eleid
dat is vastgesteld;

2 . met name de zendende kerken en hun samenw erkingsverbanden zi jn bi jzonder betrokken.
Boven dien k ennen een  aant al samenw erking sverban den eigen  regelgev ing,  w aarbij
meerdere vergaderingen niet direct betrokken zi jn;

3 . van an dere inst ant ies kan slec ht s om  medew erking  w orden  verzoc ht . Deze is bijzon der
van belang w aar het gaat om een gezamenli jke aanpak vanuit onze kerken naar de
hulpo nt vang ers.

 
Besluit 5 :

(hulpverlening) deputaten te macht igen:
1 . de aangeg ane verp licht ingen v an hulp verlenin g t e blijven  behart igen,  ook  in

samenspraak met andere hulpverlenenden;
2 . voo r con cret e projec ten  van h ulpv erlening een  plaat selijke kerk  of  groep  van

kerken dan w el een geëigende gereformeerde organisatie te benaderen voor enige
of meerdere activiteiten;

3 . na te gaan dat de hulp die door en vanuit ons kerkverband geboden w ordt aan de
doelstell ing blij ft beantw oorden;

4 . om  in vo orko men de gev allen incid ent ele hulp o p ko rte t ermijn  te b ieden t ot  een
to taalb edrag v an ƒ  50 .0 00 ,-- jaarlijks.

Gronden:

1 . lopend e hulpv erleningsp roject en mo gen niet  stag neren als gev olg v an het  zoeken n aar
kerken die deze taak overnemen;

2 . deput aten  zullen zich  meer op  hun k ernt aak, t e w eten  het  aangaan en  onder hou den v an
relaties, moeten terugtrekken;

3 . in acute noodsituaties moeten deputaten slagvaardig kunnen reageren.

Beslui t  6:  

van d e brieven  van d e kerken  te Gou da, M ussel, Sp akenb urg-Zu id en Zu idlaren k ennis t e
nemen.

Grond:

de vragen, opmerkingen en suggesties van deze kerken zi jn w aar mogeli jk verwerkt in de
besluitvorming. Afzonderl ijke beantw oording is gezien de aard van de brieven niet nodig.

Bij de bespreking zi jn de deputaten ds. M. Brandes, ds. A. de Jager en ds. J. Klamer aanwezig,
samen  met  hun ad viseurs b r. B. Bolt  en br.  Jac.  van d er Kolk.  Het  voo rstel v an de c om missie
w ordt met algemene stemmen aanvaard (ds. A. de Jager bli j ft als deputaat buiten stemm ing). De
praeses m erkt  op dat  hierm ee een belang rijk beslu it g enom en is, om dat  het  beleid t en aanzien
van buit enlandse kerken m oment eel sterk in bew eging is. De syno de heeft  een duidelijke koers
uit gezet.  Zo m oet en w e in bew eging b lijven,  niet alleen  rekenin g hou dend m et h et v erleden m aar
ook  gerich t o p de t oeko mst .

Artikel 91 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen Buitenland: Algemene zaken (agenda 7.3.1 en 7.3.5 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan



M ateriaal :

1 . rapport BBK;
2 . aanvullend rapport BBK.

Besluit 1 :

(con tac t IRTT) 
deput aten op t e dragen cont acten t e leggen met  deput aten v oor het  Institu te f or Refor-
med Theological Training ( IRTT) met als doel om voor de bui tenlandse relat ies gebruik te
mak en van  het  onder w ijsaanbod  van h et IRTT en  de aanv raag van  buit enlandse relat ies
om onderwijs te begeleiden.

Gronden:

1 . nu het  IRTT haar aanbo d van  th eologisc h ond erw ijs verder o nt w ikkelt , m oet en depu tat en
zich lat en inf orm eren en ov erleggen o ver de m ogelijk heden o m b uit enlandse relat ies van
dit onderwijs gebruik te laten maken;

2 . om dat  de doelg roepen  van d eput aten  IRTT en depu tat en BBK voo r een belang rijk deel
samenvallen, is het verstandig dat er overleg plaatsvindt. Deputaten BBK kunnen boven-
dien adv iseren ov er con cret e aanvrag en t ot  en aanbied ingen v an ond erw ijs in het  geval
van sp ecif ieke relat ies.

Besluit 2 :

( on t v an gs t )
deput aten op t e dragen de ont vangst  van buit enlandse gasten t er synode t ijdig voor t e
bereiden door
1.  in de v ijfd e w eek van  een generale sy nod e de w oensdag  te reserv eren vo or het
volg ende pro gram ma:
in de loop van de morgen aankomst en gezamenli jke lunch; 's middags contact met de
syno de-co mm issies en na een g ezamenlijk e maalt ijd ' s avon ds pub lieke on tv angst  in
plenaire zitt ing;
2.  zorg te dragen voor een gastvr i je begeleiding van aankomst tot  en met vertrek.

Grond:

ervaring  leert d at reg eling no dig is.

Besluit 3 :

deputaten te machtigen:
de uitbesteding van administratieve werkzaamheden aan de administratie-afdeling van de
vereniging De Verre Naasten voort te zetten.

Grond:

de aangestelde secretariaatsmedew erker geeft door haar werk een behoorl ijke verl ichting
van h et w erk dat  deput aten  hebben  te do en, m et n ame dat  van d e algemeen  secret aris.

Bespreking vindt plaats in aanw ezigheid van de deputaten ds. A . de Jager en prof.  drs. K.
W ezeman.  Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard , w aarbij ds.
A.  de Jag er als deput aat b uit en st emm ing blijf t.

Artikel 92 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Voorlichting (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

rapp ort age BBK

Besluit 1 :

(Lux M und i)
deputaten op te dragen de uitgave van Lux Mundi voort te zetten.

Gronden:



1 . het  kw artaalb lad is een gesc hikt  midd el om b uit enlandse relat ies te inf orm eren ov er
actu ele thema' s in de gereform eerde theologie en co ncret e zaken uit het  gereform eerd
kerkeli jk leven;

2 . het  blad w ordt  met  int eresse gelezen en gen iet w aardering  onder  buit enlandse relat ies.

Besluit 2 :

(voorl ichting binnenland)
deputaten op te dragen:

1 . de kerken geregelde voorl ichting te geven over hun w erk en zich daartoe te wenden tot
de uitgevers van het blad 'Tot aan de einden der aarde' en de eigen uitgave van 'W ereld-
w ijd' geregeld te actualiseren;

2 . in de voorlichting bi jzondere ruimte te bieden voor bevindingen van deputaten inzake de
w ederkerigheid van de relaties met buitenlandse kerken.

Gronden:

1 . om  de kerk en t e helpen o m v oor h un deel d e relaties m et b uit enlandse k erken in  te v ullen
is het nod ig dat ze op de ho ogt e zijn van het best aan van die kerken en g eregeld geïnfor-
meerd worden over verdere ontw ikkelingen van die kerken en onze relaties met hen;

2 . voo r beant w oord ing v an de v raag w aarin de ker ken k unn en leren v an de (zust er)kerken
in het  buit enland zijn  deput aten  de eerst aan gew ezenen om  aanzett en t e geven . Dat  kan
heel goed samengaan met het geven van geregelde voorl ichting.

Bespreking vindt  plaats in aanw ezigheid van de deput aten ds. A . de Jager, d s. J. Klam er, br.
H.J . Lesken s, ds.  H. v an V een en ds.  T. W endt . Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met
algemene stemmen aanvaard. Ds. A. de Jager bli j f t  als deputaat buiten stemming.

Artikel 93 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Financiën  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N.  Buurm an

M ateriaal :

1 . accountantsbevindingen (Coopers & Lybrand, accountants) dd. 29 juni 1994  over de
jaarrekening 1993  met de betreffende jaarrekening;

2 . beoordelingsv erklaring van Coop ers & Lyb rand, acc ount ants, d d. 2 0 sept ember 1 99 5
over de jaarrekening 199 4 met de betreffende jaarrekening;

3 . voo rlopig e cijf ers jaarrekenin g 1 99 5 d d. 2 5 ap ril 19 96 ;
4 . beoordelingsverklaring van Coopers & Lybrand, accountants, dd. 15 juni 199 6 over de

jaarrekening 1995  met de betreffende jaarrekening;
5 . brief aan de kerken dd. november 199 3 betreffende quotum en begroting 1994 ;
6 . brief aan de kerken dd. november 199 4 betreffende quotum en begroting 1995 ;
7 . brief aan de kerken dd. november 199 5 betreffende quotum en begroting 1996 ;
8 . hist orisch  overzic ht  uit gaven  19 93  / 1 99 4 /  19 95  dd.  1 ju ni 1 99 6;
9 . meerjaren plan uit gaven  19 94  t/ m 1 99 9 d d. 1  juni 1 99 6.

Besluit:

1 . deput aten  te d echarg eren inzake h et v erkrijgen , beh eren en best eden v an de f inanc iële
middelen van het deputaatschap over de jaren 1993 , 199 4 en 199 5;

2 . deputaten te machtigen om voor de hun opgedragen taken uitgaven te doen volgens de
meerjaren begro tin g opg esteld  door  deput aten  op 1  juni 1 99 6;

3 . deputaten op te dragen:
1 . jaarlijks een qu ot um  aan de kerk en t e vragen  van m axim aal ƒ 6 ,-- per ziel en

informatie te bieden over de bestemming van de gelden en hen daarbij,  zonodig,
te herinneren aan hun verpl ichtingen;

2 . deze gelden in ontvangst te nemen, te beheren en uit te geven en de boekhou-
ding te laten controleren door een accountant;

3 . een algemene reserve aan te houden, maximaal geli jk aan éénmaal het jaarbud-
get ;

4 . goede acht te geven op de materiële verzorging van hen die door BBK in op-
dracht van de kerken zi jn of worden uitgezonden;

5 . na t e gaan of  gelden w orden  best eed vo or het  beoog de doel;
4 . tevens deputaten op te dragen t i jd ig aan de eerstkomende generale synode te verstrek-

ken:
1 . de open ingsbalan s per 1  januari 1 99 6;
2 . de sluitingsbalans per 3 1 dec ember 1 99 8;
3 . het overzicht van de mutaties in de balansposten over 1996 , 199 7 en 199 8;



4 . het overzicht  van de ui tgaven 1996 /  19 97 /  19 98; 
5 . het meerjarenplan ui tgaven 1996 t /m  2004 ;
6 . bij het  opst ellen van  het  uit gaven overzic ht  en het  meerjaren plan de p ost en, w aar

mogeli jk, per relatie aan te geven en dezelfde volgorde daarbij  aan te houden.

Gronden:

1 . uit  de acc oun tan tsv erklaring en blijk t d at d e fin anciële m iddelen v an het  deput aatsc hap
BBK op verantw oorde wijze zi jn verkregen, beheerd en besteed;

2 . deputaten hebben de f inanciële verpl ichtingen, voortvloeiende uit het besluit van de
Generale Synode van Ommen 199 3 (Act a art. 76 ), naar vermogen uitgevoerd;

3 . de kerk en zijn ged iend m et een  stab iel finan cieel qu ot um ; vo or de k om ende drie jaar is
een bedrag van maximaal ƒ 6,-- per jaar verantw oord;

4 . de eerst kom ende sy nod e is gediend  met  overzic ht en ov er de period e tu ssen t w ee gene-
rale synoden;

5 . de voortgang van de synodale arbeid wordt gediend indien de gegevens bi j  de aanvang
van de synode ter beschikking zijn;

6 . de kerken die f inanciële hulp ontvangen, geven niet in alle gevallen de gevraagde verant-
w oording van de besteding van de gelden.

Bespreking vindt plaats in aanw ezigheid van de deputaten ds. A . de Jager en prof.  drs. K.
W ezeman.  Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard , w aarbij ds.
A.  de Jag er als deput aat b uit en st emm ing blijf t.  Het  fin ancieel m eerjarenplan is als b ijlage XV  bij
deze Act a opgenomen.

Artikel 94 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Alg emeen b esluit  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N.  Buurm an

M ateriaal :

1 . rapport BBK;
2 . aanvullend rapport BBK.

Besluit:

het  beleid v an depu tat en vo or de bet rekkin gen m et d e buit enlandse k erken,  benoem d
doo r de Generale Sy nod e van Om men  19 93 , go ed t e keuren  en hun  dech arge t e verlenen
onder hartel i jke dank voor hun werkzaamheden, die zij  met grote inzet hebben verricht.

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard , w aarbij ds.  A.  de Jag er
en ds. M.H. Oosterhuis als deputaten buiten stemming bl i jven. Afsluitend merkt de praeses op
dat de dan k aan deput aten zeker niet m isplaatst is. To ch gaat  het hier niet  zozeer om hun w erk
als w el om h et w erk v an de Heilig e Geest.  W ij verw ond eren ons ero ver dat  Gods Geest  overal in
de wereld werkt. Onder zijn invloed herkennen wij onze zusterkerken en onze andere contacten.
Vol verwacht ing mogen wij uitzien naar de toekomst van Jezus Christus, w anneer de grote
ontmoeting zal plaatsvinden van gelovigen uit al le landen en alle volken.



Hoofdstuk V III OV ERHEID

Artikel 95 2 2  /  2 8 . 05 . 9 6
Relatie kerk  en ov erheid  (agenda 8.2.1 -  8.2.2 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : A . van  Leeuw en

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid met tw ee bij lagen;
aanvu llend rapp ort  van d eze deput aten  dd.  5 jan uari 1 99 6;

2 . brief van prof. drs. D. Deddens dd. 12 apri l 199 6 over de door deputaten voorgestelde
w ijziging van de instructie ad h.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder dank voor hun arbeid;
2 . de naam  van h et d eput aatsc hap t e w ijzigen in ' Deput aten  voo r de relat ie tu ssen kerk  en

overheid';
3 . opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht te handelen volgens de volgende

inst ruct ie:
a. stukken die van de overheid bij  hen inkomen en bestemd zi jn voor de kerken of

anderszins van belang zi jn voor de kerken ter kennis van de kerken te brengen;
b. op v ragen v an de ov erheid naar h et g evoelen  van d e kerken  over b epaalde zaken

antwoord te geven, voorzover de kerken zich na 1892 over deze en dergel i jke
zaken in g enerale syn oden h ebben u itg esprok en, en  zow el de bedo elde vrag en als
de door deputaten gegeven antw oorden ter kennis van de kerken te brengen;

c. op de d oor d e overh eid aangek ond igde of  reeds geno men  maat regelen die o veral
in ons lan d de dien st v an de k erk (art . 2 7 KO ) raken t e reageren,  indien d it v an
belang is v oor d e onbelem merd e voo rtg ang c .q.  de w ett ige besc herm ing v an
deze dienst en indien niet op het bi jeenkomen van de generale synode gewacht
kan w orden ; van  al zulke react ies dienen d eput aten  de kerk en in k ennis t e stel-
len;

d. op w etg eving  te reag eren die do or de ov erheid w ordt  voo rbereid en  duidelijk  het
beli jden van de kerk en/of  het  leven als chr isten raakt,  indien niet  op het bi jeenk-
om en van  de generale sy nod e gew acht  kan w orden ; van  al zulke react ies dienen
deputaten de kerken in kennis te stel len;

e. de kerken t e inform eren over nieuw  tot  stand gek omen w etgev ing en andere
maat regelen v an de rijk soverh eid die v oor d e kerken  con sequent ies hebben , en
over rec ht erlijke uit spraken  die vo or het  fu nct ioneren  van d e kerken  overal in  het
land van belang zi jn;

f . zich nam ens De Geref orm eerde Kerken  in Nederlan d t e doen v erteg enw oord igen
in het  Interk erkelijk Co nt act  in Overh eidszaken (CIO);

g. namens de kerken gelukw ensen of betuigingen van deelneming bi j vreugde of
rouw , het Koninkl ijk Huis betreffende, over te brengen en de vertegenwoordiging
van d e kerken  op k onink lijke recep ties v oor t e bereiden en  uit  te v oeren,  behalv e
w anneer de generale synode bi jeen is;  

h. op uit nod iging v an de ov erheid de k erken t e vert egenw oord igen bij o ff iciële
plech tig heden m et een  vorst elijk of  nat ionaal k arakt er, m et d ien verst ande dat
geen ui tnodiging aanvaard kan worden tot  het  b i jwonen van relig ieuze samenk-
omst en en andere plecht igheden die in strijd k omen m et het  Wo ord van d e Here
en de op dat Woord gegronde belijdenis van de kerken;
deze restrict ie houdt niet in dat het de deputaten verboden is de kerken op
uit nod iging t e vert egenw oord igen bij k erkelijke p lecht igheden  ter g elegenheid  van
een huw elijk of  begraf enis van  een lid v an het  Konin klijk H uis;

i .  na te gaan of de decentral isatie van overheidstaken verandering en/of uitbreiding
van de instruct ie noodzakel i jk  maakt;

j. van h un arb eid rappo rt u it t e brengen  aan de eerst volg ende gen erale syno de en
hun  rappo rt u iterlijk  drie maan den v oor h et b egin v an de v olgend e generale
synode aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . deputaten hebben voldaan aan de door de Generale Synode van Ommen 1993 verstrekte
opd racht  (Ac ta art . 8 4);

2 . deput aten hebb en in toen emende m ate ook  te m aken met  zaken betref fende lagere
overheden, vooral door het decentralisatiebeleid van de Hoge Overheid;

3 . ad 3f:
a. het CIO bli jkt een goede informatiebron te zi jn;
b. het CIO treedt goed en geargumenteerd op in de richting van de overheid;



c. voo r inho udelijk e bijdragen  van d e kant  van d e deput aten  is vold oende ru imt e;
 d. een besluit  van h et CIO is niet  binden d vo or een part iciperen de kerk , w anneer

deze kenbaar maakt  en laat vast leggen er geen verant w oordelijkheid vo or te
kunnen dragen;

4 . ad 3h:
a. het gaat bi j deze samenkomsten om bijeenkomsten van een zeer speciaal  karak-

ter, w aardoor ze met een gew one kerkdienst  van een w illekeurige niet-gerefor-
meerde kerk niet  vergelijkbaar zijn. Het acc ent in deze bijeenkom sten ligt  imm ers
in de eerste plaats op het vorstel ijke en nationale ervan;

b. het  eren van  de ov erheid st aat niet  op gesp annen v oet  met , m aar in één lijn m et
het  vrezen v an de Here (Sp r. 2 4: 21 , 1  Petr. 2 :1 3-1 7);  indien o nze kerk en uit
respect  voo r het  Konin klijk H uis geho or gev en aan uit nod igingen  voo r de ond er
besluit 3h genoemde plechtigheden, brengt dat op zichzelf niet in str i jd met Gods
Woord;

c. het  is voo r de ov erheid en v oor heel o ns vo lk v an w ezenlijk belan g dat  de Naam
van de Here door d e overheid nog  publiek w ordt  aangeroepen en zijn Wo ord
w ordt gelezen bij  deze gelegenheden.

Bij de breedv oerige besp reking  zijn de dep ut aten  ds. J . Oph of f,  mr.  P.T. Pel, ds.  M . van  Veelen
en drs.  J.P. d e Vries aanw ezig. Ten  aanzien van  besluit  3h  is de com missie v erdeeld:  com missie
5A (rapporteur oud. A. van Leeuwen) w il de tekst van de instructie handhaven inclusief de
restrict ie die in het verleden t oegevoegd  w erd, terw ijl comm issie 5B (rapporteur ds. A . de Jager)
deze restr ict ie w il voo rzien van  een bepaald e en teg elijk bep erkend e uit leg. V erder w ordt  een
amen dem ent  ingedien d doo r ds. R. t er Beek, ds.  P.H. v an der Laan,  oud.  A.  Prins, oud . W . Sm it
en oud . K.  Stelp stra o m (in d e lijn van  het  deput aten rappo rt) g enoem de rest rict ie helemaal t e
laten  verv allen en als gro nd 4  to e te v oegen:  " De rest rict ie die de Generale Sy nod e van
Am ersfo ort -West  19 67  (Ac ta art . 2 45 ) heeft  to egevo egd,  w ekt  de indru k dat  het  bijw onen v an
nat ionale plec ht igheden  met  een kerk elijk karak ter in  strijd  kom t m et Sc hrif t en  belijdenis.
Gehoor g even aan  uit nod igingen  van d e overh eid vo or plec ht igheden , oo k m et een  kerkelijk
karakter,  rond leden van het Koninkli jk  Huis,  is echter op te vat ten als een uit ing van respect
voor het Koninkli jk Huis. Zulk respect is in overeenstemming met de eerbied voor God w aar de
bijbel toe oproept (Spr. 24:21 , 1 Petr. 2:13-17 ; vgl. Marc. 12 :13-1 7)".  Dit amendement wordt
verworpen met 13  stemmen voor en 21 stemmen tegen. De door commissie 5B voorgestelde
uit leg wordt aanvaard met 22  stemmen voor, 11 stemm en tegen en 1 onthouding. Het aldus
uitgebreide voorstel van de commissie w ordt aanvaard met 32 stemm en voor en 2 onthouding-
en. Ds. M. van Veelen bl i jf t  als deputaat steeds buiten stemming.



Hoofdstuk IX SYN ODA LIA

Artikel 96 2 9 . 0 5 . 9 6
Voorbereiding eerstvolgende generale synode (agenda 9.1.1,  9 .9.1,  9.9 .3,  9.9.7 ,  9.9.10 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . rapport dd. 28  februari 1996  (met bi j lagen) van deputaten voorbereiding eerstvolgende
generale synode, benoemd door de Generale Synode van Ommen 1993, w aaruit  b l i jk t :
1 . dat  deput aten  hun t aak, g enoem d in de ' Huisho udelijk e regeling v oor g enerale

synoden' sub 9, hebben uitgevoerd;
2 . dat  zij in over leg met  de syn odeleden  de w erkw ijze van de sy nod e van Om men

hebben geëvalueerd;
3 . dat zi j de rubricering in de Acta hebben herzien;
4 . dat zi j de wijzigingen waartoe de synode van Ommen besloot, in de regeling

hebben verwerkt ;
5 . dat  zij een doo r hen aang evuld e en bijgew erkt e ' Not a inzake op maak , spelling  en

interpunctie' t i jdig aan de diverse deputaatschappen hebben toegezonden;
6 . dat z ij  het  draaiboek voor generale synoden op punten w aar dat nodig bleek,

hebben  aangepast ;
7 . dat z ij  voorstellen aan hoofdstuk 1 van de huishoudeli jke regeling als punt 12.f .

toe te voegen:
f . w anneer na de const i tuer ing van de vergadering het moderamen zich

teru gt rekt  voo r de vo orlopig e plannin g van  de agend a, een v oorlic ht ings-
moment voor de overige afgevaardigden creëren, te verzorgen door depu-
taten voor voorbereiding van de volgende synode, met het doel voorl ich-
tin g t e geven  over t ekst verw erking , het  opst ellen van  rappo rten  en be-
slui t teksten en de vergadertechniek;

8 . dat zi j voorstel len aan hoofdstuk 3 v an de huishoudeli jke regeling als punt 4 toe
te voegen:
4 . Een advies ov er de zaak zelf  w ordt  in de eerst e besprek ingsro nde uit ge-

brach t.  In een t w eede of  derde ro nde dien t h et ad vies zich  te b eperken
tot eventueel ingediende tegenvoorstellen en amendementen;

9 . dat zi j voorstel len in de verzendregeling voor de Acta op te nemen dat de samen-
roepende kerk voor de laatstgehouden synode 6 exemplaren ontvangt, voor
predik ant (en), k ost er en andere h oof dm edew erkers;

1 0 . dat  zij van de h oog leraren-adv iseurs een brief  ont vang en hebb en w aarin die
melden dat de huidige w erkwijze van de synode huns inziens onvermijdeli jk leidt
to t slec ht s w einig part icipat ie aan het  syno dew erk en t ot  een beperk te c om mu ni-
cat ie tu ssen de sy nod e en haar ho ogleraren -adviseu rs;

2 . voorstel van de Particul iere Synode van Holland-Zuid 1996  om deputaten voorbereiding
eerstvolgen de synod e een onderzoek te do en instellen naar:
1 . de mo gelijkh eden om  de plenaire v ergaderin gen v an de sy nod e te o rganiseren  in

een conferentieoord;
2 . de voor- en nadelen van het vergaderen in een conferentieoord;
3 . de mog elijkheden om d oor een eff iciëntere w erkw ijze kostenbesparend t e w er-

ken;
3 . brief van de kerk te Rotterdam-Centrum dd. 1 jul i  1995  met tw ee verzoeken:

1 . alvorens deputaten te benoemen informat ie in te winnen omtrent hun l ichameli jke
en geestel ijke toestand;

2 . een perm anent  (post )adres t e creëren v oor zak en aangaan de de gen erale syno de;
4 . brief van de kerk te Berkel en Rodenrijs dd. 19 maart 199 6 met t w ee verzoeken:

1 . het  deput aatsc hap v oorb ereiding eerst volg ende sy nod e uit  te b reiden m et t w ee
leden v an de do or de k erkeraad v an Berkel en Rod enrijs beno emd e com missie
voorb ereiding generale synode en met  de door de syn ode benoem de quaestor;

2 . een inst ruct ie vast  te st ellen die aang eeft  hoe dep ut aten  voo rbereidin g eerst vol-
gende synode de samenroepende kerk met raad en daad terzi jde kunnen staan.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder harteli jke dank voor de door hen verrichte arbeid;
2 . aan hoofdstuk 1 van de huishoudeli jke regeling als punt 12.f t oe te voegen:

f . w anneer na de const i tuer ing van de vergadering het moderamen zich terugtrekt
voor de voorlopige planning van de agenda, een voorl ichtingsmoment voor de
overige afgevaardigden creëren, te verzorgen door deputaten voor voorbereiding
van de volgende synode, met het doel technische voorl ichting te geven over de
w erkw ijze van de sy nod e;

3 . aan hoofdstuk 3 van de huishoudeli jke regeling als punt 4 toe te voegen:



4 . Een adv ies ov er de zaak  zelf  w ord t in  de eerst e besp rekin gsro nde  uit geb rach t.  In
een tweede of derde ronde dient het advies zich te beperken tot eventueel ing-
ediende tegenvoorstel len en amendementen;

4 . in hoofdstuk 5 van de huishoudelijke regeling punt 1.e als volgt te w ijzigen:
e. is een zaak ter synode afgehandeld, dan zorgt de voorzitter der commissie ervoor

dat het rapport met de besluiten in eindredactie in tw eevoud, door hem en de
rappo rteu r ond ertek end,  w ordt  ingelev erd bij de eerst e scriba;

5 . de 'Verzendregeling deputatenrapporten, Acta, Handelingen' als volgt te herzien:
a. 1 su b b w ordt  gew ijzigd in d ie zin, dat  deput aten  BBK in plaat s van t w int ig

exemplaren van hun rapport dert ien exemplaren daarvan ontvangen o.a. voor
verzending naar kerken in het buitenland;

b. aan paragraaf 1 w orden een punt 1.i  en een punt 1.j  toegevoegd:
i. (aanvullende) rapporten worden uiterl ijk één maand voor aanvang van de

synode aan de kerken toegezonden;
j. over de toezending van een (aanvullend) rapport later dan één maand

voo r aanvan g van  de syn ode,  beslissen dep ut aten  generaal-sy nod ale
pub likat ies;

c. 2 sub b w ordt gew ijzigd in:
b. de samen roepen de kerk  6 ex emp laren vo or de pr edikan t(en ), ko ster en

andere ho of dm edew erkers;
d. 2 sub f w ordt gew ijzigd in:

f . deput aten  BBK dertien  exem plaren o. a. vo or verzen ding n aar kerken  in
het buitenland;

6 . kennis te nemen van de mededelingen van de hoogleraren-adviseurs en te bl ijven bi j de
huidige regelingen;

7 . aan het verzoek van de Particul iere Synode van Holland-Zuid 1996  niet te voldoen;
8 . aan het  verzoek  van d e kerk t e Rott erdam -Cent rum  om  deput aten  voo raf t e polsen n iet

te voldoen;
9 . de samen roepen de kerk  voo r de eerst volg ende sy nod e te v ragen zo sp oedig m ogelijk  een

post busn um mer aan  te v ragen v oor d e kom ende sy nod e;
1 0 . aan het verzoek van de kerk te Berkel en Rodenri js niet te voldoen;
1 1 . nieuw te benoemen deputaten voorbereiding eerstvolgende synode op te dragen:

a. al le werkzaamheden te doen die de huishoudeli jke regeling hun opdraagt;
b. de ' Huisho udelijk e regeling v oor gen erale syno den'  met  bijlagen aan  te p assen

aan de door de synode van Berkel en Rodenrijs genomen besluiten;
c. in het draaiboek van de synode de relevante bevindingen van de samenroepende

kerk en de synode van Berkel en Rodenrijs te verw erken;
d. aan het einde van de synode een evaluatie onder de leden te houden;
e. een duideli jke r icht l i jn te ontwerpen voor de rubricer ing van de ingekomen stuk-

ken door de samenroepende kerk;
f . van h un w erkzaam heden rap port  uit  te b rengen  aan de v olgend e syno de.

Gronden:

1 . deputaten hebben hun opdracht naar behoren uitgevoerd;
2 . net als in Ommen is het organiseren van een voorl ichtingsmoment voor de afgevaardig-

den t i jdens het moderamenoverleg aan het begin van de synode ook in Berkel en Roden-
ri js als prett ig en zinvol ervaren;

3 . in het  besluit vorm ingspr oces h eeft  de eerste ro nde v an besprek ing als f unc tie d e leden
van de vergadering het materiaal te verschaffen aan de hand w aarvan zij  hun mening
vormen; in dat kader past een deskundig advies; wanneer in volgende ronden nieuwe
aspecten worden aangedragen, kan het z invol  zi jn daarover deskundig advies te verstrek-
ken;

4 . a. over h et alg emeen is d e inf orm atie d ie deput aten  BBK in vert aling v erstrek ken
aan kerk en in het  buit enland v oldoen de; d oor d e Ac ta slec ht s to e te zend en aan
die kerken in het buitenland die bi j  rapporten en besluiten in het Nederlands
gebaat zi jn, levert de synode een bi jdrage aan de bew aking van haar quotum;

b. deputaten generaal-synodale publikat ies hebben behoefte aan een duideli jke
richtl i jn voor het verzenden van (aanvullende) rapporten aan de kerken vlak voor
of na de door de synode vastgestelde sluit ingstermijn voor ingekomen stukken;

c. naast  de predik ant en ko mt  ook  aan de ko ster en  andere ho of dm edew erkers uit
de samenroepende k erk een passende herinnering to e vanw ege hun bijzondere
inzet v oor d e syno de;

5 . a. er is in de afgelopen jaren een aantal malen contact geweest tussen de
hoo gleraren-adv iseurs en dep ut aatsc happen  voo rbereidin g generale sy nod e;

b. die co nt act en hebb en geleid t ot  de huid ige bepalin gen in d e huisho udelijk e rege-
ling en in  de lijst m et aan dach tsp unt en vo or de sc riba II (draaiboek );

c. de hoo gleraren-adv iseurs sch rijven zelf  dat  aan w at in  het  verleden  door  hen is
overw ogen en  gezegd -- bij d e huidig e w erkw ijze van de g enerale syn ode -- geen
nieuwe gezichtspunten zi jn toe te voegen;

d. de huid ige regeling en hou den o. a. in dat  de co mm issies op eigen  init iatief  en
rechtstreeks hoogleraren in een bepaalde zaak om advies kunnen vragen; dat de
com missies op  voo rstel v an of  in ov erleg m et h et m oderam en een ho ogleraar



kunnen verzoeken deel te nemen aan het w erk van de commissie; en dat de
hoo gleraren aan h et ein d van  iedere verg aderw eek een w erksch ema on tv angen
voo r de vo lgende v ergaderw eek, w aarbij het  mo deram en van  de syn ode bep aalt
w elke hoogleraren w elke rapporten en conceptbesluitteksten ontvangen, al of
niet  met  de vraag  om  advies.

6 . a. noc h in Om men  noc h in Berkel en  Rodenrijs is geb leken d at h et h uisvest en van
de synode en van de afgevaardigden als een last is ervaren;

b. kerkg ebouw en zijn, in dien no dig,  door  een goed e voo rbereidin g t echn isch v ol-
doende aan te passen aan synode-zitt ingen;

c. de priv acy  van sy nod eleden k an doo r goed e afsp raken o ok in  een gast gezin
voldoende w orden gew aarborgd;

d. w aar de part icul iere synode zelf aangeeft dat de extra kosten voor een conferen-
tieoord h ooguit  voor een deel kun nen w orden opg evangen do or eff iciënter t e
vergad eren, st aat h aar verzoek  op gesp annen v oet  met  de dring end gew enst e
kostenbeheersing;

e. het komt het besef van de band tussen de generale synode en de plaatsel i jke
kerken  ten  goede w anneer geb ruik g emaak t w ordt  van d e gast vrijheid  van een
gem eent e die zich d aarvoo r besch ikbaar st elt;

7 . onder de 'aandachtspunten voor de assessor' staat reeds in het draaiboek dat benoeming
van n ieuw e deput aten  zo spoed ig mo gelijk na d e dech arge van  hun v oorg angers m oet
plaatsvinden (vgl. ook de huishoudelijke regeling voor generale synoden, 2.4), o.a. om
benoem de depu tat en in de g elegenheid  te st ellen, ind ien nod ig, o nt hef fin g t e vragen  aan
de syn ode;

8 . het t i jdig beschikken over en publiceren van een duideli jk adres voor stukken die gericht
zijn aan de k erken o f b estem d zijn v oor de sy nod e, kan  eraan meew erken d at in gezond en
brieven t i jdig op de bestemde plaats komen;

9 . de ervaring van de samenroepende kerk van de laatstgehouden synode w ordt benut door
a. de doo r haar no dig geac ht e w ijzigingen  en t ips t e verw erken in  het  reeds be-

staande draaiboek van de synode, dat een uitvoerige instructie bevat voor de
samenroepende kerk;

b. de samen roepen de kerk  van d e eerstv olgend e syno de aan t e sporen in  een vro eg
stadium contact  op te nemen en gedurende heel de voorbereiding contact  te
blijven  houd en met  de samen roepend e kerk v an de laat stg ehoud en syn ode;

1 0 . een goed e, do orzich tig e en co nsequen te ru bricerin g van  de ingek om en st ukk en ko mt  ten
goede aan de behandeling ter synode en vereenvoudigt het opzoeken in de Acta en de
archiv ering in het  AD C.

Tijdens d e besprek ing dien t o ud.  H. Brink  een amen dem ent  in op b esluit  7.  Hij w il aan de v erzoe-
ken 1 en 2 van de PS Holland-Zuid 1996 niet  voldoen, maar wel  naar aanleiding van verzoek 3
doo r depu tat en een on derzoek  doen in stellen  naar een m eer eff iciënt e w erkw ijze van de g enerale
synode, eventueel v ia inschakeling van interne of  externe deskundigen. Di t  op tw ee gronden: 1.
het is al leszins de moeite w aard na te gaan of t i jd- en/of kostenbesparend gewerkt kan w orden;
2. bezinning op de werkw ijze van de generale synode komt w ellicht ook tegemoet aan de
opm erking  van h oog leraren-adv iseurs (vg l. m ateriaal 1 .1 0).  Vo lgens de rap port eur, d s. P. Niem e-
i jer, maakt dit amendement een oneigenlijk gebruik van wat de PS Holland-Zuid 1996  voorstelde
over de betaalbaarheid van het vergaderen in een conferentieoord. Het amendement w ordt
verworpen met 17  stemmen voor en 19 stemmen tegen. Het voorstel van het moderamen w ordt
met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 97 0 1 . 0 5 . 9 6
Generaal-syn odale pu blikat ies (agenda 9.11)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : J. van Groos

M ateriaal :

rappo rt d eput aten  voo r generaal-sy nodale p ublik aties.

Besluit:  

1.  deputaten te dechargeren onder dank voor hun zorgvuldige arbeid;
2.  akko ord t e gaan m et d e door  deput aten  voo rgest elde w ijzigingen  in vo lgende ed ities v an

het Gereformeerd Kerkboek;
3.  opn ieuw  deput aten  te b enoem en vo or de uit gave v an generaal-sy nod ale publik aties m et

de volgende opdrachten:
a. het doen produceren en doen uitgeven van de Acta en de Handelingen van de

generale synode, de rapporten van de door de generale synode benoemde depu-
tat en, het  doen uit geven v an nieuw e edities en het herdru kken v an het Gerefo r-
meerd  Kerkbo ek, o nderd elen van  deze uit gaven  en andere d rukw erken d ie op last
van de generale synode w orden vervaardigd; daarbij  moet in technisch en econo-



misch opzicht zo doeltreffend mogeli jk te werk w orden gegaan;
b. met drukkers en uitgevers overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben op

de ond er a bedoeld e uit gaven , inzake d e tec hnisc he verv aardiging  en de uit ge-
versex ploit atie alsm ede met  aut eurs vo or w at b etref t au teu rsrecht elijke aanspr a-
ken en  bevo egdhed en vo orzov er daarvan  sprake is;

c. toe te zien op de naleving van de onder b bedoelde overeenkomsten;
d. to e te zien o p het  uit geven  van n ieuw e edit ies van d e sub a bed oelde uit gaven  en

er zoveel mogelijk v oor t e zorgen dat daarin druk - en zetfou ten en and ere tekort -
komingen worden verbeterd;

e.  erop t oe t e zien dat  terzak e van d e ty pog rafisc he verzo rging , de af met ingen,  het
taalg ebruik , de sp elling,  de int erpunc tie,  de nom enclat uur en  dergelijk e zoveel
mo gelijk een v erant w oord e eenvo rmig heid w ordt  bet racht  met  inach tn emin g van
de doo r de generale sy nod e van t oepassing  verk laarde regels v oor sp elling en
dergelijk e;

f . het inventariseren van ontvangen reacties uit de kerken met betrekking tot de
voo rtg aande harm onisat ie van h et Geref orm eerd Kerk boek  en het  -- voo rzover d it
noo dzakelijk  mo et w orden  geach t -- do en van  voo rstellen  daarov er aan de eerst -
volg ende sy nod e;

g. te beslissen over verzoeken om toestemming tot het uitgeven van de sub a
bedoeld e publik aties o f o nderdelen  daarvan , vo orzov er het  aut eurs- of  gebru iks-
recht  daarvan  bij de ker ken b erust ;

h. te w aken t egen inb reuk o p de aut eurs- en geb ruiksrec ht en van  de kerk en en het
tref fen  van c onserv ato ire en andere n ood zakelijke m aatreg elen; erv oor t e zorgen
dat  in de ker kelijke p ublik aties die m et h un m edew erking  to t st and k om en een
clausu le w ordt  afg edruk t w aaruit  blijkt  dat  deze recht en bij de k erken b erust en en
dat  voo r verspr eiding v an de t ekst  to estem min g van  de kerk en vereist  is;

i. te w aken t egen inb reuk o p aut eurs- en geb ruiksrec ht en van  derden b ij het  uit ge-
ven van publikaties onder a genoemd;

j. gesch illen met  derden zo veel m ogelijk  op t e lossen do or m iddel v an arbit rage;
k. bij het  afslu iten  van o vereenk omst en even tu eel royalt y' s te b edingen  bij uit ge-

vers, indien en voorzover er sprake is van bi jzondere kosten of lasten voor de
kerken , die aan d e bet reff ende pu blikat ies ten  gron dslag ligg en, m et als uit gangs-
punt dat in het algemeen de pri js van een kerkeli jke publikatie niet belemmerend
mag w erken ten aanzien van verspreidingsmogelijkheden;

l. nauw gezet sam en t e w erken m et an dere depu tat en bet reff ende het  verv aardigen
van hun rapporten e.d. en erop toe te zien dat zi j  dit  van hun kant ook doen;

m. van transacties met derden die f inanciële consequenties hebben de desbetreffen-
de stukken aan de quaestor en de f inanciële commissie beschikbaar te stellen;

n. te rap port eren ov er hun  w erkzaam heden aan  de eerst volg ende gen erale syno de.

Gronden: 

1 deputaten hebben hun taak naar behoren en met grote zorgvuldigheid uitgevoerd;
2 . de vo orgest elde w ijzigingen  in het  Gerefor meerd  Kerkbo ek zijn t erecht  qua spellin g en

dergelijk e in de t ekst ;
3 . zonder d e aanvu lling v an de inst ruct ie onder m  is de con tro le van d eze transac ties n iet

goed mogeli jk .

De besprek ing v indt  plaat s in aanw ezigheid v an de dep ut aten  voo r generaal-sy nod ale publik aties
br. D . den  Holland er en mr . F.T.  Oldenh uis. Dat  voo r het  w erk v an depu tat en veel p recisie
vereist  is, heef t o ud.  J. v an Groos als rap port eur van  de co mm issie onderv ond en. Hij h eeft
nam elijk alle ruim  15 0 v oorg esteld e correc ties gec ont roleerd,  die in nieu w e edit ies en/o f o plagen
van h et Geref orm eerd Kerk boek  zullen w orden aan gebrac ht  (opgen om en in bijlag e III van het
deput aten rappo rt).
Nadat  het  voo rstel v an de c om missie m et alg emene st emm en aanv aard is, h erinnert  de praeses
met dankbaarheid aan het werk van ds. P. Lok, die tot aan zi jn overl ijden in juni 1994 adviseur
van h et d eput aatsc hap w as.

Artikel 98 0 9 . 0 5 . 9 6
Bewaking quota (agenda 4.1.2,  9 .9.8,  11 .5.1)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . brief van de Particul iere Synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 199 6 met de
volgende voorstel len:
a. besluit en met  fin anciële c onsequ ent ies w orden  genom en in sam enhang  met

andere dergelijke besluiten;
b. de depu taat schap pen k rijgen de in stru ct ie mee om  bij de uit voerin g van  hun t aak



en de plan ning v oor d e to ekom st er rek ening m ee te ho uden d at in  verban d m et
het geheel van taken binnen de kerken op zich goede zaken niet 'automatisch'
kunnen bl ijven doorgroeien;

c. de deputaatschappen krijgen de taak bi j hun rapportage een vi j f jarenplan te
voeg en zodat  de syn ode m eer inzicht  heef t in  event ueel nog  te v erw acht en
kosten;

2 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zeist m et h et v erzoek g oede aand acht  te g even aan
de hoogte van de door de synode vast te stellen quota en aan de som van de verschillen-
de quota samen;

3 . jaarverslag 1995 v an de Theologische Universiteit te Kampen;
4 . brief van  het Gereform eerd Vorm ingsInstit uut  dd. 5  april 19 96  met  het v erzoek facilit aire

samenwerking tussen toerustingsorganisaties te bevorderen.

Besluit:

1 . de deputaatschappen die gemachtigd zi jn zelf quota aan de kerken te vragen, op te
dragen:
a. met  hun w erkzaam heden t e blijven  binnen  hun in stru ct ie en het  aan hen t oege-

stane quotum;
b. na t e gaan w aar in de uit gaven  bezuinig d kan  w orden , o. a. do or de m ogelijk he-

den van f acilitaire samenw erking met  andere deput aatschapp en en/of  gerefor-
meerde organisaties te bezien;

c. in hun  fin anciële rap port  (dat  de jaarrekenin gen en ev ent ueel acc oun tan tsv erkla-
ringen  bevat ) aan de sy nod e duidelijk  inzicht  te g even in  de ko sten  van k ernt aken
van h et d eput aatsc hap,  in de uit gaven  voo r ond ersteu nende d ienst en doo r be-
taalde krachten en in de f inanciële consequenties van nieuw beleid;

d. bij hun  rappo rtag e aan de eerst kom ende sy nod e een vijf jarenplan t e voeg en
w aarin een ram ing is op genom en van  de ko sten  van d e voo rgeno men  act ivit ei-
ten; daarbij  dienen bestaand en nieuw beleid duideli jk onderscheiden te worden;

2 . al le deputaatschappen van de synode op te dragen aan de eerstkomende synode hun
oord eel te gev en ov er de noo dzaak v an t oezendin g aan de k erken v an het  rappo rt (en
event ueel het  aanvu llend rapp ort ) van h un do or de eerst kom ende sy nod e te b enoem en
opv olgers;

3 . de f inanc iële con tro lecom missie op drach t t e geven  zo spoed ig mo gelijk d uidelijk e crit eria
en procedures te formuleren aan de hand waarvan de declaraties van deputaten aan de
pennin gm eester v an het  deput aatsc hap c .q.  de quaest or van  de syn ode v erant w oord  en
doo r hem  geco nt roleerd k unn en w orden,  en die aan d e versc hillende d eput aatsc happen
door te geven;

4 . de quaest or en de f inanc iële con tro lecom missie op  te d ragen de eerst kom ende sy nod e te
dienen m et:
a. een ov erzicht  van d e door  de depu taat schap pen beg rot e quot a;
b. de inf latiec ijfers o ver de jaren  19 96 --19 98 ;
c. een advies inzake de maximale verhoging van de som van de door de eerstko-

men de sy nod e te v ragen q uot a;
5 . de quaest or en de f inanc iële con tro lecom missie op  te d ragen de eerst kom ende sy nod e te

dienen m et:
a. een evalu atie v an de in d e besluit en 1 --4 op gedrag en t aken,  w aarbij ook  event ue-

le w ensen en su ggest ies uit  de in beslu it 1  bedoeld e deput aatsc happen  zijn
verwerkt ;

b. con cret e voo rstellen  ter b ew aking  van k ost en en qu ot a.

Gronden:

1 . ten gevolge van de besluiten van de Generale Synode van Ommen 19 93 steeg de som
van d e quot a die rech tst reeks do or depu taat schap pen w orden  gevraag d, m et ru im 3 0
procent; in het f inanciële jaarverslag van de Theologische Universiteit over 1995  w ordt
meeg edeeld dat  de bijdrag en, d ie van 1 99 3 t ot  en met  19 95  gelijk blev en, st eeds t rager
binnen kom en, t erw ijl er ult imo  19 95  vijf ent w int ig kerk en w aren die hu n f inanc iële
verplichting geheel of gedeeltel ijk niet zi jn nagekomen;

2 . de ko sten  van d eput aten rappo rten  steg en van  ƒ 4 2. 00 0 in  19 90 --19 92  to t ƒ  60 .0 00  in
1 9 9 3 - -1 9 9 5 ;

3 . a. inzake het  gebru ik v an verg adergelegen heden en  maalt ijden dien en heldere c riteri-
a te bestaan;

b. er dient een doorzichtige procedure te zijn voor de verantwoording door depu-
taat schappen v an hun uit gaven aan de quaest or;

4 . de begro tin g van  de quaest or van  de Generale Syn ode v an Berkel en Rod enrijs 1 99 6
noodzaakt tot  een verhoging van het quotum met 6 5 procent in vergeli jking met het door
de quaestor van de synode van Ommen gevraagde quotum; daarnaast zi jn er de afdrach-
ten  aan o.m . classis (m et st eunv erlening ad  art.  11  KO), zend ing,  regionaal ev angelisat ie-
w erk,  emeri tering (sterk gestegen) en diaconale zaken als De Driehoek;

5 . def init ieve beslu itv orm ing en reg elgevin g inzake d e beheersing  en bew aking  van u itg aven
dient verantw oord en in goed overleg met betrokkenen te geschieden.



Veel af gevaard igden zeg gen zich  zorgen t e mak en ov er de almaar st ijgende k ost en van  deput aat-
schap pen en o ok v an de gen erale syno de zelf.  Bij de voo rbereidin g van  volg ende sy nod en zal
aan deze pro blem atiek  goede aan dach t m oet en w orden  best eed. Ds.  A.  Boersma st elt d irect  een
besparend e maat regel vo or, n amelijk  door  besluit  2 als v olgt  te f orm uleren:  " Bij de inst ruct ie van
deput aatsc happen  te b epalen of  to ezending  van h un rap port  aan alle kerk en noo dzakelijk  is" . Zijn
amendement wordt echt er verw orpen met 15 stemmen voor, 18  stemmen tegen en 2 onthou-
dingen. Het voorstel van het moderamen wordt m et algemene stemmen aanvaard.

Artikel 99 0 9 . 0 5 . 9 6
Roost er van af tred en depu tat en (agenda 5.1.1 en 9.12 .1)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 (Ac ta art. 88), om
' de Huish oud elijke Regeling v oor g enerale syn oden t e w ijzigen do or aan de alg emen e
instructie voor deputaten, na VIII.2f, toe te voegen:
(De benoemde deputaten zullen)
g. in hun rapport aan de volgende synode een rooster van aftreden opnemen,

w aarbij erm ee gereken d w ordt  dat  de syn ode niet  vak er dan t w ee keer t ot  herbe-
noem ing ov ergaat , t enzij aanget oon d w ordt  dat  specif ieke desk und igheid v an een
deputaat af t reden ongewenst maakt ' ;

2 . verzoek van de kerk te Bussum-Huizen dd. 3 april  1996 , om het onder 1 genoemde
besluit ongedaan te maken, met als gronden:
a. voo r de m eeste d eput aatsc happen  is vanw ege de v aak uit erst c om plexe en

kenn is vereisend e opdr acht en een beh oorlijk e inw erkt ijd vereist ;
b. een vervanging van tenminste 33 %  (en vaak méér) van de leden per synode

betekent een onverantwoorde vernietiging van mankracht en ervaring;
c. doo r zo' n verv anging  w ordt  het  con tac t m et g espreksp artn ers (zeker in het

bui tenland) ernst ig bemoei li jk t ;
3 . verzoek  van d eput aten -curat oren d d. 1 5 d ecem ber 1 99 5 o m d e door  hen op  zichzelf

gew aardeerde eis v an een af tred ingsroo ster n og eens in  zijn bijzond ere con sequent ies
voor hun deputaatschap te bezien en aan te passen.

Besluit:

1 . de regel t e handh aven d at d eput aten  in hun  rappo rt aan  de syn ode een v oorst el doen
voo r de doo r de syn ode t e verric ht en beno emin gen,  w aarbij erm ee gereken d w ordt  dat
de syn ode niet  vak er dan t w ee keer t ot  herbeno emin g ov ergaat ;

2 . voor d e leden van het  moderam en van deput aten-cu ratoren v an de Theologisch e Univer-
siteit indien nodig een derde herbenoeming mogeli jk te maken;

3 . voo r de depu taat schap pen die c ont act en met  andere k erken o nderh oud en in bin nen- en
buit enland d e mog elijkheid  van een  derde herb enoem ing t e bieden in dien het  deput aat-
schap de noodzaak daarvan aantoont.

Gronden:

1 . a. de kerk  te Bussu m-Hu izen con fro nt eert zic h niet  met  het  door  de syn ode v an
Omm en in haar eerst e gron d aangew ezen belang  van w isseling v an person en in
colleg es;

b. dit  klem t t emeer w aar de Generale Syn ode v an Hat tem  19 72 --19 73  (zelfs) t en
aanzien v an vo ordrac ht  en beno emin g van  deput aten -curat oren v an oor deel w as
dat  niet  alleen het  nut  van c ont inuïteit  maar oo k dat  van w isseling v an person en
in het oog gehouden diende te worden (Acta art. 17 4, II  zi j  is van oordeel, sub
7 ) ;

c. veel deputatenw erk is niet in die mate vertrouweli jk, complex of kennis vereisend
dat  een max imale zit tin gsperiod e van n egen jaren,  die in allerlei org anen in h et
maatschappeli jk en kerkeli jk leven niet ongebruikelijk is, schadeli jk zou zijn;

2 . a. de syn ode v an Hat tem  die oog  had v oor h et b elang v an w isseling v an person en
w as niet tem in van  oord eel dat h et b estu urlijk v ermo gen v an het  colleg e van
deput aten -curat oren w ordt  bevo rderd,  w anneer aan d e fu nct ie van h et m odera-
men  meer inh oud  w ordt  gegev en (A ct a art.  17 4,  II zij is van oord eel, sub  8);

b. het  dagelijk s best uur v an de Th eologisc he Univ ersiteit , dat  door  het  mo deram en
van d eput aten -curat oren w ordt  w aargenom en, v ergt  behoo rlijke erv aring en
grondige vertrouwdheid met de aan deputaten-curatoren opgedragen taak;

3 . a. in co nt act en met  andere k erken is w ederzijdse v ertro uw dheid t ussen de g e-
sprekspartners nodig;

b. het groeien van vertrouw en kan bij  een geringe frequentie van wederzijdse con-
tacten relatief veel t i jd kosten.



Binnen de vergader ing bestaat sterke behoefte de regel  van de synode van Ommen str ikt  te
handhaven. Het is te begri jpen dat voor bepaalde deputaatschappen een derde herbenoeming
w enseli jk kan zijn. Maar een algemene uitzonderingsbepaling, die zo'n derde herbenoeming
mo gelijk m aakt , w ordt  niet  w enselijk g eacht . Nam ens ds.  R. ter Beek d ient  ds. H. J.  Siegers een
amen dem ent  in om  besluit  1 als v olgt  aan t e vullen : " ten zij de noo dzaak v an een derd e herbe-
noem ing w ordt  aanget oon d"  en gron d 1  uit  te br eiden m et een  punt  d: " de uit zonderin gsclau sule
biedt voldoende ruimte om in bi jzondere gevallen de noodzakelijke continuïteit te w aarborgen".
De besluiten 2 en 3 met bi jbehorende gronden zouden dan kunnen vervallen. Dit amendement
w ordt  echt er verw orpen  met  8 st emm en vo or, 2 6 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Het  voo rstel
van het moderamen w ordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 100 2 8 . 0 6 . 9 6
W ijziging h uishou delijke reg eling v oor g enerale syn oden  (agenda 9.9.2,  9 .9.4,  9.9 .5)

Vo orst el : f inanc iële con tro lecom missie

Rapporteurs : K.  Stelp stra en  N. Buu rman

M ateriaal :

brieven van de quaestor, br. J. Sikkema, van de Generale Synode van Ommen 19 93:
1 . dd. 22 f ebruari 1996  met voorstel len ten aanzien van:

a. beheer v an de bezit tin gen v an de gen erale syno de;
b. overd racht  van h et arc hief  van d e quaest or van  de vo rige gener ale syno de;
c. aanw ijzing v an plaat sverv angers v an de pen ningm eesters v an depu taat schap pen

en t i jdel i jke toevoeging van de secundus van de quaestor aan de f inanciële con-
tro lecom missie bij d e con tro le van d e deput aatsc happen  in plaat s van d e quaes-
tor;

d. openin g van  (een) rekenin g(en) bij een f inanc iële instellin g op n aam v an het
desbetreffende deputaatschap, alsmede machtiging tot bevoegdheid voor de
onder c bed oelde plaatsverv anger;

e. voo r de quaest or van  deput aatsc happen  benod igde inf orm atie;
f . de organisatie van f inanciële controle op de deputaatschappen;
g. verzoek tot aanbeveling aan part icul iere synoden en classes met betrekking tot

de org anisat ie van f inanc iën en co nt role;
2 . dd. 5 maart 19 96 m et voorstel len ten aanzien van:

nadere instruct ie voor de f inanciële controlecommissie betref fende: 
a. tijd ige ov erdrach t v an f inanc iële bescheid en en inf orm atie v an depu taat schap pen

aan de quaestor;
b. vergeli jking van de gegevens in de administratie van de quaestor met die van de

deputaatschappen;
3 . dd. 6 maart 19 96 m et voorstel len ten aanzien van:

a. een ond erzoek n aar de w enselijkheid  van d e inst elling v an een cen traal ad min i-
strat iekant oor v oor h et h eff en van  één quo tu m v oor alle dep ut aatsc happen
tezam en;

b. sugg esties v oor d e organisat ie, adm inist ratie en  con tro le van een  event ueel
cent raal administrat ie-kantoo r;

c. het doen ontw ikkelen van een geautomatiseerde administratie voor gebruik door
de quaestores van de generale synoden.

Besluit:

1 . uit te spreken dat voor een goede beheersing van de kosten en adequate controle op de
deput aatschapp en verbet ering van de adm inistratiev e organisatie nood zakelijk is, w aar-
voo r aanpassing  van d e ' Huisho udelijk e regeling v oor g enerale syn oden'  dient  plaat s te
vinden;

2 . uit te spreken dat het voor de quaestor èn de f inanciële controlecommissie nodig is de
instruc tie vo or het f inancieel beleid van de generale synoden aan t e vullen en op andere
onderdelen te wijzigen;

3 . uit  te sp reken d at in  de huish oud elijke regeling  voo r generale sy nod en en de d aarbij
behorende instruct ie voor het f inancieel  beleid onderscheid dient te w orden gemaakt
tussen:
a. deputaatschappen die gerechtigd zi jn zelf een quotum aan de kerken te vragen;
b. deputaatschappen die niet gerechtigd zijn zelf een quotum aan de kerken te

vragen , m aar voo r hun  uit gaven  een beroep  doen o p de qu aesto r van d e generale
syno de;

c. deputaatschappen die onderworpen zijn aan f inanciële controle door externe
acco unt ant s;

d. deput aatsc happen  die w orden  geco nt roleerd d oor d e bij besluit  van d e laatst ge-
hou den gen erale syno de aangest elde f inanc iële con tro lecom missie;

4 . aan de f inanciële controlecommissie opdracht te geven na te gaan welke deputaatschap-



pen door externe accountants dienen te worden gecontroleerd en w elke deputaatschap-
pen daarvoor niet in aanmerking dienen te komen en de volgende generale synode
dienaangaande van richtl i jnen te voorzien;

5 . aan de huishoudel i jke regeling voor generale synoden nieuw e art ikelen toe te voegen: 
a. onder het hoofd: 2 M oderamen:

2.6 de quaestor voorzien van een overzicht van de namen van de ingestelde
deput aatsc happen  (naam sam enroep er, dien s telef oon num mer,  adres en
w oon plaat s); t evens g eeft  het  mo deram en daarbij aan  of  het  deput aat-
schap gerechtigd is een eigen quotum aan de kerken te vragen;

b. toe te voegen:
1 0 Beheer van de bezitt ingen van de generale synode
1 0 . 1 . Er is een invent arislijst v an de eigen dom men  van d e syno de, w aarvan h et

origineel bew aard w ordt d oor de quaest or.
1 0 . 2 . Door de quaestor worden -- bi j  aan- of verkoop van goederen -- w ijziging-

en in deze lijst  aangebrac ht . A ls basis dienen  hiervo or de no ta' s.
1 0 . 3 . Tijdens de periode dat er geen sy node is, blijft  de kerkeraad van de k erk

w aar de goed eren zijn op geslagen,  verant w oord elijk vo or het  beheer
daarvan.
W aardevo lle goederen  w orden  door  de kerk eraad verzek erd. D e te m aken
kost en hiervan kun nen w orden gedeclareerd bij de quaest or.

1 0 . 4 . Bij overd racht  van d e goederen  tek enen de k ost ers en de sc ribae van
resp. d e kerk d ie de goed eren ov erdraagt  en de ker k die d e goederen
ont vang t een  kop ie van d e inven tarislijst . Event uele w ijzigingen  in de lijst
w orden aanget ekend en de lijst gaat  terug n aar de quaestor.

1 0 . 5 . Een kopie v an de on der 1 0. 4 g enoem de lijst  behoo rt aan w ezig te zijn  bij
de f inanc iële stu kken  voo r de syn ode.

1 0 . 6 . W aar van t oepassing  zullen depu taat schap pen een in vent arislijst als
bedoeld onder 10.1 aan de quaestor verstrekken; tevens w ordt hierop
aangegev en, w aar de inv ent aris zich bev indt . Een mu tat ie in de inv ent a-
risl i jst maakt de penningmeester van het deputaatschap kenbaar aan de
quaestor door het verstrekken van een kopie van het desbetreffende
aankoopb ew ijs resp. de verkoopf actu ur.

6 . de inst ruct ie voo r het  fin anciële b eleid van  de generale sy nod en in de b estaan de t ekst  te
w ijzigen c.q. aan te vullen als volgt:
a. onder het hoofd: Inleiding, de eerste zin van de vierde al inea te wijzigen als volgt:

 Dit  princ ipe geldt  niet  alleen vo or de af sluit ing v an de driejaarlijk se periode,  maar
ook v oor de af sluiting v an elk kalenderjaar.

b. ond er het  hoof d: Inleid ing,  onder ' De adm inist ratie d ient  inzicht  te v erschaf fen  in
de kosten van: c. de deputaatschappen, en hiervan nader: '
te w ijzigen in:
1 . de reiskosten in Nederland;
2 . de reiskosten buiten Nederland;
3 . de verbli j fskosten buiten Nederland;
4 . de vergaderkosten;
5 . de administratieve kosten;

c. onder het hoofd:1  Quaestor, te w ijzigen c.q. toe te voegen:
1.4 t ot en met 1.1 0 te w ijzigen in 1 . 5  t ot  e n m et  1 . 1 1 en toe te voegen:
1.4 De quaest or on tv angt  van h et m oderam en een ov erzicht  van d e ingest el-

de depu taat schap pen m et v ermeld ing v an de dep ut aatsc happen  die ge-
rechtigd zi jn een quotum van de kerken te heffen.

d. onder het  hoof d: 1  Quaestor,  onder (het n ieuw e) punt 1 .5  w eg te laten d e w oor-
den: en bi j voorkeur;

e. onder het hoofd: 1  Quaestor, toe te voegen:
1 . 1 2 De quaest or draag t aan h et ein d van  zijn zitt ingsper iode het  archief  van

de vo rige quaest or ov er aan het  Arc hief - en Doc um ent atiec ent rum  in
Kampen, nadat controle door de f inanciële controlecommissie en de
overdracht als bedoeld onder 1.11 hebben plaatsgevonden.

f . toe te voegen aan punt 2.2.1 :
Bij de controle is ook de plaatsvervanger van de quaestor aanwezig;

g. in punt  2.4  de laatste zin t e laten vervallen en t e vervangen d oor:
De co nt roleco mm issie brengt  zelfst andig v erslag uit  van h aar con tro lebevin dingen
aan de eerstvolgende generale synode met advies terzake van decharge van de
quaestor;

h. toe te voegen na punt 2.4:
2.5 De f inanc iële con tro lecom missie k an aan de d eput aatsc happen  aanw ij-

zingen geven voor de administratieve organisatie, gericht op verbetering
van d e int erne co nt role, k ost enbeheersin g en het  beheer v an de f inanc iële
middelen.

2.6 De f inanciële controlecommissie geeft aan w elke deputaatschappen door
externe accountants dienen gecontroleerd te worden.

i. onder 4 De deputaatschappen:
1 . punt 4 .1 t e w ijzigen in 4.1.1  en de t ekst  te w ijzigen in resp . aan t e vullen

m e t:



4.1.1 Indien d eput aten  hun t ransact ies niet  uit sluit end lat en verlo pen
via de q uaest or, w ijzen zij uit  hun k ring een p enning meest er en
een plaatsvervanger, tevens gemachtigde, aan.
De plaatsvervanger,  tevens gemacht igde, moet ten al le t i jde elke
fu nct ie en bev oegdh eid van  de penn ingm eester k unn en w aarne-
men, in geval deze niet (meer) kan functioneren.

2 . na punt 4.1.1  de onder-nummering voort te zetten als volgt:
4.1.2 Vo or het  ont vang en van  bedragen  en het  zelf v erricht en van  bet a-

lingen aan derden zal de penningm eester, of  diens vervanger,
uit sluit end geb ruik m aken v an een op  naam v an het  deput aat-
schap  staan de resp.  te o penen rek ening b ij een fin anciële inst el-
ling,  ten zij de fin anciële t ransact ies uit sluit end v ia de quaest or van
de generale synode lopen.
De penningmeester regelt (bi j het openen van een bank- en/of
postb ankrekening) oo k een mac htigin g voo r zijn plaatsvervanger.

4.1.3 De aangewezen penningmeester geeft aan de quaestor van de
generale synode doo r:
-- de naam van het deputaatschap,
-- naam,  adres en w oon plaat s van d e pennin gm eester en  zijn
vervang er,
-- het rek eningn um mer m et d e ten aamst elling w aarop bet alingen
moeten geschieden.

 3.  4.2 t e veranderen in 4.2.1  en aan t e vullen  met :
Daarbij w ordt  ervan u itg egaan dat  uit  kost enoog pun t w ordt  afg e-
w ogen w elke verv oersvo rm d e voo rkeur g eniet  en dat  bij verv oer
per auto de redeli jkerwijs denkbare vervoerscombinaties plaatsvin-
den.

en na 4 .2 .1  de ond er-num merin g vo ort  te zet ten  met :
4.2.2 Elke mon deling aan  derden v erstrek te o pdrac ht  to t h et aan gaan

van f inanciële verpl ichtingen zal schrif tel i jk worden bevestigd.
4.2.3 Van  de ond er 4. 2. 2 b edoelde b evest iging zal een  kop ie w orden

to egezond en aan de q uaest or van  de syn ode.
4. 4.3 t e veranderen in 4.3.1  en te vervolgen met onder-nummering van:

4.3.2 De penningmeester zal eenmaal per jaar, uiterli jk op 31 januari na
afloop van het betrokken kalenderjaar een f inanciële jaarrekening
over h et k alenderjaar en een  balans per 3 1 d ecem ber van  dat  jaar
mak en. Rubr icering  van d e jaarrekenin g en v an de op  te n emen
balansrek eningen  w orden  door  de f inanc iële con tro lecom missie in
protocollen vastgelegd.

4.3.3 De penningmeester zal van de onder 4.3.2  bedoelde jaarrekening
en balans zo spoedig mogeli jk een kopie doen toekomen aan de
quaest or van  de syn ode en d e fin anciële c ont roleco mm issie.

4.3.4 De penningmeester zal van de controle-rapporten, opgesteld door
ext erne acc ount ant s, en v an de on der 4 .3 .2  bedoeld e jaarreke-
ning en  balans zo spo edig m ogelijk  een ko pie doen  to ekom en aan
de f inanc iële cont roleco mm issie.

4.3.5 De f inanciële controlecommissie controleert jaarl ijks vóór
31  maart  de boek en van  de penn ingm eester.  Bij deze cont role is
ook de plaatsvervanger van de penningmeester aanwezig.

 5.  4.4 t e veranderen in 4.4.1  en vervolgens toe te voegen:
4.4.2 Idem als 4 .3 .2  t/ m 4 .3 .5  w aarbij jaarreken ing w ordt  verv angen

doo r rekenin g ov er de driejarige p eriode.
4.5 De in 4.4.1 genoemde afrekening wordt door de f inanciële contro-

lecomm issie gecontroleerd. Bij deze cont role is ook de plaatsv er-
vanger van de penningmeester aanw ezig.

6 . Na 4 .5  de num merin g vo ort  te zet ten  met  4.6 en 4.6.1 t ot  en met 4.6.4
en vervolgens toe te voegen:
4.7 De deputaatschappen die gerechtigd zijn zelfstandig een quotum

te h eff en, b ehoev en niet  te v oldoen  resp. zijn n iet o nderw orpen
aan het gestelde onder 4.2.3 resp. 4.3.1.

4.8 Deputaatschappen die door externe accountants w orden gecon-
tro leerd beho even n iet t e vold oen resp.  zijn niet  onder w orpen  aan
het gestelde onder 4.2.3,  4 .4.1 en 4.4.2;

7 . aan het  verzoek  van d e quaest or t e vold oen om  in vo orko men de gev allen aanbe-
veling en t e geven  aan (quaest ores van ) part iculiere sy nod en en c lasses;

8 . aan het verzoek tot vergeli jking van gegevens in de administratie van de quaestor
met die van de deputaatschappen niet te voldoen;

9 . 1 . aan de verzoeken onder materiaal 3 sub a en sub b te voldoen;
2 . aan het  voo rstel als b edoeld o nder m ateriaal 3  sub c  te v oldoen  in die zin

dat  de f inanc iële con tro lecom missie in sam enw erking  met  de quaest or zal
nagaan op w elke wi jze verbeterde administrat ie kan worden bereikt ,
w aarover r appor t aan  de vo lgende g enerale syn ode zal w orden  uit ge-
bracht.



Gronden:

1 . geblek en is dat  de inst ruct ie voo r het  fin anciële b eleid van  de generale sy nod en verre v an
vold oende is;

2 . de controle op de deputaatschappen is onvoldoende duidelijk geregeld;
3 . voo r de depu taat schap pen is het  met  het  oog o p bezuin igingen  nodig  dat  crit eria be-

schikbaar ko men op  grond w aarvan kan w orden bepaald w anneer:
a. controle door externe accountants dient plaats te vinden;
b. con tro le uit gevo erd m oet  w orden d oor d e fin anciële c ont roleco mm issie;
Daarnaast is van belang dat er volgens algemeen geldende standaarden wordt gecont ro-
leerd. D at d ient  de kw aliteit  van d e con tro le;

4 . geblek en is dat  deput aatsc happen  fin anciële t ransact ies soms v ia een persoo nlijke p rivé-
rekening l ieten verlopen;

5 . de secundus-quaestor kan door deelname aan de controle op de deputaatschappen enige
ervaring  opdo en, w aarmee t evens d e quaest or w ordt  ont last;

6 . ingeval de quaest or c.q . penning meester niet  meer zou kun nen fu nct ioneren, kan o nder-
breking van doorlopende uitvoering van f inanciële transacties voorkomen w orden, wan-
neer ook  de secu ndu s-quaest or of fic ieel gemac ht igd is;

7 . ter b esparing  van k ost en is het  van b elang dat  een act ueel ov erzicht  besch ikbaar b lijft
van nog bruikbare inventarissen;

8 . aangezien o ver arc hiverin g niet s is geregeld,  mag w orden  aangeno men  dat  er allerlei
f inanciële stukken onder beheer van diverse personen achterbl ijven;

9 . de quaest or van  de Generale Sy nod e Omm en 1 99 3 b leek on vold oende in fo rmat ie te
hebben m.b.t. deputaatschappen;

1 0 . het  is gebleken  dat  de t aak van  de quaest or van  part iculiere sy nod en resp.  classes bij
langdurige afw ezigheid niet w ordt overgenomen;

1 1 . vergelijk ing v an gegev ens t ussen adm inist raties v an de qu aesto r en depu taat schap pen is
reeds geregeld  in pun t 2 .3 .2  van d e finan ciële inst ruct ie;

1 2 . met betrekking tot materiaal 3 is het nutt ig voor de volgende synode met voorstellen te
komen i.v.m. mogeli jke bezuinigingen.

Het voorstel van de f inanciële controlecommissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



Hoofdstuk X PARTICULARIA

Artikel 101 1 8 . 0 4 . 9 6
Register op de Acta (agenda 11.1.1 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P.H. R. van H ouw elingen

M ateriaal :

briefkaart van br. B. Doornbos te Groningen dd. 7 september 1994 , met het verzoek om
in het register op de Acta niet alleen te verwijzen naar de bewuste art ikelen, maar ook
naar de bladzijden. Dit zou volgens hem veel sneller w erken.

Besluit:

aan het verzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Acta vormen in fei te een beslui tenli jst  van de synode, zodat in het register op de Acta
eenvo udig v erw ezen kan w orden  naar het  bet reff ende art ikel;

2 . sinds 189 2 heeft men alt i jd verw ezen naar de nummers van art ikelen, zodat de continu-
ïteit  gew aarborg d is w anneer dit  syst eem geh andhaaf d blijf t;

3 . iedere geïnteresseerde lezer moet in staat w orden geacht z ich het bij  Acta gebruikeli jke
systeem van verw ijzing snel eigen te maken.

Het voorstel van het moderamen wordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 102 2 5 . 0 4 . 9 6
Naamsaanduiding (agenda 11.3.1 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur :  M .  Douma

M ateriaal :

een gezamenli jk schri jven van de broeders J. Mulder en P. van Pijkeren te Hooghalen dd.
15 m aart 19 96, inzake het bl i jven gebruiken van alleen de off iciële naam van de kerken:
De Gereformeerde Kerken in Nederland.
Zij verzoek en de sy nod e:
a. er bij de k erken o p aan t e dringen  de t oevo eging ' Vrijg emaak t'  als nadere aand ui-

ding van de off iciële naam van de kerken achterw ege te laten;
b. of te w il len bevorderen dat het synodebesluit van Bunschoten-Spakenburg 195 8-

-1959  (Acta art. 68) niet langer op zo verschillende w ijze wordt  geïnterpreteerd,
dat hierdoor juist verwarring gaat ontstaan.

Besluit:

het verzoek niet te behandelen.

Grond:

een nieuw e zaak dient vo lgens art. 3 0 KO in de w eg van v oorbereiding do or de mind ere
vergaderingen aan de orde te worden gesteld, zoals de Generale Synode van Assen 1961
met  bet rekkin g t ot  een soort gelijke zaak u itsp rak, " opd at alle k erken d e gelegenh eid
hebben  zich daaro p t e beraden"  (art.  21 ).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 103 2 5 . 0 4 . 9 6
Verzoek br. H. Huising (agenda 3.4.28 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :



brief van br. H. Huising te Stadskanaal dd. 11 april  1996 , met de volgende verzoeken:
1 . een wet/regel/richtl i jn te maken die mil ieudelicten even strafbaar stelt als zonde

teg en het  zevend e gebod  (Heid. Cat . zond ag 4 1);
2 . als artik el 13  aan de A post olisch e Geloof sbelijdenis t oe t e voeg en: ik  geloof  dat

ik kan , m ag en m oet  meebo uw en aan een sam enlevin g w aarin gerec ht igheid en
naastenliefde, en niet geld en macht centraal staan.

Besluit:

deze verzoeken niet ontv ankeli jk te verklaren.

Grond:

het  bet reft  nieuw e zaken die n iet in  de w eg van  voo rbereidin g doo r de m indere v ergade-
ring t er taf el zijn geko men  (art.  30  KO).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



POST-ACTA

Artikel 104 0 9  /  2 9 . 05 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tussen haakjes staat het vastgestelde jaar waarin de betreffende deputaat niet meer voor
herben oem ing in aan merk ing k om t):

Deput aten  radio- en t elevisieuit zending  van k erkdien sten

Primi: Secun di:
ds. R.T . Urb an (s), St . Jan skloo ster (1 99 9) ds. P. Ho ut man , Tw ijzel
ds. H . Geert sma,  Zuidh orn (2 00 2) br. A.J. Zw art, Hilversum
ir. R.F. v an M ill, A peldoo rn (1 99 9)
br. J .B. Sc hiebaan,  Zw olle (20 05 )
ds. H .J . Siegers,  Omm en (2 00 5)

Deput aten  geest elijke verzo rging  milit airen

Primi: Secun di:
ds. A .H.  van d er Veld en (s), M ijdrech t (2 00 5) br. G.  Elzinga, Dev ent er
br. J . Bosc h, W addinx veen (2 00 2) ds. G.F. de Kimpe,  Hardenberg
br. T . Dam stra,  Hasselt (2 00 2)
br. B.  Dert ien, W ezep (20 05 )
ds. A .J . M ol, W insum  (19 99 )

Deput aten aanv ullende st eun evan gelisatiew erk

Primi: Secun di:
br. J .F. W alinga (s), Z oet ermeer (1 99 9) br. IJ. v an der Krieke, Zuidho rn
drs. B. W . Gort , Ensched e (20 02 ) br. T . Spo elstra,  Zw olle
br. M . Nieland , Om men  (19 99 )
zr. J. L. de W olf -Roebers, Dalf sen (2 00 2)

Artikel 105 0 5  /  1 3 . 06 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tussen haakjes staat het vastgestelde jaar waarin de betreffende deputaat niet meer voor
herben oem ing in aan merk ing k om t):

Deput aten  relatie k erk en o verheid

Primi: Secun di:
ds. J . Oph of f (s),  Groot egast  (20 02 ) mr.  F.W . Ho ut man , Bilth oven
mr.  P.T. Pel, Hat tem  (19 99 ) ds. C. J.  Smelik , Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
mr.  D.A .C. Slu mp , Capelle a/ d IJssel (2 00 2)
ds. G.  Treurn iet,  Hardenb erg (2 00 5)
drs. J .P. de V ries, A mersf oort  (19 99 )

Deput aten  kerkelijk e eenheid

sect ie: algem ene zaken

dr. A .N.  Hendrik s (s), A mersf oort  (19 99 )
br. E. Boerm a, Zaand am (2 00 2)
ds. J .J . Burger,  Ax el (20 02 )
ds. H .J .J . Feenst ra, Kam pen (1 99 9)
drs. C.  Hok sbergen , A mersf oort  (20 05 )
ds. P.J . Trim p, H ardenb erg (2 00 2)
ds. A .J . van  Zuijleko m,  ' s-Gravenh age (2 00 5)

sect ie: gesp rek m et d e Christ elijke Geref orm eerde Kerken

dr. A .N.  Hendrik s (s), A mersf oort  (19 99 )
ds. H .J . Boit en, A mersf oort  (19 99 )
ds. P. Groen enberg , Ermelo (2 00 5)
prof . drs.  B. Kam phu is, Kam pen (2 00 5)
ds. P. Niem eijer, Dor drech t (1 99 9)
ds. M .H.  Sliggers,  Arn hem  (20 02 )



ds. B. v an Zuijlek om , Hat tem  (20 02 )

Deput aten  aangepast e dienst en

ds. O. W . Bouw sma (s), Rod en (1 99 9)
zr. D.  Delhaas-Post , A ssen (2 00 2)
ds. J .R. Geersing,  Berkel en Roden rijs (20 05 )
br. E. Sy tsm a, Om men  (19 99 )
drs. B.  W esseling,  Ut recht  (20 05 )
ds. G.  Zom er Jzn. , Nijk erk (2 00 2)

Deput aten  diaco nale zaken

Primi: Secun di:
ds. C.  van d er Leest (s),  Groning en zr.  A.  Bosch-van Di jk,  Nieuw erkerk a/d

IJssel
br. B. H. Boersm a, Gron ingen br. A . Gunn ink,  Hoog eveen
ds. J. J. Dro nkers, Hoo gkerk br. D .A . Hek man , Emm en
drs. B.W. Gort, Enschede br. A .J . Kon ing,  Leusden
br. W . Koo le, Oost erbeek
mr.  P. Lourens,  Zoet ermeer
drs. J .J .A . Olij-Haak , Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
br. J. Tempelman, Ede
drs. J. S. van W ijnen, A mersfo ort

Voor al le deputaten diaconale zaken is 200 5 het vastgestelde jaar w aarin de betreffende persoon
niet  meer v oor h erbeno emin g in aanm erking  kom t.  Aan  deput aten  w ordt  opged ragen de eerst vol-
gende sy nod e een roost er voo r aft reden aan t e bieden,  w aarbij iedere drie jaar een  evenred ig
aantal personen aftreedt.

Artikel 106 2 0  /  2 8 . 06 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tussen haakjes staat het vastgestelde jaar waarin de betreffende deputaat niet meer voor
herben oem ing in aan merk ing k om t):

Deput aten  past orale zorg aan  dov en en slech th orend en

Primi: Secun di:
ds. A .H.  Driest  (s), Zeist  (20 02 ) br. W . Groen, A mersfo ort
br. C. P. Doum a, Lop persum  (20 05 ) ds. R.T h. Pos, O mm en
br. J . Hu isman , Rouv een (2 00 2) br. M . van  der V een, V laardingen
zr. M . Klapw ijk, N ieuw erkerk  a/d IJ ssel (20 02 )
ds. A .O.  Reitsema,  Bunsch ot en (1 99 9)
zr. H. J.  Scho on-St evens,  Assen  (19 99 )
zr. W .G. Sc huu rhuis-Bolk s, Om men  (20 05 )

Deputaten Bijbelvertaling

Primi: Secun di:
dr. H .R. van  de Kam p (s), A peldoo rn (1 99 9) drs. W .A .E. Brink-Blijdo rp, Put ten
ds. B.C . Buit endijk , St eenw ijk (2 00 5) drs. W .H.  Rose, Kam pen
ds. H .J . Room , Hard erw ijk (2 00 2)
ds. J .J . Sch reuder,  Zw ijndrec ht  (20 02 )
drs. M . W ilcke-v an der Lind en, Ho evelaken  (19 99 )

Deputaten voorbereiding eerstvolgende synode

ds. T j. Boersm a (s), Drac ht en
ds. C. v an den Berg, A mersfo ort
dr. P.H.R. van Ho uw elingen, Nijkerk
ds. P. Niemeijer, Dordrecht

Deput aten  voo r generaal-sy nod ale publik aties

Primi: Secun di:
ds. H .J . Boit en (s), A mersf oort  (19 99 ) drs. S.  Bakker,  Groning en
br. D . den  Holland er, Do rdrech t (1 99 9) mr.  D. v an Dijk,  Heerenv een
br. A . Kuip er, Niet ap (2 00 5) br. H .M .C. v an Rossum , M aarsbergen
ds. J . Luit en, A lkm aar (20 02 )
mr.  F.T. Old enhuis,  Zuidh orn (1 99 9)



ds. P. Sc helling,  Leeuw arden (2 00 2)
zr. D.  Zom er-Harw ig, Krim pen a/ d IJssel (2 00 5)

Deput aten  bet rekkin gen bu iten landse k erken

Primi: Secun di:
ds. A . de J ager (s), Zw olle (20 02 ) ds. J .M . Batt eau, W agening en
ds. T . de Boer,  M eppel (2 00 2) ir. J. d e Bruine, Am ersfoort
ds. J .A . Boersem a, A peldoo rn (2 00 2) drs. P.W . van  de Kam p, Zw olle
br. J . van  Dijk,  Eindhov en (2 00 2) br. T .J . Karelse, Cap elle a/d IJ ssel
zr. M . Euw ema,  Buiten post  (20 05 ) prof . drs.  G. Kw akkel,  Kamp en
br. E. Gosk er, M eppel (2 00 2) drs. G.  Schaap -Hoet mer,  Kamp en
ir. A . Grashu is, Delf t (2 00 5) ds. R. van Wijnen, Noardburgum
ds. D . Grif fio en, V oorb urg (2 00 5)
br. J .L. J oosse,  Bunsch ot en (1 99 9)
zr. H. E. Kooij-Ogg el, Capelle a/d  IJssel (1 99 9)
br. J . Lent ing,  Zw olle (19 99 )
br. H .J . Lesken s, Hat tem  (19 99 )
prof . drs.  H.M . Ohm ann,  Kamp en (1 99 9)
br. H . Olde,  Nijmeg en (2 00 5)
ds. J .T.  Oldenh uis, Zw olle (20 02 )
ds. M .H.  Oost erhuis,  Hat tem  (20 02 )
ds. J .J . Sch reuder,  Zw ijndrec ht  (20 02 )
ds. H . van  Veen , Neede (1 99 9)
ds. J . W esseling,  Ede (20 05 )
prof . drs.  K. W ezeman,  Haren (1 99 9)

Deputat en ad artikel 19  KO

Primi: Secun di:
ds. H .E. Nieuw enhuis (s),  Ermelo (1 99 9) br. E. Mo nsma, Zu idhorn
br. J .P. V olk,  Leek (2 00 5) br. J. van Dijk, Burgum
br. A . Bolhu is, Zuid horn  (20 05 ) br. J . M else, Hoo geveen
br. H . M eijer, Dok kum  (19 99 ) br. J .Th . Hend riks, A lmelo
ds. S.  de Jo ng,  Franeker (2 00 2) br. H . Kleinleu genm ors, Lely stad
ds. C.  de Putt er, Ho ogev een (1 99 9) br. C. W assink, A mersfo ort
br. H . Rose, St adskan aal (19 99 ) ds. J .P.C. Sim pelaar, Bod egraven
br. R. Buit inga,  Enschede (2 00 2) ds. J . Ho ltlan d, V laardingen
ds. A . van  Houd t,  Enschede (2 00 5) br. A . M ol, Nisse
br. R. D rost , Putt en (2 00 5)
br. C. A.  Neleman s, Spak enbur g (1 99 9)
br. K.  van d en Berg (2 00 5)
ds. A .H.  van d er Veld en (2 00 2)
br. J .P. de Boer,  Diemen  (20 05 )
ds. H .P. Dam , Hard inxv eld-Giessendam  (20 05 )
br. J . Rietv eld, Slied recht  (19 99 )
br. P. J oosse,  M iddelbu rg (2 00 5)
br. H .J . M eijerink,  Vu ght  (20 02 )

Deput aten  huw elijksf orm ulier

ds. R.Th. d e Boer (s), Ureterp
drs. S.  Bakker,  Groning en
ds. E. Brink , Nijm egen
ds. G. Gunnink , A mersfo ort
br. W .L. M eijer, Hat tem
zr. E. Nieland-v an V een, Om men
zr. M.J.A. Zw ikstra-de Weger, Zwijndrecht

Deputaten kerkelijke examens

Primi: Secun di:
prof . dr.  M . t e Veld e (s), Kam pen br. M .E. Hoek zema, D alfsen
ds. K.  Harm annij,  Den Ham ds. H.  Pathu is ,  Oldehove
ds. E. Ho ogend oorn , Kam pen
br. A . Prins, Leeuw arden
prof . dr.  C.J . de Ruijt er, Kam pen
ds. W. van der Schee, Loenen aan de Vecht

Deputaten IRTT

Primi: Secun di:
dr. L. J.  Joo sse (s), Gronin gen (2 00 5) ds. S.M. Alserda, Vroomshoop



zr. A .J . Bekk er-Holt land,  Gouda (2 00 5) br. M .W . Folm er, V laardingen
ds. J .A . Boersem a, A peldoo rn (2 00 2) drs. A . Nicolai, Bunsc hot en-Spakenburg
br. C. A.  Folkert s, A ssen (2 00 2) ds. A . Sch eringa,  Leerdam
br. S.  Jon ker, D racht en (1 99 9) br. N . V ersteeg , Best
br. J .G. d e Kimp e, Kam pen (2 00 5)
drs. A .E.H. v an der Ko lk, H arderw ijk (2 00 5)
drs. J . M esselink,  Kamp en (2 00 5)
br. C. J.  Smallenb roek,  Ede (20 05 )
ds. D .T.  Vreu gdenh il, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
ds. D .J . Zand bergen , Zw olle (20 02 )

Deput aten -curat oren Th eologisc he Univ ersiteit

Primi: Secun di:
ds. C. J.  Smelik  (s), Nieuw erkerk  a/d IJ ssel (19 99 ) dr. L. J.  Joo sse, Gron ingen
ds. A . Kam er, Gron ingen (1 99 9) ds. J . Kruid hof , Drac ht en
ds. S.  Cnossen,  Uret erp (2 00 2) ds. K. J.  Kapt eyn,  Hoog eveen
ds. A . de Sn oo,  Assen  (20 02 ) ds. P.L. Vo orberg, Emm eloord
ds. J .W . van  der Jag t,  Dalfsen  (20 05 ) ds. M .H.  Sliggers,  Arn hem
ds. B. v an Zuijlek om , Hat tem  (20 02 ) dr. P.H.R. van Ho uw elingen, Nijkerk
ds. M .J .C. Blo k, A mersf oort  (20 05 ) ds. J . Borgd orf f,  Alp hen a/ d Rijn
ds. J . Luit en, A lkm aar (19 99 ) ds. M . Heemskerk , Rozenburg
ds. H . Dro st,  Ven lo (2 00 5) ds. J .B. de Rijke,  Eindhov en
br. W .G. Burem a, A ssen (1 99 9) br. K.  Dikk ema,  Harderw ijk
br. G.  Luhof f,  Heerde (2 00 2) prof. dr. L. Hordijk, Hoogland
mr.  P.T. Pel, Hat tem  (20 05 ) br. H . Olde,  Nijmeg en
prof . drs.  K. W ezeman,  Haren (2 00 5) br. H .J .W . Poessé, Zw olle
br. J . van  W ieringen,  Zuidh orn (2 00 2) mr. drs. G. Stel l ingw erf, Burgum

Artikel 107 2 8 . 0 6 . 9 6
Benoeming

De praeses deelt mee dat de synode in comité-zitt ing de volgende benoeming heeft gedaan:

Samenroepende kerk voor de eerstvolgende generale synode

Prima: Secun da:
de kerk  te Leusd en de kerk t e Zuidhorn

Artikel 108 1 1 . 0 9 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tussen haakjes staat het vastgestelde jaar waarin de betreffende deputaat niet meer voor
herben oem ing in aan merk ing k om t):

Deput aten  archief  en doc um ent atie

Primi: Secun di:
drs. J .D.  Schaap  (s), Kam pen (2 00 2) br. H.A . Kamm an, A mersfo ort
ds. J . Beekhu is, Ulru m (2 00 5) br. G. Luhoff, Heerde
br. H .J . Lut h, D ordrec ht  (20 05 ) drs. A. Modderman, Hoogland
drs. G. F. Noor dhu is, A mersf oort  (19 99 )
ir. J .D.  Terpst ra, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
br. E.T.  de V ries, Soest  (20 02 )

Deput aten  eredienst

Primi: Secun di:
ds. H . Folkers (s),  Rott erdam  (20 02 ) ds. A .L.T h. d e Bruijne, Rot terd am
ds. R. t er Beek, Capelle a/ d IJssel (2 00 5) ds. J.J. Poutsma, Enschede
ds. T . Dijk ema,  ' s-Hert ogenb osch  (20 02 ) drs. C. A.  van d er Vlo ed, Rot terd am
br. D . Th . Ho ekst ra, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
ds. P. de J ong , Oldeh ove (2 00 2)
drs. J . Sm elik, Z uidho rn (2 00 2)
drs. J .N.  IJkel,  Nijkerk  (20 05 )

Deput aten  kerkm uziek

Primi: Secun di:
ds. C.  van d en Berg (s), A mersf oort  (20 05 ) drs. J .F. Geerds,  Dalfsen



br. G.  Duijst , Hasselt  (20 02 ) ds. T .S. H ut ten ga, Gro ningen
drs. A . de Heer-d e Jon g, A mersf oort  (20 02 ) br. W .P. M einardi,  Assen
ds. L. S.K.  Hoog endoo rn, U ith uizermeed en (2 00 5) br. L.  Sikkem a, Groo teg ast
drs. H . Kist eman , Hard enberg  (20 05 ) drs. B. Vu ijk, Spakenb urg
dr. J .R. Lut h, Gro ningen  (20 05 )
br. J . M unn eke, A mersf oort  (20 02 )

Artikel 109 1 8 . 0 4  /  02 . 0 5  /  2 8. 0 6  /  0 6  /  1 2 . 0 9
V a st s t el li ng  v an  de  A ct a

De Acta en de Handel ingen zi jn in gedeel ten vastgesteld en w el op 18 apr il ,  2 mei,  5 juni,  28
juni,  6 sep tem ber en het  laatst e gedeelt e op 1 2 sep tem ber. Op  voo rstel v an het  mo deram en is
toen o ok bepaald w elke bijlagen in de Act a w orden opgen omen:  alleen die document en w aar-
naar door de generale synode verwezen wordt.

Artikel 110 1 2 . 0 9 . 9 6
Aanvang eerstvolgende generale synode

De syn ode beslu it d e samenr oepend e kerk t e Leusden t e verzoek en de eerst volg ende gen erale
syno de samen  te ro epen t egen w oensdag  7 apr il 19 99 .

Artikel 111 1 2 . 0 9 . 9 6
Censuur naar artikel 48 KO

De verg adering  stem t in  met  de co nst aterin g van  de praeses, d at c ensuur  naar art ikel 4 8 KO  niet
geoefend behoeft te w orden.

Artikel 112 1 2 . 0 9 . 9 6
Rondvraag

Van de rondvraag w ordt geen gebruik gemaakt.

Artikel 113 1 2 . 0 9 . 9 6
Evaluat ie

De evaluatie van de werkw ijze van de generale synode gebeurt eerst via een schriftel i jke ronde
en daarna in  een mo ndeling e besprek ing.  Af gesprok en w ordt  dat  de leden v an het  mo deram en
als deput aten  voo rbereidin g vo or de eerst volg ende sy nod e de gem aakt e opm erking en zullen
verwerken, zodat de volgende synode daarmee haar winst zal kunnen doen.

Artikel 114 1 2 . 0 9 . 9 6
Sluit ing

Op do nderd agavo nd 1 2 sep tem ber w ordt  de slot zitt ing geh oud en van  de Generale Sy nod e van
Berkel en Rodenri js 1996 . De praeses laat Psalm 133 zingen en leest Fi lippenzen 3:2-16 . Van de
ho og lerare n aan  de T heo log ische U niv ersit eit  zijn aa nw ezig p rof . d r. J . v an Bru gg en,  pro f.  drs.  B.
Kamp huis en p rof . drs.  J.A . M eijer. Ook  de beide p laatselijk e predik ant en, d s. J. R. Geersing en
ds. W. Tiekstra, zi jn aanwezig.
De praeses heet al le belangstel lenden hartel i jk w elkom, in het bi jzonder de echtgenotes van de
afg evaardig den en d e gast gezinnen . Hij spreek t d e vergad ering als v olgt  to e:

Broeders af gevaard igden,  broed ers adviseu rs, bro eders en zust ers,
Bij de sluit ing van deze generale synode w il ik terugzien naar het moment van haar opening door
de praeses van de samenroepende kerk, ds. W. Tiekstra. Deze herinnerde ons aan een predikant
uit  een ver v erleden v an de k erk t e Berkel en Rodenr ijs, ds.  Ved astu s Coorn w inder.  Een predi-
kant  die hier k w am m et een  opzegt ermijn  van d rie maand en. M aar die het  veel lang er uit hield:  hij
zou bijn a een kw art eeu w  later in  de amb acht sheerlijkh eid Berkel st erven.  " Laten  w e hopen  dat
uw  verbl ij f  hier niet zodanig zal uit lopen", aldus ds. Tiekstra, die er aan toevoegde dat hi j hoopte
dat  w ij als syno de aan een t ermijn  van d rie maand en geno eg zoud en hebb en. Nu , deze ho op is
redeli jk vervuld met dert ien vergaderw eken.
Er is in deze vergader period e veel geb eurd.  Er wer den t alrijke beslu iten  genom en. Besluit en die
w ij nu leggen in de handen van de kerken die ons zonden. Maar bovenal in de handen van de
Here die on s als afgev aardigd en van  de kerk en riep t ot  dit  syno dew erk. O ok d it w as een zaak
van ro eping.  Het  gaat  om  de roepin g Gods,  zegt d e apost el Paulus in Filippenzen 3 :1 4.  Een
roepin g die ' van b oven '  is of , vo lgens een an dere mo gelijke v ertalin g, d ie ' naar bov en t oe'  is. Die
hemelwaarts gericht is en dus gericht op de grote toekomst die in Christus Jezus voor de deur
staat .



Van  die roepin g zijn w ij ons elke d ag bew ust  gew eest.  Daarom  begon nen w ij onze v ergaderin gen
dagelijk s met  onze hart en hem elw aarts t e richt en in on s lied, in h et aan roepen  van Go ds Naam
en in het  luist eren naar zijn W oord . Dat  bond  ons sam en en dat  verbo nd on s bov enal aan Hem
die ons riep  to t d it w erk. In  het  besef  van d eze roeping  deden w ij ons w erk co ram D eo, v oor h et
aangezicht van God. Voor zi jn aangezicht hebben w ij ook bij  het begin van deze synode beloofd
al onze arbeid  te zullen  verric ht en in on derw orpenh eid aan de H eilige Sch rift  en in geb ond enheid
aan de aangenomen bel i jdenis.  
Als ik  mij pr obeer in t e denk en in w elk persp ect ief o ns syn odew erk heef t g estaan , ko mt  mij het
beeld v oor o gen v an een f ot o in de k rant . Een fo to  van d e syno de, d ie een dagje u it is.  U zult  het
zich on get w ijfeld  herinner en: h et w as die fo to  van een  schip  in het  haven gebied v an Rott erdam ,
w aarop de synodeleden zich bevonden. De varende kerk! Laat ik dat beeld even mogen vasthou-
den. Een schip dat vaart  is  het beeld van een kerk die onderweg is.  Die door de golven klief t .  En
die golv en ku nnen h oog  gaan!  Het  kan st orm en. Dan  is het  zaak om  midd en in het  gew eld van
de golven het schip in de rechte koers te houden, zodat het z 'n bestemming bereikt .
Aan  dat  beeld heb  ik st eeds w eer mo eten  denk en, t oen w ij hier als syn ode bezig  w aren m et
onze beraad slagingen  en besluit en ov er allerlei zaken. W e leven in  een snel v eranderen de maat -
sch app ij. V eel nieu w e din gen  ko men  op o ns af . Er zijn o nt w ikk eling en di e zo sn el gaan  dat  w ij ze
som s nauw elijks ku nnen b ijhoud en. En als kerk en st aan w e daar niet  buit en. In d e stro min g en
brand ing v an de t ijd vaart  het  schip  van d e kerk.  Dan ku n je niet  blijven  stilst aan. Dan  mo et je
verder. Je moet mee met de ontw ikkelingen van de t i jd. Maar tegeli jk moet je koers houden.
Want je bent onderweg ergens naar toe. En je moet je bestemming bereiken, de veilige haven.
Dat  is voo r het  schip  van d e kerk d e eeuw ige to ekom st in  de versc hijning  van o nze Verlo sser
Jezus Christus. In dat perspectief stond het w erk van de Generale Synode van Berkel en Roden-
rijs anno D om ini 1 99 6.  W ij zagen de v erandering en in de sam enlevin g op o ns af kom en. En w ij
hebben  vanu it God s W oord  en naar de g erefo rmeerd e belijdenis d aar een ant w oord  op w illen
geven. En zo de koers ui tgezet naar de toekomst.  
We w erden geconfront eerd met vele zaken. Laat ik de sail lante punten mogen aanstippen. De
zaak van het  vrouw enstem recht  stond  opnieuw  op de agenda. Er lagen verscheidene bezw aar-
schriften tegen het besluit van de generale synode van Ommen op onze tafel. Toch mochten w e
teg elijk co nst ateren  dat  het  besluit  van Om men o m aan d e zusters v an de gem eent e het  stem -
recht  niet  langer t e ont hou den een b reed draagv lak heef t in  de kerk en. En de sy nod e kon  met
grote eenparigheid besluiten om de revisieverzoeken af te w ijzen en het besluit van de vorige
synode, z ij  het  met een nadere precisering,  te handhaven. 
Als w e nog ev en blijv en in de sf eer van h uw elijk en gezin  en de plaat s van d e vrou w , dan  valt  te
denken aan het besluit van de synode om een huw elijksformulier in nieuwe redactie ter toetsing
aan d e k erken  voo r t e leg ge n e n h et  ge br ui k ervan  in  de  vri jh eid v an  de  kerken  te lat en . En
tevens om aan deputaten op te dragen verder te werken aan herziening van het huw elijksformu-
lier. Een kniev al voo r de t ijdgeest ? Een signaal dat h et m odern e emanc ipat iedenk en doo rdring t in
onze ker ken,  zoals het  Reform ato risch D agblad h et sy nod ebesluit  beco mm ent arieerde? W ie het
syno debesluit  zelf leest , zal to t een  andere c onc lusie mo eten  kom en. Het  gaat  erom  dat  het
onderwijs van de Schrift  over het huw elijk zo duidelijk mogelijk doorkl inkt in de veranderende
cul turele context  van deze t i jd.  
Een ander belang rijk beslu it v an de sy nod e w aarin ingesp eeld w erd op  de snelle v eranderin gen in
de maat schap pij bet reft  de aanv ulling o p de inst ruct ie voo r depu tat en diac onale zaken . Zij kr ijgen
o.a.  als taak  diaco naal beleid zow el plaatselijk  als landelijk t e onderst eunen en  te h elpen v orm ge-
ven,  de desk und igheid v an diak enen t e helpen b evord eren en een n etw erk op  te zet ten  van
deskundigen op verschillende gebieden, die de diakenen kunnen adviseren. In samenhang
daarmee is ook besloten dat een gekwal i f iceerde beroepskracht zal  worden aangetrokken. We
hebben hier te maken met noodzakeli jke dienstverlening aan de diakenen, die in deze t i jd gecon-
front eerd w orden met  zoveel uiteenlopende problemen dat prof essionele hulp een vereiste is. Op
deze w ijze kri jgt de toerusting tot het ambt van de diakenen, enigszins te vergelijken met de
opleiding van aanstaande dienaren des Woords, een kerkelijke inbedding.
De zaak van zegengroet en zegen in kerkdiensten w aarin geen predikant voorgaat, telde op de
agenda m aar liefst  vijf enzestig  ingek om en st ukk en. W el een bew ijs hoezeer deze zaak leef t in
het midden van de kerken. Met spanning w erd in de kerken uitgezien naar wat Berkel en Roden-
rijs zou beslu iten . En zelf zat en w e ook  in spann ing ho e w e to t een  bevred igend b esluit  kon den
komen in een zaak die al verscheidene generale synoden sinds 198 1 bezighield. Het stemt t ot
voldoening dat de synode met grote eenparigheid tot een besluit mocht komen w aarin de
uit spraak v an Om men  w erd gepr eciseerd in  die zin dat  alleen een ou derling  in een eredien st
w aarin geen p redikan t v oorg aat d e zegen en de zeg engro et o ngew ijzigd m ag uit spreken  en
opleggen. D e w inst v an dit besluit  is dat het  aansluit bij kerkelijke afsprak en over de verant w oor-
delijkh eid vo or de eredien sten , zoals die is t oevert rouw d aan de g ezamenlijk e oudst en. Hier mee
verviel de noodzaak om een studiedeputaatschap in te stel len, waar van verscheidene kanten om
gevraagd was. Moge met di t  besluit  de rust  en de vrede in de kerken gediend zi jn.  
De gemeente als ambteli jk vergaderde gemeente kw am niet alleen voor de aandacht in de
besluit en die de sy nod e nam m et b etrek king  to t d e to erust ing v an de diak enen,  maar oo k in w at
zi j besloot inzake de opleiding tot de dienst van het Woord. Tot vier keer toe mocht deze synode
overg aan t ot  een beno emin g aan de T heolog ische Un iversit eit.  Drs. W .H.  Rose w erd beno emd
tot universitair docent in de Oudtestamentische f i lologie en cultuurgeschiedenis van het Oude
Nabije Oost en. V erder w erd drs.  I.D. H aarsma ben oem d t ot  univ ersitair d ocen t o m o nderw ijs te
geven in de (geschiedenis van de) Wijsbegeerte. De aansluit ing van het studieprogramma bij de
behoef te aan  een prak tijk gerich te o pleiding  aan de Th eologisc he Univ ersiteit  en de v eranderin gen
in de aanp ak v an de preek colleg es maak ten  een derde f orm atiep laats v oor d e Am bt elijke V akken



noo dzakelijk . Daarin  w erd beno emd  drs. P.W . van  de Kam p als univ ersitair d ocen t.  Terw ijl drs.
A. L.Th . de Bruijn e per 1  sept emb er 19 97  w erd beno emd  to t u niversit air doc ent  in de Ethiek  en
de Encyclopedie. Belangrijke besluiten, die enerzi jds verandering accentueren, maar anderzijds
w i jzen op voortgang in de opleiding tot  de dienst van het Woord. 
Op gepaste w ijze, met dank aan de Here voor wat Hij geschonken heeft, w erd afscheid geno-
men van tw ee hoogleraren. Eerst van dr. K. Veling, die gedurende een lange reeks van jaren,
vanaf  19 72 , in Kam pen w erkzaam  w as. Hem  w erd dank  gebrac ht  voo r de w ijze w aarop hij zijn
onderwijsopdracht heeft uitgevoerd. Hij doceerde de wijsbegeerte niet los van de opleiding tot
de dienst  des W oord s, m aar int egreerde die in  het  geheel v an het   onderw ijs aan de Th eologi-
sche U niversit eit.  Tegen h et ein de van  de syn ode w erd af scheid  genom en van  dr. J . Do um a, die
door de Generale Synode van Hoogeveen in 1969 tot  hoogleraar werd benoemd. In een dank-
w oord  mo cht  gew ezen w orden  op zijn g rond leggend e arbeid als geref orm eerd et hicu s, die
aandac ht  vroeg  voo r persoo nlijk g eloof  en gebed , en d ie in zijn st udie én in  de prak tijk  liet zien
hoe  w ijd Go ds ge bod  is in o nze m ode rne sam enlev ing . He t w aren g oed e mo men te n,  w aarin zo
afsc heid k on w orden  genom en. W ij zagen de gen ade van  God, d ie gaven  schen kt  van h oof d en
hart  en hand, over z ijn kerken. 
Dienst van het Woord, eredienst. Dan denken w e aan w at besloten w erd met betrekking tot de
litu rgie en de g ezangen.  In grot e eenst emm igheid k on de d iscussie o ver deze in  de kerk en
gevo elig liggen de zaken w orden  afg erond . De gen om en besluit en w ijzen in de ric ht ing v an een
grot ere variat ie in de lit urgie.  M ogen d eze besluit en dienst baar zijn aan d e inrich tin g van  een
eredienst die als gereformeerde eredienst herkenbaar bli j f t ,  maar die tegelijk ' feest van de
verw acht ing'  is en blijf t.
Een bijzonder m ooi m om ent  w as het  besluit  dat  de syn ode nam  met  bet rekkin g t ot  aangepast e
kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapte gemeenteleden, waarin voortgebouwd w erd op
w at hierover door de synode van Ommen besloten was. Het is goed om in de kerk zorg te
hebben  voo r de gehan dicap ten . W ant  onze God g eeft  meer eer aan h etg een misd eeld is, op dat
er geen  verd eeldh eid in  het  lich aam  zou zij n (1  Kor.  12 :2 4-2 5).  Dien st verl enen de zor g aan  deze
leden van de gemeente breekt de eenheid van het lichaam niet  op,  maar bevest igt  d ie ju ist .  We
ont dekk en de gav en van  de Geest,  de ch arismat a die anderen  som s missen en  die God ju ist aan
deze gehan dicap te b roeders en  zuster s gesch onk en heef t:  het  blij en spo nt aan reageren o p w at
in de kerkdienst gebeurt .  
Aan dach t m och t er o p deze sy nod e ook  zijn voo r de evan gelieverk ond iging in  de w ereld, zoals
het evangelisat iewerk in België waarbij  door het beslui t  van deze synode nu alle kerken betrok-
ken zijn.  En verder w ijs ik op  het  belang v an het  besluit  inzake de o prich tin g van  een missio nair
inst itu ut , w aarin de v roegere GM O en de IRTT-in-o prich tin g w erden sam engev oegd t ot  een
nieuw e IRTT. Ook  dit  besluit  bepaalt  ons bij d e verand erende sit uat ie w aarin w e ons m et h et
zending s- en evan gelisat iew erk bev inden.  Het g aat n u niet  alleen meer o m d e th eoret ische en
prakt ische t oerust ing v an missio naire dienaren  des W oord s of  w erkers in d e evang elisatie.  M aar
w ij mogen met het evangelie ook studenten en voorgangers uit het buitenland helpen door hun
een kortstondige opleiding in Nederland aan te bieden. En door docenten uit te zenden voor
kort lopend e cursu ssen in het  buit enland.  W e hebben  een rijk erf goed o nt vang en en w e mog en
ook anderen in de w ereld daarvan laten profiteren.
Dat brengt mij op wat genoemd is 'het feest van de herkenning': de contacten met de buiten-
landse kerken. We zagen ze komen op deze synode, broeders en een zuster uit vele landen. De
Here gaf  ze ons als een gesc henk  van H em.  We o nt dekt en de ' haarden v an de Geest ' , zoals het
op deze sy nod e genoem d is. En w e w aren verb aasd en v erblijd ov er het  w ereldw ijde w erk v an
de Heilige Geest . W ij hebben  niet  alleen anderen  w at t e bieden.  W e mog en ook  veel v an
anderen,  zuster kerken  en kerk elijke relat ies in heel de w ereld, leren  en ont vang en. Relat ies te
mo gen heb ben m et k erken o ver heel d e w ereld maak t o ns klein . W e w orden  er zelfs een b eetje
verlegen  onder . W e w orden  daardoo r bepaald b ij het  w oord  van d e apost el Paulus: " Niet  dat  ik
het  reeds verk regen zou  hebben  of  reeds vo lmaak t zou  zijn.. ."  (Fil. 3: 12 ).
Wij hebben als kerken in Nederland het einddoel nog niet bereikt. Dat bleek opnieuw  toen de
' binnenlandse bet rekkingen'  aan de orde kw amen. Ten  aanzien van de Christelijke Gereform eer-
de Kerken kon de synode haar vreugde en dankbaarheid uitspreken over de verbli jdende ontw ik-
kelin g op  w eg na ar eenh eid.  Er w as in d e af gelo pen  perio de,  mee d ank zij enk ele no ta ' s van  onze
deputat en, duidelijkheid en herkenning gekomen bij de christ elijke gereform eerde broeders. Op
belangrijke punt en w erd overeenstem ming b ereikt. Dat  geeft  moed en v ertrouw en om v erder te
spreken  met  elkaar ov er de eenheid  die er nog  niet  is, m aar die Christ us als een do or Hem
verworven gave w il toeëigenen door de Heilige Geest. Het w as een goede dag, waarop w e de
afg evaardig den v an de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  mo cht en ont vang en, h en mo cht en
ontmoeten en naar hen mochten lu isteren. 
M oe il ij ker  w aren  de  be t rekkin ge n m et  de  Ne de rlan ds  Gere for meerd e Kerken . Er is m oe it e m et  de
w ijze w aarop deze k erken v rijheid c laimen in  het  om gaan m et d e geref orm eerde belijden is.
Alg emeen w as dan oo k het  gevo elen t er syno de dat  op dit  mo men t g een of fic iële samensp re-
kingen op landeli jk niveau met de Nederlands Gereformeerde Kerken konden worden aangegaan.
M inder gr oot  w as de eensgezin dheid t oen het  ging o ver de v raag of  de verk ennend e con tac ten
met  deze kerk en mo esten  w orden  voo rtg ezet.  Al w erd t enslot te w el met  grot e meerd erheid het
besluit  genom en om  een dring end app èl te do en op d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken.  Het
doet pi jn dat w ij  met de kerken waarmee wij voorheen één waren, zozeer verschil len over de
vraag h oe w ij kerk v an de Here J ezus Christ us mo eten  zijn. Oo k m et d it v erdriet  en deze pijn
mo cht en w ij aan het  eind v an de zit tin g w aarin dit  besluit  genom en w as naar de Here g aan met
de bede o f H ij zo in de har ten  w il w erken d at v erhind eringen  op de w eg naar v erdere co nt act en
w orden weggenomen.



Opnieu w  kom t m ij voo r de aandac ht  het  w oord  van d e apost el Paulus dat  w ij het  nog n iet
verk regen heb ben en n og niet  volm aakt  zijn, als ik d enk aan  de appèlsc hrif ten  die w e moest en
behandelen. Daarin w erden w e geconfronteerd met zaken die een heel verdrietige achtergrond



Het  w as goed h ier te zijn en  het  w as fijn  om  hier t e w erken.  U als verg adering  hebt  het  mij als
praeses niet  mo eilijk gem aakt . Ik w il u hart elijk dank en vo or de w ijze w aarop u m ij, die als
syno depraeses geen  ervaring  had,  teg emo et g etred en bent . Ik w il u w el eerlijk zeggen  dat  ik er
teg enop zag  leiding t e geven  aan de sy nod e. M aar u hebt  op een f ijne man ier mij erv aring lat en
opd oen als praeses en  mij zelf s het  gevo el gegev en dat  het  ook  nog w el plezierig w erk is. Ik  ben
mij bewust van de onvolkomenheid van mijn werk. En mocht ik iemand door mijn w oorden of
leid ing gekwetst  hebben, dan vraag ik daarvoor excuus. 
Graag w il ik dank  bet uigen aan  mijn m ede-mo deram enleden.  Samen  hebben  w e het  w erk ku nnen
doen om  leiding te gev en aan de synode.  We zijn elk versch illend met eigen g aven, m aar w e
respect eerden elk aar en vo rmd en een go ed t eam.  Ik bew aar daar bijzon der go ede herinn eringen
aan.
U, d s. Niem eijer, w erd gek ozen t ot  assessor. Dit  w as een baan d ie u op h et lijf  gesch reven w as.
De assessor t rekt  aan vele t ouw tjes,  las ik ergens.  En dat deed  u met  verv e. U v ulde de v ele
fu nct ies die de assessor h eeft  op uit nem ende w ijze in. U w ist b ood schap pen die u  namen s het
mo deram en aan de c om missies m oest  overb rengen m et p ersoon lijk gezag t e bekled en, zod at h et
in de commissies al spoedig een gevleugelde uitdrukking werd: "Pieter wil  het niet" . U hebt
naast uw  vele taken als assessor ook een belangri jk aandeel gehad in de voorbereiding van de
vergaderingen.  Bij verrew eg de meeste v oorstellen van  het m oderamen t rad u op als rapport eur.
Daarbij  t rof  ons uw  scherpe oordeel en de beheersing van de mater ie.   
Ap art w il ik no emen  w at ik  persoo nlijk aan  u versc huldig d ben.  U hebt  als assessor en m odera-
men lid veel v oor m ij als praeses bet ekend . U w as mij t ot  grot e steu n bij de u itv oering  van m ijn
taak. Ik wil  u heel harteli jk bedanken voor de f i jne manier waarop u binnen het moderamen uw
aandeel geleverd hebt in het besturen van deze synode. En ik meen daarin namens heel de
verg aderin g t e mo gen  sprek en.  U t oon de zic h in al les een k und ig sy nod ebest uur der.  Onze
oprechte dank voor uw w erk!
De t aak van  eerste sc riba w as aan u, d r. V an Hou w elingen,  to evert rouw d. So mm ige syn odele-
den hebben zich wel eens verbaasd over het feit dat u nagenoeg niets opschreef t i jdens de
zitt ingen. Behoort het volgens de kerkorde niet tot de taak van de scriba om te noteren w at voor
sch rif te lijke  vast legg ing  van  w aarde is ? M aar zij v ergat en he t c om put ernet w erk,  w aardo or o nze
scriba de synodebesluiten als kopij voor de Acta doorgesluisd kri jgt. En uw t aakopvatt ing van de
scriba is:  besluit en w eergeven , ver gezeld v an een bo ndige w eergave v an de besp reking . Dat
laatst e w as u uit stek end t oevert rouw d en u w as daar ook  bijzond er snel mee.
Toen een  syno delid na u w  verk iezing t ot  scriba I t egen u zei:  " Nu ga je h et d ikst e boek  van je
leven schri jven", antw oordde u: "Er komt w el het minst van mezelf in te staan". Toch laten de
Act a van straks meer van uzelf zien dan u toen aangaf. Ze laten de bondigheid van uw  sti j l zien.
En als w e straks dunnere Acta kri jgen w ordt de wens van ds. Tiekstra in zi jn openingswoord
verv uld : " Probeer  uw  Ac ta  bepe rkt er t e hou den" . Ov erigen s gaf  het  scrib aat  u hee l w at  w erk.  In
de mo deram enkam er doo k u ac ht er de co mp ut er en dan h oord en w e u vo orlop ig niet . M aar als
over en ige zaak m oderam enov erleg nod ig w as, liet  u zich n iet o nbet uigd.  W ij hebben  veel pro fijt
gehad van uw  scherpe oordeel en w e hebben genoten van uw humor. Onze hartel i jke dank voor
uw  w erk!  
De verg adering  koo s u, d s. V an den Berg , t ot  haar t w eede scrib a. En daarin heef t zij zich  niet
vergist .  Di t  was een kol f je naar uw  hand. Wi j  zagen u niet  zo veel in de moderamenkamer.  U
hebt heel w at uren doorgebracht in het secretar iaat .  U had de le id ing van di t  grote bedr ij f .  U
zorgde voor de correspondent ie.  Heel w at br ieven gingen ui t ,  voorzien van uw handtekening. U
hebt er soms op één dag t iental len moeten zetten. 
Ooit had ik het voorrecht met u als colle



de komende periode tot aan de volgende generale synode w acht.
Ook w il ik hartel ijk dank brengen aan de broeders van de synode die benoemd zi jn in de begro-
t ingscommissie, Van der Jagt en Stelpstra. De eerstgenoemde kon door ziekte de zitt ingen na
het  zomerrec es niet  meer bijw onen.  M oge de H ere hem  en de zijnen n abij zijn. On ze dank g aat
tevens uit naar de broeders van de controlecommissie, Buurman en Stelpstra, die reeds t i jdens
deze synode ontzagli jk veel werk verricht hebben. Ik wens u ook veel sterkte toe voor de
komende t i jd.  
De pers, vooral het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, wil  ik danken voor de
verslagg eving  van o nze verg adering en, d ie van g root  belang is v oor een g oede v oorlic ht ing v an
het  kerkv olk.  Som s beant w oord de het  verslag n iet h elemaal aan d e feit en, m aar in goed  overleg
kon dat hersteld worden.
Broeders,  w ij zijn bijna aan h et ein de gek om en van  deze generale sy nod e. A ls w ij acht erom  zien
is het  in verw ond ering ov er de goed heid v an de Here.  Hij w as ons nab ij. Hij st erkt e ons elk e dag
opnieuw , zodat w e het mentaal en lichamel ijk  konden volhouden. Hi j gaf  ons geloof en versterk-
te h et d agelijks d oor d e ont mo etin g m et H em in Sc hrif tlezing , lied en g ebed.  In het  bloed v an
Gods Zo on,  onze Heiland  Jezus Ch ristu s is vergev ing v an al onze zon den en t ekort kom ingen in
di t  synodewerk.
Ik w il u t enslot te n og her inneren  aan het  w oord  van d e apost el Paulus dat  w e vanav ond  lazen uit
Filippenzen 3 :1 2 en  dat  ik al enk ele keren c iteerd e: " Niet , dat  ik het  reeds zou v erkregen  hebben
of reeds volmaakt zou zi jn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook gri jpen mocht, omdat ik ook door
Christ us Jezu s gegrepen  ben" . Het  gaat  hier ov er gew eldige din gen:  het  perspec tief  van d e volle
kenn is van Ch ristu s op de d ag van  zijn versc hijning  als Verlo sser uit  de hem elen. Die v olle ken nis
van Ch ristu s, daar zijn w e nog lan g niet  aan t oe. M aar daarheen zijn  w e w el op w eg! Daar heen
w aren w e ook op w eg met ons w erk in deze generale synode. Dat gaf vaart  aan ons werk.  
Ik roep u  nog een maal het  beeld v an het  schip  in de herin nering : beeld  van d e kerk d ie op w eg is
tem idden v an de go lven.  Laten  w e koers h ouden , bro eders! D e golv en om ringen  ons,  veel
gevaren bedreigen on s. W e zijn er nog niet. M aar w e komen  er w el! Want  w e hebben V aders
Zoon aan boord en veil ig strand voor ' t  oog.

Door de assessor w ordt de praeses als volgt toegesproken:

Broeder praeses,
Kort  voo r het  zomerrec es deed u een  ont dekk ing.  M oet  je eens kijk en w at ik  hier heb,  zei u
teg en mij.  U liet m e een apparaat je zien w aarmee u als p raeses vanaf  uw  zetel ach ter d e mod e-
ramen taf el de mic rof oon s kon  bedienen . Het  w as er al vanaf  de open ing v an de sy nod e. Zoals
voo r zoveel d ingen h ad de sam enroep ende k erk oo k hierv oor g ezorgd.  Conf orm  het  draaiboek
besch ikt e u ov er de mo gelijkh eid om  alle sprekers -- alt hans v oorzov er ze vanac ht er de kat heder
spraken -- het w oord daadw erkeli jk te ontnemen.
Het is tekenend voor uw m anier van leidinggeven dat u al de weken voordat u uw  ontdekking
deed het  apparaat je nooit  gemìst  hebt . Zelf s nádat  u het  ont dekt  had,  hebt  u er noo it g ebruik
van g emaak t.  Omd at u  daarvo or uw  hámer  had? Nee, w ant  ook  die hebt  u heel spaarzaam
gebruikt. Ik w eet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is er niet vaker een spreker met uw
voo rzitt ersham er to t zw ijgen gem aand dan  met  een depu tat en-balpen . En dat  laatst e is gelukk ig
niet meer dan één keer gebeurd.
Deput aten . Regelmat ig t uit ten  hun o ren van  w at ze t er vergad ering ho orden . M aar zij hoord en
dan ook niet bi j  het team dat wij  vormden. Trouwens, voordat w e onszelf een team voelden,
mo esten  w e zelf oo k w el eens w at w ennen aan  elkaars m anier van  spreken . De v ergelijkin g van
de syn ode m et een  luxe v iskar die alleen zalm  en geroo kt e paling b evat  -- een om stred en met a-
fo or die in een  ander v erband  gebru ikt  w erd t ijdens een v an de laat ste w eken v an de sy nod e --
klink t n iet erg  com plim ent eus. Op  het  eerste geh oor zelf s ongep ast.  M aar het  is een fo rse
vooruitgang vergeleken bi j de kruiw agen vol kikkers die we aan het begin waren. Het is mee de
vruc ht  van u w  manier  van leid inggev en en v an uw  persoo nlijke aand acht  voo r ieder van  ons dat
w e ons met elkaar verbonden wisten zonder het idee te hebben dat w e gevangen zaten of
ingem aakt  w aren. U  zorgde erv oor d at ied ereen zich als een  vis in h et w ater k on v oelen,  en mee
op die manier voorkwam u dat w e in st i lstaand w ater terecht kw amen. We konden onder uw
leiding hard w erken in een plezierige sfeer.
U verlo och ende uw  verleden  als perssch ouw er niet . U liet  iedereen aan h et w oord  kom en en
uit spreken . M aar er w aren gren zen. Som s leidde uw  int ervent ie to t een  ogenb likkelijk  exc uus in
de verg adering . Som s gebru ikt e u de w andelgan gen om  op de u  eigen v riendelijk e w ijze zaken
rech t t e zet te n en d e sf eer t e bew aren.  Daarn aast  legd e u in  alle oo tm oed  de m oeit e van  en on ze
schuld in de om gang m et elkaar aan de Here voor.
Het f eit dat  w e eigenlijk maar één keer een echte derde rond e hebben gehad ov er een onder-
w erp, t oon t aan  hoe do elgerich t u  ons heb t leren  w erken.  Tal van  belangrijk e zaken -- m et als
meest  in het  oog sp ringen de die v an zegeng roet  en zegen,  vrou w enst emrec ht , lit urgie en
kerklied  -- kond en met  een verh eugend e eenparigh eid w orden  afg erond . A ls de eerst e rond e een
diversit eit aan  menin gen had  opgelev erd, w aarvan w e als vergad ering niet  w isten  hoe w e ermee
verder  mo esten , greep  u in en w ees een duid elijke rich tin g, w aarbij leuk  bedac ht e, m aar onbe-
gaanbare d w arsstrat en w erden af gesneden . Ook  als niet ied ereen daar m etéén  geluk kig m ee
w as, besef ten  w e dat  bij u de w ens t ot  een veran tw oord e con sensus t ussen c om missie en
deput aten  en t ussen c om missie en o ppo sant en vo orop sto nd.  En onder de d rang v an uw  vriend e-
l i jke ogen is die gelukkig vele keren gevonden.
Zelf o nt hield u zic h van  bijdragen  aan de disc ussie. W e hadden  drie Boersm a' s ter sy nod e. M aar
als zich v oor een r ond e ' dom inee Boersm a'  had op gegev en, d an w isten  w e altijd o m w ie het



ging.  Slecht s één keer heb t u , vo orzov er ik m e kan herin neren,  tijd ens een besp reking  plaat sge-
nom en acht er het spreekgest oelte. Dat  w as toen de co ntac ten m et de Nederlands Gereform eer-
de Kerken  aan de ord e w aren. Ik  haal het  hier even  naar vo ren om dat  het  u t ypeert . In alle zaken
liet u  het  spreken  aan ons o ver.  M aar to en het  ging o ver c ont act en w aarbij de bew aring v an het
fundament van de kerk in het geding was, l iet u zich horen.
W aarom  beperk te u  zich zozeer? Om dat  u zich n iet v oldoen de vo orbereid  had? Ik den k dat
w einigen zo grondig hun stukken gelezen hadden en erin thuis waren als u.  Van de moderamenk-
amer (w e hebben  het  er goed g ehad m et elk aar!) nem en w ij als herinnerin g m ee hoe w e u zagen
lezen en on derst repen en h oe w e u som s opget ogen,  som s verw ond erd, so ms v ertw ijfeld
commentaar hoorden leveren.
Beperkte u zich in uw bijdragen omdat het al lemaal wat aan u voorbij ging? Ook dat kan de
reden niet zijn. Terw ij l de scriba I menig deputaat verraste door vri jw el niets te noteren, zag de
vergad ering een v oort duren d sch rijvend e praeses vo or zich . V el na vel.  En òf u  ook  hoor de w at
er gezegd werd! In de manier w aarop u na een eerste ronde het vervolgtraject aangaf, bleek hoe
scherp  u geluist erd had en  hoezeer u w ist w aarop het  aankw am.
Deed u m isschien  niet  mee aan d e rond en om dat  u geen g rip op  de zaken h ad? In uw  gebeden
aan het  begin v an iedere v ergaderd ag dro eg u niet  alleen heel het  kerkelijk  leven in  al zijn
facetten aan de Here op en legde u ook niet al leen de nood die de kranten beheerste aan de
Here voor, maar ging u ons, zoals w e die dag onze discussies zouden voeren, voor naar de troon
van de Here met concrete dank en scherp op de komende bespreking toegesneden vragen. Ook
met de door u gekozen Schrift lezing en l iederen bracht u ons in de goede uitgangsposit ie voor
onze besp reking en. W at w as de open ing v an onze zit tin gen een su bst ant ieel onderd eel van
iedere dag! Liturgie die ons hart  verwarmde, de toon zette en het niveau duidel i jk  maakte
w aarop w e bezig waren.
Laat m e in dit  verban d vo oral niet  verget en t e herinneren  aan de m anier w aarop u d e zitt ingen
besloot  over h et g esprek m et d e Christ elijke Gerefo rmeerd e Kerken.  Het  w as een goed e en
verk w ikken de dag g ew eest.  En hij w erd do or u beslo ten  met  een indru kw ekken d slot w oord  en
appèl,  gevo lgd do or een ind ringen d gebed . W at h ebben w e ons t oen geref orm éérde en oe-
cuménische synode gevoeld!
Sprak u w ellicht niet mee, omdat u in het verleden over alle onderw erpen uw  mening al eens
gegeven had op een synode? Het valt niet te ontkennen dat u over veel synodale ervaring
beschikt. Berkel w as de zesde generale synode die u onder haar afgevaardigden telde. En w e
kw amen  uw  naam in derdaad een  keer t egen in een  com missierap port : t oen het  ging o ver het
w oord ' onderdanig'  in het hu w elijksform ulier.
Toch zal het ook uw  vróegere optreden niet geweest zijn dat u ervan w eerhouden heeft om  nú
te sp reken.  W ant  w e hebben  u leren k ennen als een  man d ie niet  is stil blijv en st aan, m aar zijn
t i jd heeft  b i jgehouden. Dat merkten we aan uw  st i jl  van leid inggeven: daar in betoonde u z ich
niet  ouder w ets,  maar eigen tijd s. W einig praesid es vóó r u zullen zov eel ruimt e to t resp onsies en
acclamaties uit de vergadering gegeven hebben. Zweren bi j oude standpunten kan dus ook de
oorzaak niet gew eest zi jn van uw  zwijgen.
Uw  praesidiale opstel ling moet een zaak van overtuiging gew eest zi jn. U wilde niet heersen,
maar de vergadering dienen en haar haar w erk laten doen. Dáárom was u als praeses terughou-
dend en  besch eiden.  En juist uw  bereidheid  om u  te lat en helpen  vanu it d e vergad ering,  gaf  u
overw icht  en gezag.  U liet zien  hoe besc heidenh eid, t erugh oud endheid  en bem innelijk heid prim a
samen gaan m et een  beslist e, geref orm eerde ov ertu iging.  U gaf  stu ur aan de v ergaderin gen
zonder er uw eigen stempel op te drukken. U wist  u op úw plaats en met úw  verantw oordel i jk-
heden dienstbaar aan het voortgaande w erk van de Hére. Dat heeft ons het meest getroffen.
Na uw  verk iezing t ot  praeses zei u t egen m ij: ik w ilde dat  iemand  anders gek ozen w as en dit  had
moeten doen. Na de eerste week verzuchtte u: ik heb het idee dat ik niets gedaan heb. U voelde
u in het b egin onw ennig. Lang heef t dat  volgens m ij niet geduurd . Nadat  u de drie volle ordners
met  ingek om en st ukk en had d oorg eploegd , hebt  u zich st eeds meer m et d e com missies be-
moeid. U hield de vinger aan de pols, u informeerde en stimuleerde. U bereidde met zorg uw
to espraken  voo r aan het  adres van  buit enlandse af gevaard igden,  van B &  W  van Berk el en
Rodenrijs en v an af - en aant redend e doc ent en van  de Theo logisc he Univ ersiteit .
Nu de sy nod e aan het  einde v an haar zit tin gen is, w illen w ìj van ònze k ant  to t u  zeggen:  w ij zijn
blij dat  ú verk ozen ben t en  dat  ú het  gedaan h ebt . Ond er uw  ont spannen  leiding w as het  goed
vergaderen! We betuigen u daarvoor onze w elgemeende dank. En we hopen dat, àls het verloop
van een  zaak u een en kele keer n iet h elemaal lekk er zat,  dat  nare gev oel snel v erdw een doo rdat
w ij u hebben laten merken hoeveel respect w e als mede-moderamenleden en als vergadering
voor u en voor uw leiding hadden.
Daarbij realiseren w e ons dat  u een inst rum ent  w as in de han den v an onze g enadige Go d. H ij
verzoen t en  heiligt , en Hij b ekw aamt . Hij do et zijn d ienaren bo ven zic hzelf u itg roeien.  Een aantal
keren hebben we t i jdens de synode en aan de maalt i jden Efeziërs 3:14-21  gelezen en in de
berijm ing v an het  Liedboek  gezong en. De d oxo logie w aarmee dit  Schrif tg edeelt e eindigt , m aken
w e van h arte t ot  de onze:  " Hem n u, d ie blijkens d e krach t w elke in on s w erkt , bij m acht e is
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerl ijkheid in de gemeente
en in Christus Jezus tot in al le geslachten, van eeuw igheid tot eeuw igheid! Amen" .

Namens de hoogleraren-adviseurs voert prof. dr. J. van Bruggen het woord en spreekt als volgt:

Broeder praeses, broeders afgevaardigden,
Als h oog leraren-adv iseurs vo elen w ij ons nau w  bet rokk en bij het  w el en w ee van d e Univ ersiteit
der kerken: dageli jks mogen wi j  daaraan ons w erk doen. Deze synode had diverse belangr ijke



zaken v an de Un iversit eit o p haar agen dum . Bij de behan deling d aarvan w aren w ij niet  als
hoogleraren-adviseurs van uw  vergadering aanwezig. Maar wél als adviseurs van uw deputaten-
curat oren. Ik kan h et dan oo k niet lat en om d eze gelegenheid aan te grijpen voor een dan kw oord
nam ens alle colleg a' s. Een dank w oord  voo r de t ijd en aand acht  en zorg d ie u hebt  w illen gev en
aan de go ede vo ort gang v an het  onder w ijs. W ij voelen  ons in o ns w erk gest erkt  door  uw  beslui-
ten . En w e zijn bem oedigd  door  de belang stelling  voo r het  w erk aan d e Theolo gisch e Univ ersiteit
die wij geproefd hebben in de commissievergaderingen en in de plenaire vergaderingen. Geve de
Here zijn zegen o ver deze b esluit en: lat en ze ten  dienst e mog en zijn v an de op bou w  van zijn
gem eent en en de v erbreidin g van  het  evang elie!
Onze t aak als  hoo glerar en-ad vise urs h ebb en w ij op  deze sy nod e ku nne n v erric ht en v olg ens o nze
verw acht ing.  U w eet d at d ie verw acht ing niet  hoog  gest emd  w as. W ij schrev en u na lan g beraad
al van tevoren "dat ons in de huidige situatie geen regeling van het adviseurschap van de
hoo gleraren m ogelijk  lijkt , w aarin allerlei vro eger en t hans gev oelde bezw aren en k nelpun ten
w orden ondervangen". Blijkens een ons toegezonden besluittekst hebt u kennisgenomen van de
brief  en u erbij n eergelegd.  U hebt  daarm ee aanvaard  w at w ij u sch reven:  " De w erkw ijze van een
syno de (m. n. h et w ekenlan g hou den v an verg adering en op v ier van d e vijf  w erkdag en en het
w erken via een ui tgebreide commissor ia le voorbereiding) in combinat ie met de beperkte mogeli jk-
heden van de docenten om in de synode-plaats aanw ezig te zi jn, leidt o.i .  onvermijdeli jk tot
slechts w einig part icipatie aan het synodewerk en tot een beperkte communicatie tussen de
syno de en haar h oog leraren-adv iseurs" .
W ij dank en u v oor h et b egrip dat  u get oon d hebt  voo r ons sc hrijven . Graag had den w ij daarov er
ook met u gesproken of de behandeling ervan bi jgew oond, maar bli jkbaar was daar uw erzi jds
geen go ede mo gelijkh eid vo or. M isschien  kan dat  nog een s op een v olgend e syno de: d e prob le-
matiek bl ij f t  nameli jk onveranderd bestaan en ons inziens kan niemand echt gelukkig zi jn met de
hier gesignaleerde situatie die al zo lang als onbevredigend wordt ervaren.
Rest mi j  op déze synode thans niets anders dan u namens hoogleraren-adviseurs geluk te
w ensen met het gereedkomen van uw  arbeid en de w ens en bede uit te spreken dat dit w erk tot
opb ouw  en bloei v an de k erken zal zijn.  W ij w ensen u allen , pred ikant en en ou derling en, een
goede t erugk om st in  uw  eigen gem eent elijke w erk t oe. W eest u  ervan o vert uigd d at o ok w ij
vanu it o ns w erk aan d e Univ ersiteit  der kerk en de blik  steed s gerich t h ebben o p het  w elzijn van
de gem eent en w aarto e u en w ij in Nederlan d mo gen beh oren en w aarvoo r w ij onze dien st m ogen
verrichten.

Namen s de ont vang ende k erk v an Berkel en Roden rijs houd t d s. W . Tiek stra d e volg ende t oe-
spraak:

Broeder praeses,  broed ers afg evaardig den,  broeders en  zuster s,
Ik heb u it d e Ac ta v an vo rige syn oden b egrepen d at h et n og niet  zo lang zo is,  dat  de praeses
van de kerkeraad van de samenroepende en ontvangende kerk van de generale synode t i jdens de
slot zitt ing het  w oord  voert . Eigenlijk is d at p as het g eval sind s de syn ode v an Om men . To en
acht ten de ho ogleraren-adviseurs het niet  meer nodig in d e slotzitt ing het  w oord t ot d e afgevaar-
digden te richten. Wat prof. Douma nog even voor de vergadering toelichtte. De praeses van de
kerker aad, als past or loc i óók  lid met  adviseren de st em,  nam h et t oen bij w ijze van spr eken v an
hen over.
Wat hi j  precies gezegd heeft  is  niet  duidel i jk .  We lezen slechts:  "Namens de ontvangende kerk te
Omm en zegt  ds. H. J.  Siegers de sy nod e dank  voo r w at zij in d e syno de, zoals d ie in haar m idden
vergaderde, heeft ontv angen. De herinnering aan de synode zal in de kerk te Ommen lang
levend ig zijn" . Ik n eem aan d at d oor d e afv aardiging  van d ie praeses naar de sy nod e hier in
Berkel en Roden rijs, in Om men  de herinn ering no g w at lan ger leven dig is geb leven.  De syn oden
van o nze kerk en vrag en de laat ste jaren  nogal w at t ijd van  hun p asto r loci.
Het spi jt  mij in zeker opzicht, dat ik maar zo w einig in de gelegenheid was de zitt ingen van de
syno de bij t e w onen.  Dat  w as niet  uit  desint eresse. Ik speld e dagelijks d e krant . St raks ho op ik
de Ac ta ook  door t e nemen. M aar het w erk in de plaatselijke gemeent e ging meest al voor.
Hoev aak m ijn vro uw  mij oo k erop  w ees, dat  ik t och  w el een uniek e gelegenh eid had sy nod ezit-
tin gen bij t e w onen,  nu de sy nod e in Berkel en Roden rijs vergad erde.
Broeder praeses,  ik w il er mijn d ankb aarheid ov er uit spreken  dat  u als syn ode on ze gastv rijheid
niet  hebt  misbr uikt . Het  aant al vergad erw eken is du idelijk o nder h et d oor m ij gesch att e get al
gebleven. Voor mijn gevoel in sneltreinvaart, hebt u de op uw  tafel gelegde zaken afgehandeld.
Zeker,  het  duur de som s w el even v oor u  op gan g w as. M aar als de gang  er in zat,  dan gin g het
ook vlot. Zo vlot dat onze catechisanten niet eens de kans kri jgen u nog eens onder leiding te
bezoeken.
Wij hopen dat u het bi j  ons naar de zin gehad hebt. We hebben ons best gedaan het u naar de
zin te maken. De leden van de commissie die de synode voorbereidde en de t i jdens de synode
doo r ons gelev erde m annelijk e en vro uw elijke krac ht en w ilden niet s liever dan  dat  u nu zu lt
zeggen:  " Het  w as goed t oeven  in Berkel en Roden rijs" .
M oge on ze God de do or u gen om en beslissing en met  zijn zegen bek ronen , zodat  het  kerkelijk
leven hier en elders mag bloeien tot lof voor onze Here en Koning.
Tenslot te.  U gaat  vert rekken . W ij w ensen u w el th uis. Den k no g m aar eens aan on s teru g zoals
w i j  aan u terug zullen denken. Misschien w ordt het w el afk icken.. .

Aan  het  slot  van zijn  to espraak b iedt  ds. T iekst ra de vier m oderam enleden een  origineel g e-
sch enk  aan:  zij mo gen  ieder h et  bor dje m et  hun  fu nc ti e-aand uid ing , da t sp eciaal  vo or d eze
syno de verv aardigd  w as en w aaracht er zij steeds g ezeten w aren, als aand enken  meenem en naar



huis. De praeses ontvangt bovendien nog het bordje met het logo van de Generale Synode
Berkel en Rodenri js 1996 . 

Na deze dankbare terugblik op het w erk van de synode laat de praeses Gezang 30:1 , 3 en 6
zingen en  gaat  hij de v ergaderin g vo or in dan k- en sm eekgeb ed. T enslot te v erklaart  hij met
hamerslag de drieënveertigste generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland sinds
189 2 voor gesloten.

Het moderamen:
ds. T j. Boersm a, e.t . praeses
ds. P. Niemeijer, e.t.  assessor
dr. P.H. R. van H ouw elingen,  e.t . scrib a I
ds.  C. v an de n Berg , e. t.  scrib a II
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ACTA

VAN DE GENERALE SYNODE

VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN

IN NEDERLAND

BERKEL EN RODENRIJS 1996

Uitgeverij De Vuurbaak



DIENST VA N W OORD EN GEBED op dinsd ag 9  april 1 99 6,  op de v oorav ond  van d e Generale
Syno de van  Berkel en Roden rijs.

De raad v an de Geref orm eerde Kerk t e Berkel en Rodenr ijs had de g emeent e sameng eroepen
voo r een dienst  van W oord  en gebed  ter g elegenheid  van d e samenk om st v an de gen erale
syno de van  De Gerefo rmeerd e Kerken in  Nederland  vanaf  w oensdag  10  april 1 99 6.

Deze bidstond werd bi jgew oond door de afgevaardigden naar de synode, docenten van de
Theologische Universiteit te Kampen, generaal-synodale deputaten en vele andere belangstel len-
den uit  het hele land. D e plaatselijke overheid w as o.a. vert egenw oordigd d oor de burgem eester,
drs. E. Hofland.

Vo organ ger in de d ienst  w as ds. M .H.  Sliggers,  praeses van  de Generale Sy nod e van Om men
199 3. Hij had als tekst gekozen 2 Timoteüs 2:8-9 en vatte zi jn preek als volgt samen:

Niets kan ons méér aansporen om Christus te dienen dan het evangelie dat Hij  de opgestane
Heer is.  

W aarom  die aanspo ring 1 . no dig is;  2.  zo sterk  is.

In deze dienst  is het  w erk v an de gen erale syno de opg edragen aan  God, d ie zijn Zoon  heef t
opg ew ekt  uit  de doo d. Gebed en w erd om  de leiding  van d e Heilige Geest .



ACTA  VA N DE GENERALE SYNODE V AN D E GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND,  SAM ENG-
EKOM EN T E BERKEL EN RODENRIJ S OP W OENSDAG 10  APRIL 1996

PRO-ACTA

Artikel 1 1 0 . 0 4 . 9 6
Opening

Namen s de raad v an de Geref orm eerde Kerk t e Berkel en Roden rijs, do or de Generale Sy nod e van
Ommen 199 3 aangewezen als samenroepende kerk, opent ds. W. Tiekstra de vergadering.
Hij laat zingen Psalm 36 :2 en 3, leest Johannes 4:1-30  en gaat voor in gebed.
Daarna houdt hi j de volgende openingstoespraak:

Geacht e afg evaardig den naar en  hoog geach te ad viseurs v an de gen erale syno de 1 99 6,
Het is mij een groot genoegen u, namens de samenroepende kerk te Berkel en Rodenri js, w elkom te
mog en heten in d eze constit uerende vergadering.  Als praeses van de m aand viel mij die eer te beurt .
M et b lijdsch ap w il ik de daarb ij behoren de t aken v erricht en. Zo als uit  de A ct a van v orige sy nod en
blijkt , ho ort  bij die t aken een  openin gsw oord . Laat  ik daarm ee dan m aar beginn en. Ik  zal proberen
het kort te houden. Hopeli jk zult u dat als vergadering bij  de u opgedragen taken ook kunnen doen.
W ij zagen u g raag ko men . W e hebben  ons niet  voo r niet s kand idaat  gest eld om  deze syn ode t e
mo gen on tv angen.  Ons sind s 19 90  in gebru ik zijnde k erkgeb ouw  " De Bron"  kan u itst ekend  als
con feren tieo ord v oor een g enerale syn ode dien en. Dit  gebou w  nodig t d aarto e als het w are uit . W ij
pri jzen ons gelukkig dat ook de Generale Synode van Ommen 1993  dat heeft ingezien.
Naar w ij begrijpen  zou het  w el eens één v an de laat ste k eren ku nnen zijn , dat  de verg adering en van
de generale synode in een kerkg ebouw  of k erkelijk cent rum w orden gehou den. De part iculiere
syno de van  Holland -Zuid h eeft  u een v oorst el gedaan o m o nderzoek  te lat en doen  of  uit w ijken n aar
een co nf erent ieoord  niet  aant rekkelijk er is.
Persoonlijk zo u ik h et jam mer v inden,  w anneer de g enerale syn oden (n et als v roeger b ejaarden- en
verpleeghuizen) naar een bosri jke omgeving zouden worden verwezen. De afstand tot  de plaatsel i jke
kerken  kan d aardoo r onn odig g root  w orden . Nu  nog h eeft  de meest e vergad ering v an de k erken
duideli jk een plaats in het midden van de kerken. Een groot deel van de plaatselijke gemeente wordt
er in meer of mindere mate bi j betrokken. Terw ij l heel de gemeente er mee te maken kri jgt vanw ege
allerlei praktische zaken.
Wij zagen u dus graag komen. Maar w e wil len u toch ook w el weer zien vertrekken. Tot zolang
zullen w ij als gemeen te en ig ong erief v oor lief  nemen . W e doen d at m et lief de. M aar het  mo et n iet
te lan g dur en. J e moet  verleend e gast vrijheid  niet  misbr uiken . M aar ik besef  dat  u dat  niet  helemaal
zelf in d e hand h ebt . De k erken d ie u zond en hebb en, d oord at zij uw  agenda h ebben g evuld , daarin
een belang rijke st em.
Ik mo et h ierbij denk en aan iet s dat  zich in d e gesch iedenis v an de geref orm eerde kerk  te Berk el
heeft afgespeeld. Het w as in de eeuw  van de Reformatie, de zestiende eeuw.  Ti jdens de 80-jarige
oorlo g. T oen v luch tt e er een dom inee uit  Vlaan deren v oor h et o orlog sgew eld naar het  noor den.  Zijn
naam w as Vedastu s Coornw inder. Deze Belg kw am naar Berkel. En hij verbond zich on der voorw aar-
den aan de gemeent e alhier.
Een van die voorwaarden was dat de dorpskerk zou w orden gerepareerd. Bleef dat uit,  zodat Vedast
zijn dienst  niet  goed k on v erricht en, d an mo cht  hij vert rekken . W el moest  dom inee de gem eent e in
de gelegenheid stellen een opvolger voor hem te vinden. Er w erd een opzegtermijn van drie maan-
den afgesproken. Aan de andere kant gold die opzegtermi jn ook voor de gemeente.  De plaatsel i jke
kerk k on haar d ienaar des W oord s op t ermijn  ont slaan. Zo  had hij d e gelegenh eid om  naar een
andere gemeente w aar hi j  zou kunnen dienen om te zien.
Ved ast k w am in 1 58 3 n aar Berkel. V olgens d e straat naam bord jes van d e Coorn w inderlaan w as het
in 1 58 7.  M aar ik hec ht  meer w aarde aan de g egeven s in het  proef schrif t v an de heren  W out ers en
Abels:  Nieuw  en ong ezien -- Kerk en sam enlevin g in de c lassis Delft  en Delf land 1 57 2--1 62 1,  deel
1. Ook ds. G. Treurniet stelt in Uit de Bron de ko mst  van d s. Coo rnw inder in 1 58 3.  M aar w ie had
ooit  kun nen den ken d at d s. Coo rnw inder in h et jaar 1 60 7,  bijna een k w art eeu w  later,  in de am -
bach tsh eerlijkheid  Berkel zou st erven? V edast  zelf zeker n iet.
De vraag  is zelfs of  hij hier w el altijd m et ev enveel g enoegen  heef t g ew erkt . W ant  al binnen  een jaar
nadat hi j zich aan de gemeente hier had verbonden, verzocht hi j  naar Engeland te mogen vertrekken.
Daar w ilde hij V laamse v luch telin gengem eent en gaan d ienen.  M aar de classis Delf t liet  hem w eten
dat niet toe te staan. Hij  moest in Berkel bli jven.
Het  w as vijf  jaar later,  in 1 58 9,  dat  Ved astu s Coorn w inder het  verzoek  indiend e te m ogen r uilen m et
zijn colleg a die sto nd in ' t W oud . ' t W oud  is een dorp je dat  aan de and ere kant  van d e stad  Delft
ligt . M aar ook  dat  sto nd de c lassis niet t oe. Zij v oegde V edast us t oe: " Dat  hij zich n iet lan ger m oest
kw ellen om van Berkel  vr ijgemaakt te worden, omdat z ijn dienst aldaar 'zeer nut ende vorder l ick '



w erd ervar en."  Nee, deze d om inee kw am niet  gemak kelijk w eg uit  Berkel.
De geschiedenis gaat nog verder. Om een lang verhaal kort te maken. Het lange verhaal wordt  door
ds. T reurniet  vert eld in het  boek je Uit de Bron dat u o p uw  taf el vindt . Tussen 1 59 3 en 1 59 9 w erd
ds. Coornw inder herhaaldeli jk beroepen door de gemeente Yarmouth of J armuiden in Engeland.
Telkens moest hij in opdracht van de kerkeraad en de classis Delft voor die beroepen bedanken. De
ene keer d at h ij w el moc ht  gaan,  in 1 59 5,  mo est h ij eerst n og blijv en om  de gem eent e naar een
opv olger t e laten  om zien. Die w erd blijk baar niet  gevo nden.  Ved ast b leef in  Berkel.
Wel mocht hi j  zo nu en dan een paar w eken naar Yarmouth gaan, om de gemeente daar te helpen.
Maar ook de verzoeken daartoe w erden niet alt i jd ingew il ligd door kerkeraad en classis. En in 1599
w ordt  het  hem v erbod en t e gaan, o md at d e overt och t t e gevaarlijk  w as. Ook  meend e de classis dat
ds. Co ornw inder zelf , de g emeent e in Berkel en d ie te Y armo ut h er sch ade van  zouden  kun nen
ondervinden.. .
Tenslot te,  na zestien  jaar, beru stt e Ved astu s Coorn w inder erin  dat  hij predik ant  in Berkel m oest
blijven . No g ach t jaar h eeft  hij daarna in  goede h armo nie met  de andere am bt sdragers,  ouder lingen
en diakenen, zi jn dienst verricht. Hij  bleef trouw  zi jn ambt bedienen, totdat de Here hem door de
dood in 1607  uit zi jn dienst ontsloeg. We bli jven deze eerste gereformeerde voorganger in de
ambachtsheerl ijkheid Berkel met dankbaarheid gedenken.
Ik heb u  dit  verhaal v erteld  om  de vo lgende red en. W at b edoeld w as als minim aal drie maan den
w erd vierentw intig jaar. Zonder dat deze dominee dat zelf graag wilde. Laten w e hopen dat uw
verblij f  hier niet zodanig zal uit lopen. U bent w el niet als Coornwinder gekomen om ons als predikant
van d e gemeen te t e dienen.  Het  is juist an dersom : W ij w illen u dien en. Op dat  u met  uw  w erk alle
gem eent en in Ned erland,  inclu sief d ie van Berk el en Rodenrijs,  kun t d ienen.  Laten  w e hopen  dat  u
aan een t ermijn  van d rie maand en geno eg hebt . Zod at u  niet  ' uzelf g aat k w ellen om  van Berk el
vri jgemaakt te w orden'.
Er l igt veel werk op u te w achten. Er zijn ongeveer tw ee maal zoveel ingekomen stukken op uw t afel
gelegd als in Ommen drie jaar geleden. Die synode vergaderde elf weken, verspreid over vij f  maan-
den.  De A ct a van Om men  beslaan 2 12 , de b ijlagen m eer dan 5 00  pagina' s. Zie dat  niet  als een
record  dat  gebro ken m oet  w orden . Probeer uw  Ac ta b eperkt er te h oud en. U zo u een v oorb eeld
kunnen nemen aan uw v oorganger hier in Berkel en Rodenrijs. De Act a van 1952  tel len inclusief de
bijlagen m aar net  12 0 p agina' s. Of  dat  lukt ? Ik vrees het  ergst e.
U w eet w at er allem aal op uw  taf el ligt . Een enkele app èlzaak. De b enoem ing v an enk ele doc ent en
aan onze Theologische Universiteit.  Opdat het werk in Kampen ook in de komende jaren goede
voortgang kan hebben. Maar vooral opnieuw de kw estie van het vrouwenstemrecht. Ook de
zegengro et en  zegen in d e eredienst en. V erder een heel d ik rapp ort  bet reff ende de ered ienst . Daarin
het  voo rstel een  uit gebreid  liedboek  vrij t e geven  om  te b eproev en. Een nieuw e proef bun del zoge-
zegd. O ok m oet en de sam ensprek ingen m et an dere kerk en in het  kader v an ons st reven n aar
kerkelijk e eenheid u w  aandac ht  hebben . Daarb ij niet  te v erget en de v ele con tac ten  met  christ enen
en kerken elders in de wereld. Nog heb ik niet alles genoemd.
Naar ik aanneem beseft u, dat uw  w erk hier in Berkel en Rodenri js in de kerken met belangstell ing
zal w orden  gevo lgd.  De lijst m et in geko men  stu kken  w ekt  op het  eerste g ezicht  de indru k dat  er
over v erschillen de zaken v rij versc hillend w ordt  gedac ht . Het  zou ku nnen b lijken d at h et o p het
tw eede gezich t w at m eevalt . M aar daar dur f ik  mijn h and niet  voo r in het  vuu r te st eken.  Dat
betekent naar mijn idee, dat uw  besluiten krit isch gew ogen zullen w orden. Daarom bid ik dat uw
besluiten samenbindend zullen mogen w erken. Om dat te bereiken zullen die besluiten hun grond
moeten vinden in Gods Woord en de gereformeerde kerkorde. Daarom zult u moeten putten uit de
Bron, waarover w ij samen hebben gelezen.
Die gesch iedenis,  ons in J ohann es 4 b eschrev en, h eeft  w at leerzam e accen ten . Neem  het  opt reden
van de Here Jezus daar.  Hi j praat met een Samaritaanse vrouw . Ui t  de react ie van die vrouw bl i jk t
dat  dat  w el heel ong ew oon  w as. M aar Jezus w ordt  niet  gehind erd do or gew oon tes en  trad ities.  Hij
doet  w at zijn V ader Hem  zegt.  Hier het  evang elie verko ndigen  aan een Sam aritaan se.
Hij verk ond igt  haar Zich zelf als de b ron v an leven d w ater.  W ater d at alle do rst lest . Ook  de dorst
naar gerechtigheid. Dit w ater wast de zonden af. Dit w ater geeft eeuw ig leven. Ja, het maakt dode
zondaars levend. Zodat zi j  de Vader gaan aanbidden. Aanbidden in geest en in w aarheid. Opvallend
is ook  dat  het  gesprek  uit loopt  op een k w estie v an de eredien st.
Tussen Joden en Samaritanen w as dat het grot e tw istpunt . W aar moet God w orden aanbeden? Op
de berg Gerizim of op de berg Sion? De vrouw  stelt de Here Jezus die vraag. In zi jn antw oord t i l t  de
Here Jezu s die vro uw  bov en dit  tw istp unt  uit . Het  gaat  niet  om  de plaat s van aan biddin g. H et g aat
om  de aanbid ding zelf . Om  de aanbid ding v an de V ader. In d ie aanbidd ing in g eest en  in w aarheid
zullen Joden en Samaritanen, ja alle volken, elkaar vinden.
Broeders,  laat u in  al uw  beraadslagin gen,  uw  besluit vorm ing en u w  besluit en, leiden  door  het
Woord van de Waarheid. Het evangelie van Jezus Christus, gekruisigd en opgewekt. Hij  is de bron
van lev end w ater.  Daaraan m ogen en  mo eten  alle gelov igen zich  laven.  Alleen  vanu it d ie bron zal
het  kerkelijk  leven k unn en opb loeien.  Bloeien in aanb idding . Niet  bekro mp en. M aar echt  oecu me-
nisch. In binnen- en buitenland: Eén Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Bidt
daarom voortdurend om de leiding van de Geest van de Waarheid.



U gaat  strak s een mo deram en kiezen.  Verv olgens g aat u  vergad eren. Oo k nu  w eer in nieuw e stijl.
De computers die u ter beschikking staan vormen nu zelfs een netwerk. W e zijn daar als gemeente
in Berkel en Rod enrijs best  w el een beet je tro ts o p. W ant  w ij zijn, den ken w ij, w el de eerste k erkelij-
ke gemeente in Nederland met een eigen computer-netw erk, BronNet geheten.
Als g evolg  van h et b estaan  van d at n etw erk ku nnen w ij u als syn ode,  als u dat  w ilt,  een eigen e-
mail adres b ezorgen.  Dan ben t u  via Int ernet  voo r kerk en in bin nen- en b uit enland b ereikbaar.  Dat  is
dan trouwens w ederzi jds. U hoeft maar te kikken en wij zorgen er, waarschijnl ijk binnen een dag,
voo r. Naar w at ik  de laatst e dagen h eb geho ord,  w ordt  het  binnen  de kerk en hier en d aar w el
verw acht , dat  deze syn ode v ia Intern et b ereikbaar is.  En op de sy nod e van d e zusterk erken in
Canada schijnt het goed te hebben gefunctioneerd.
M aar het  belan grijk st e blijf t t oc h,  dat  u w ilt  luist eren.  M et  uw  oren  en m et  uw  hart . Eerst  naar o nze
God en Here. Bij de Here is de levensbron. Zi jn licht doet, klaarder dan de zon, u ' t  w are l icht
aanschouw en. Laat u do or Christus'  Geest en Wo ord leren. Luister v ervolgens ook  goed naar elkaar.
En help zo  elkaar  en de  kerk en,  die u  zond en,  verd er. T ot  meer dere aan bid din g v an uw  en on ze
Vader in de hemel.  
Met deze woorden verklaar ik deze vergadering voor geopend.

Artikel 2 1 0 . 0 4 . 9 6
Onderzo ek v an de gelo of sbrieven

Uit het  onderzoek v an de geloof sbrieven door d e samenroepende kerk  blijkt dat  alle particuliere
syno den w ett ig vert egenw oord igd zijn d oor h un pr imi-af gevaard igden.  Alleen  is ds. K. J.  Kapt eyn
vervangen door zijn secundus, ds. L. Sollie. De afvaardiging is als volgt:

voor de part icul iere synode van Groningen:

prim i ds. H . Geert sma Zuidhorn
dr. L. J.  Joo sse Groning en
oud . H.  Koekk oek Haren
oud. N. Wiersum Sint  An nen

secundi ds. J. J. Dro nkers Groning en
ds. H.G. Gunnink Schildwolde
oud J. Beeft ink Zuidhorn
oud . P.P. Koop man Zuidhorn

tert ii ds. S. W . de Boer Leek
ds. A. Kruizinga Delf zijl
oud . A .A . van  Essen Groning en
oud. T.K. Geersing Haren

voor de part icul iere synode van Friesland:

prim i ds. R.T h. d e Boer Ureterp
ds. T j. Boersm a Drach ten
oud . J.  van D ijk Burgum
oud. A. Prins Leeuw arden

secundi ds. A. van der Sloot Drach ten
ds. R. v an W ijnen Noardburgum
oud . P. Dijkem a Drach ten
oud. D.J. van Hemmen  Drach ten

tert ii ds. J .E. Kram er Sneek
ds. J .J . V erw eij Leeuw arden
oud. E. Hoek stra Damw oude
oud. K. Koens Leeuw arden

voo r de part iculiere sy nod e van D rent he:

prim i ds. A . Boersm a M ussel
ds. K.J .  Kapteyn Hoog eveen



oud. Joh.W. v an der Jagt Gees
oud. W. Sturing Hoog halen

secundi ds. L. W . de Graaf f Zuidlaren
ds. L.  Sollie M eppel
oud . L. M eems M ussel
oud. H.J. Stevens Hoog halen

tert ii ds. D.W.L. Krol Assen
ds. J.  Zw art W insch ot en
oud . J. E. Helder Emmen
oud. K. Rijkens W insch ot en

voo r de part iculiere sy nod e van Ov erijssel:

prim i ds. A . de J ager Zw olle
ds. H.J . Siegers Omm en
oud . G. Boersm a Zw olle
oud. J. Gunnink Hardenberg

secundi ds. E. Hoogendo orn Kamp en
ds. A. van Houdt Enschede
oud . G. Bredew old Zw olle
oud.  J .  Meems Emmeloord

tert ii ds. K.  Harm annij Den Ham
oud . J.  van D ijken Omm en

voor de part icul iere synode van Gelderland:

prim i ds. P. Groenenberg Ermelo
ds. M .H.  Oost erhuis Hat tem
oud. H. Brink 't  Harde
oud . D.  Velv is Lelyst ad

secundi ds. H.J. Messelink Barneveld
ds. G.  Zom er 't  Harde
oud . W . van  Hart en Tiel
oud . J.  Noord zij Harderw ijk

tert ii ds. A .P. van  Dijk Tiel
ds. H . van  Veen Neede
oud. E. van Ittersum Dron ten
oud . G.J . Sein Ermelo

voor de part icul iere synode van Utrecht:

prim i ds. C. v an den Berg Am ersfoort
dr. P.H. R. van H ouw elingen Nijkerk
oud.  M .  Douma Am ersfoort
oud . W . Sm it Hilversum

secundi ds. D. Ophoff Nieuw egein
ds. A .O.  Reitsema Bunsch ot en
oud . A . van  Diggele Hilversum
oud . K. J.  de Haan Huizen

tert ii ds. J.B. Wilmink Hilversum
oud.  J .  Meima Am ersfoort

voor de part icul iere synode van Holland-Noord:



prim i ds. P.H.  van d er Laan Leiden
ds. M . van  Veelen Delf t
oud. K.  Stelpst ra Rijsw ijk
oud . K. J.  W ietsm a Badhoevedorp

secundi ds. D . Grif fio en Voo rburg
ds. A.J. van Zuij lekom Den Haag
oud. E. Boerma Zaandam
oud. D. van Loon Aerdenhout

tert ii ds. J.  Borgdorf f Alp hen aan d en Rijn
ds. K.  van d en Geest Duivendrecht
oud. D.C. Hogewoning Rijnsburg
oud . J.  Leder Voo rburg

voor de part icul iere synode van Holland-Zuid:

prim i ds. R. t er Beek Capelle aan den  IJssel
ds. P. Niem eijer Dordrecht
oud . M .W . Folm er Vlaard ingen
oud . A . van  Leeuw en Papendrecht

secundi ds. E.A . de Boer Krimp en aan den  IJssel
ds. K.  de V ries Ridderkerk
oud . A . van  der Does Sliedrecht
oud . B.F. M ulder Rott erdam

tert ii ds. A.L.Th. de Bruijne Rott erdam
ds. J .J . Sch reuder Zw ijndrecht
oud . J. M . van  Bemm el Krimp en aan den  IJssel
oud. J .T. v an der Wijng aard Capelle aan den  IJssel

voor de part icul iere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg:

prim i ds. T . Dijk ema ' s-Hert ogenb osch
ds. P.L. Storm Terneu zen
oud . N.  Buurm an Nuenen
oud. J. van Groos Tilburg

secundi ds. L.E. Leeft ink Zaamslag
ds. A . Sou man Hoek
oud . C. d e Putt er Vught
oud . J. I. M eesen Hoek

tert ii ds. A . Buursem a Alm kerk
ds. J.A. Schell ing Zeven bergen
oud . J. D.A . Bareman Mid delburg
oud . J.  Scheele Zierikzee

Artikel 3 1 0 . 0 4 . 9 6
Verk iezing v an het  mo deram en

Door schriftel i jke stemming kiest de vergadering het volgende moderamen:
ds. T j. Boersm a, praeses
ds. P. Niemeijer, assessor
dr. P.H. R. van H ouw elingen,  scriba I
ds.  C. v an de n Berg , sc riba II

Artikel 4 1 0 . 0 4 . 9 6
Constituering



Namen s de samen roepen de kerk  verk laart d s. W . Tiek stra d e drieënv eertig ste g enerale syn ode v an
De Gerefo rmeerd e Kerken in  Nederland  sinds 1 89 2 v oor g econ stit ueerd.  Hij nod igt  het  mo deram en
uit  zitt ing t e nemen  en draagt  de leiding  over aan  ds. T j. Boersm a.

De praeses dan kt  de kerk  te Berk el en Rodenrijs v oor d e bet oon de gast vrijheid  en vo or alle vo orbe-
reidend e w erkzaam heden.  De beide p redikan ten  van d e samenr oepend e kerk,  ds. J .R. Geersing en
ds. W . Tiek stra,  w orden  uit genod igd de sy nod e van ad vies t e dienen.  Verd er mem oreert  de praeses
de belangrijkste zaken die de aandacht zullen vragen. Refererend aan de naam van het kerkgebouw
w aarin de synode bi jeen is, merkt hi j  op dat de vergadering steeds zal moeten putten uit de bron
van het Woord.

Artikel 5 1 0 . 0 4 . 9 6
Beli jdenis en belofte

Op verzoek van de praeses verklaren de synodeleden en de aanwezige adviseurs door op te staan,
dat zi j hun w erk zullen doen in onderworpenheid aan de Heil ige Schrift  en in gebondenheid aan de
gereformeerde belijdenis. Daarna wordt de Apostol ische Geloofsbeli jdenis gezongen.

Deze beloft e is op later datu m eveneens af gelegd door:
ds. D. Griff ioen (18 apri l);  ds. H.J. Messelink (23 apri l);  prof. drs. G. Kw akkel en prof. dr. C.J. de
Ruijter (2 4 ap ril); ds.  E.A.  de Boer (1  mei);  prof . drs.  B. Kam phu is (23  mei);  ds. J .E. Kram er (6 ju ni);
oud . J.  Noord zij (11  juni), p rof . dr.  J. D oum a (12  juni); o ud.  B.F. M ulder en o ud.  D. v an Loon  (18
juni);  oud.  L. M eems (3  sept emb er).

Artikel 6 1 0 . 0 4 . 9 6
Huisho udelijk e zaken

Op voorstel van het moderamen w ordt besloten:
a. de def init ieve sluit ingsdat um  voo r het  indienen  van in geko men  stu kken  is maand ag 1 5 ap ril;
b. vergaderd w ordt  van 9 .0 0--1 2. 30 , van 1 3. 45 --16 .4 5 en v an 19 .0 0--2 2. 00 . Op dinsdagm or-

gen beg int  de verg adering  om  10 .3 0,  op v rijdagm iddag is d e sluit ing om  15 .3 0.  M axim aal
tw ee dagdelen per dag zal plenair worden vergaderd;

c. het hele kerkgebouw is rookvr ij ,  zodat er binnen niet  mag w orden gerookt;
d. het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, De Heraut en Wegwijs ontvangen op

hun  verzoek  to estem min g om  verslag t e doen v an open bare zitt ingen,  onder  de vo orw aarden
uit  de Huish oud elijke regeling  voo r generale sy nod en (art . 7 .3 );

e. er zullen v ijf c om missies w orden  gevo rmd , w aarvan d e volg ende pred ikant en als vo orzit ter
zullen f ung eren: T . Dijk ema,  H. Geert sma,  P. Groenenb erg, P.H.  van d er Laan, H. J.  Siegers;

f . de syn odeleden  zullen zich  zoveel m ogelijk  besch ikbaar h oud en vo or syn odew erk en b ij
verhindering zelf voor vervanging zorgen;

g. de synode kri jgt  de beschikking over een eigen Internet e-mai l  adres, nameli jk :
gsberk elgk@ bron .lif enet .nl.

Artikel 7 1 0 . 0 4 . 9 6
Commissies en taakverdeling

Het moderamen heeft met advies van de hoogleraar kerkrecht de commissies samengesteld. Tevens
zijn d e ta ken  ov er de c om mis sies v erdeel d,  w aarbij  gepr obe erd is d e te  beha nde len o nde rw erpen  zo
veel m ogelijk  naar inho ud t e clust eren. Zo als gebruik elijk, zal het  mo deram en div erse zaken v an
organisatorische of vertrouweli jke aard voorbereiden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Com missie 1 : Hu w elijk en gezin

ds. H . Geert sma,  voo rzitt er
ds. R.T h. d e Boer
ds. A . Boersm a
oud . M .W . Folm er
oud. J. Gunnink
oud . W . Sm it
oud . D.  Velv is

Com missie 2 : Lit urgie



ds. H .J . Siegers,  voo rzitt er
ds. R. t er Beek
oud. H. Brink
oud . J.  van D ijk
oud. Joh.W. v an der Jagt
ds. M .H.  Oost erhuis
oud. K.  Stelpst ra

Commissie 3: Opleiding

ds. T . Dijk ema,  voo rzitt er
dr. L. J.  Joo sse
oud . H.  Koekk oek
oud. A. Prins
oud. W. Sturing
oud . K. J.  W ietsm a

Commissie 4: Diaconaat en buitenland

ds. P.H.  van d er Laan, v oorzit ter
oud . N.  Buurm an
oud. J. van Groos
ds. L.  Sollie
ds. M . van  Veelen
oud. N. Wiersum

Comm issie 5: Kerk

ds. P. Groen enberg , vo orzit ter
oud . G. Boersm a
oud.  M .  Douma
ds. A . de J ager
oud . A . van  Leeuw en
ds. P.L. Storm

Artikel 8 1 0 . 0 4  /  11 . 0 4 . 9 6
Financiën synode

Overeen kom stig  het  voo rstel v an de sam enroep ende k erk w ordt  to t q uaest or van  de syn ode be-
noem d br.  D. v an W inden,  Verv eenst raat 2 6,  26 51  EX Berkel en Roden rijs; t ot  zijn plaat sverv anger
br. A . V ermaas,  Beukensin gel 4 , 2 65 1 T S Berkel en Roden rijs.
Verd er w ijst d e syno de uit  haar mid den t w ee fin anciële c om missies aan.  Een begrot ingsc om missie,
best aande uit  de oud erlingen J oh. W . van  der Jag t en  K. St elpst ra en een co nt roleco mm issie,
best aande uit  de oud erlingen N . Buurm an en K.  Stelp stra,  secun dus ou d. K. J.  W ietsm a.

Artikel 9 1 1 . 0 4  /  16 . 0 4 . 9 6
Ingeko men  brieven

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen brieven:
a. overlijd ensberic ht  van d e scho onv ader van  afg evaardig de W . Sm it;
b. uit nod iging v oor d e jubileum bijeenk om st v an de v ereniging  Reform anda op  zaterdag  13  april;
c . kaart van de gereformeerde vrouw envereniging Maranatha te Assen-Noord, waarmee zi j  de

syno de Gods zegen  to ew enst .

Artikel 10 1 7 . 0 4 . 9 6
Vaststel l ing van de agenda

De agenda voor de generale synode wordt, na toevoeging van een aantal nagekomen brieven,
vastgesteld volgens het concept van de samenroepende kerk.

1 . Opening namens de samenroepende kerk.
2 . Onderzo ek v an de gelo of sbrieven  en de presen tie.
3 . Verkiezing van het moderamen.
4 . Constituering van de vergadering.



5 . Betuiging van instemming met de beli jdenis van de kerken.
6 . Vast stellin g van  de agend a.
7 . Behandeling van ingekomen brieven en rapporten.
8 . Benoemingen.
9 . Vaststel l ing van de Acta en de Handelingen.
1 0 . Aan w ijzing v an de sam enroep ende k erk v oor d e volg ende gen erale syno de en bep aling v an

tijd  en plaat s van sam enko mst .
1 1 . Censuu r naar art ikel 4 8 v an de k erkord e.
1 2 . Rondvraag.
1 3 . Sluit ing.

Zie verder de volgende drie bi jlagen:

I Chronologisch overzicht van de plenaire vergaderingen.
II Overzicht van de presentie van de afgevaardigden.
III Li jst van ingekomen brieven en rapporten.

Artikel 11 2 6 . 0 4 . 9 6
Brief aan K oning in Beatrix

In verband met koninginnedag zendt de synode een brief aan Hare Majesteit Koningin Beatrix met de
volg ende inh oud  (eindredac tie:  oud.  W . Sm it):

M ajesteit ,

De generale sy nod e van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland , in v ergaderin g bijeen t e Berkel en
Rodenri js, geeft t er gelegenheid van koninginnedag-1996 uit ing aan haar gevoelens van oprechte
verbo ndenh eid met  U en uw  Huis.
Teven s spreekt  de syn ode haar d ankb aarheid uit  voo r de w ijze, w aarop Uw e M ajesteit  zich,  geheel
in de l ijn van het geslacht Oranje-Nassau, steeds inzet voor land en volk.
De synode w enst U in de uitvoering van uw  verantwoordeli jke taak de onmisbare zegen van de
" Potent aat d er Potent aten "  to e.

Namen s de generale sy nod e,

Ds. Tj.  Boersma,  praeses
Dr. P.H. R. van H ouw elingen,  scriba I

Artikel 12 0 7  /  2 3 . 05 . 9 6
Ingeko men  stu kken

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen stukken:
a. van de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouw en, bi jeen op de bondsdag te

Barneveld,  een fax dd. 7 mei 1996 . Deze zusters zenden de generale synode een harteli jke
groet . " W ij dragen u  in ons g ebed aan d e Here op en  w illen Hem  vragen  of  Hij u w ijsheid en
inzicht w il  geven bi j  de bespreking van alle zaken die op de agenda staan";

b. van g roep 1  +  2 v an ' de Basis'  te M ussel een (plak )boek  met  als to elicht ing:  " W e w eten  dat
u heel veel boeken m oet lezen. Gelukkig  is dit ' boek'  snel uit. Heel veel st erkte m et het  w erk
op de sy nod e" ;

c. van d e Bond v an Gerefo rmeerd e Jon gerenv ereniging en, b ijeen gew eest o p de jon gerend ag in
Zw olle, een ongedateerde brief w aarin zij  de synode laat w eten: "W ij hebben voor u, op de
dag v an de hem elvaart  van o nze Here J ezus Christ us, g ebeden en  w ensen u w ijsheid en
kracht van God toe, om beslui ten te nemen naar de w i l  van God en tot  hei l van zi jn volk".

Artikel 13 2 1 . 0 5 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Benin

De praeses heet  br. T heoph ile Djodjo uw in, af gevaard igde v an de Eglise Réform ée Conf essant e au
Benin, v an hart e w elkom . Deze w ordt  vergezeld  door  zr. H. E. Kooij-Ogg el, dep ut aat BBK, d ie als tolk
opt reedt . Nam ens De V erre Naast en is ook  br. T j.S. d e Vries aanw ezig. In een k ort e to espraak
brengt broeder Djodjouwin aan de synode de hartel i jke groeten over van de ERCB, waarbij  hi j  de
zegenw ens van  Hebreeën 1 3: 18 -21  cit eert.  Daarop v erw oord t d e praeses de dan kbaarh eid die er in



Nederland  is voo r de m ogelijk heden o m g eestelijk e onderst euning  te b ieden in Benin . Drie jaar
ge lede n b es lo ot  de  sy no de  hu lp  te b iede n e n d ie  is  in mid de ls  oo k ge kom en  do or  br .  en  zr .  J .E.
Wolt ing-Urban, uitgezonden namens BBK en DVN. Verder staan de kerken te Gouda en te Waddinx-
veen gereed om als zendende kerken voor Benin op te treden. Het is onze harteli jke bede dat de
Here uw  kerken  verder zal d oen gr oeien in d e kenn is van zijn n aam.

Artikel 14 2 1 . 0 5 . 9 6
Ontvangst gasten ui t  Zuid-Afr ika

De praeses heet tw ee zendingsw erkers van Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika w elkom:
zr. Yn om a Cupido  en br.  Bethu el Mo gashoa.  Zij w orden  vergezeld  door  ds. T . de Boer,  deput aat
BBK, die als tolk optreedt. Zuster Cupido houdt een korte toespraak, w aarin zij  iets vertelt over de
prob lemen d ie zij als maat schap pelijk w erkst er in Belhar on tm oet  (o.a.  alcoh olism e en jeugd crim inali-
teit ). Broeder M ogasho a w erkt  als evang elist in  Soshang uve.  Hij zegt  het  als een groo t p robleem  te
ervaren dat velen in Afrika het christendom proberen te vermengen met het heidendom. Zo'n
vermenging wordt door de Schrift  niet toegestaan. Verder w il hij  dank uitspreken voor de steun
vanu it N ederland,  niet  alleen in de v orm  van sam enw erking  maar v ooral oo k do or het  gebed.  Hierbij
aanslui tend merkt  de praeses op: wi j  hopen en bidden dat de evangelieverkondiging in Zuid-Afr ika
verder vrucht zal dragen. Moge de Here al le plannen zegenen om vanuit Nederland gecoördineerde
steu n t e verlenen  aan uw  w erk in Belhar en  in M amelod i/Sosh anguv e.

Artikel 15 2 2 . 0 5 . 9 6
Bericht en van  verhin dering  buit enlandse k erken

Van een aantal buitenlandse (zuster)kerken is via deputaten BBK bericht van verhindering ontvang-
en. Het gaat om The Reformed Church in Japan, Die Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, The
Canadian Ref orm ed Chur ches,  La Iglesia Cristian a de Fé Reform ada en V enezuela, T he Presbyt erian
Church o f Eastern A ustralia, The Free Reformed Churc hes of A ustralia en The Presbyterian Churc h
in Korea. Met dankbaarheid neemt de vergadering kennis van hun sterkte- en zegenwensen.

Artikel 16 2 8 . 0 5 . 9 6
Ont vang st n ieuw  benoem de doc ent en Theo logisc he Univ ersiteit

In een f eestelijk e bijeenk om st w orden  de nieuw  benoem de doc ent en aan de T heolog ische U niversi-
teit ter synode ontvangen. Dat zijn (in de volgorde van hun benoeming) drs. W.H. Rose, drs. I.D.
Haarsma en drs. P.W. v an de Kamp. De praeses heet hen harteli jk welkom, evenals dr. K. Veling
van w ie door de synode off icieel afscheid zal w orden genomen. Verder zi jn aanwezig de deputaten-
curatoren ds. P. Schelling, ds. M.H. Sliggers, ds. C.J. Smelik en br. A. Vreugdenhil.  De Theologische
Univ ersit eit is v ert egenw oord igd d oor d e hoo gleraren  dr. J . v an Brug gen,  drs.  B. Kam phu is, dr s. G.
Kw akkel en  door  de emerit us-hoo gleraar drs.  J.P. Let tin ga. M evr.  drs. M .A . Blok -Syt sma,  die
eveneens was uitgenodigd, moest helaas wegens gezinsomstandigheden verstek laten gaan.

De praeses spreekt de volgende woorden:

Zeer geach te d rs. Rose,
Namen s de generale sy nod e w il ik u v an hart e geluk w ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersitair
doc ent  in de Oud semit ische Filolog ie en de Cult uurg eschied enis van  het  Oude Nab ije Oost en. Een
ben oem ing  die,  naar ik  aann eem , eerv ol is v oor  u. En w aarm ee ik o ok  uw  vo org ang ers op  deze
leerstoel ,  prof .  drs.  J.P. Lett inga en prof .  drs.  G. Kwakkel ,  mag gelukw ensen. 
Een vacature w ordt nu per september vervuld. Een vacature die ontstond toen drie jaar geleden de
generale synode van Ommen drs.  Kwakkel benoemde tot  hoogleraar in het Oude Testament.  
Dezelfde synode besloot toen nog geen nieuwe docent Semitica te benoemen. De Acta van de
synode vermelden: "Er is gegronde verw achting dat over ongeveer drie jaar, dus tegen de volgende
generale sy nod e, iem and v oorg edragen en  benoem d zal kun nen w orden , w aardoo r op lang e term ijn
een opt imale v ervullin g van  de vac atu re zal kunn en plaat svind en"  (Ac ta Om men , art ikel 4 5).
Die gegro nde v erw acht ing is uit geko men ! U heb t d e gelegenh eid gek regen v ooreerst  verder t e gaan
met uw  studie aan de Oxford Universi ty.  Drs.  Rose, uw  curriculum vi tae toont ons een indrukwek-
kend e stu diegang : van  de Theo logisc he Univ ersiteit  in Kam pen v ia de Rijksuniv ersiteit  in Leiden n aar
de Universiteit in Oxford, w aar u binnenkort hoopt t e promoveren.
Wij zijn er dankbaar vo or dat u  met  uw  gaven de kerk en w ilt dienen. Er lagen voor u o ok andere
mog elijkheden open. M et uw  w etensch appelijke kw aliteiten zou u  ook een f unct ie aan een andere
univ ersiteit  hebben  kun nen on tv angen.  M aar u hebt  ervoo r geko zen om  besch ikbaar t e zijn vo or een



leerstoel in Kampen in de opleiding tot de dienst des Woords. U zag daarin ook de leiding van de
Here in uw leven. 
Intu ssen bent  u ook  als doc ent  in Kam pen geen  onbek ende.  W ant  in de v acat ure Sem itic a die in
19 93  ont sto nd k on t ijdelijk w orden  voo rzien, eerst  door  mev r. drs.  M .A . Blok -Syt sma en d aarna, in
de lopende cursus, door uw  benoeming als docent voor het Bi jbels Hebreeuws. 
Waren senaat en curatoren reeds overtuigd van uw w etenschappelijke kwaliteiten, ze zijn sinds uw
ti jdeli jke benoeming in 199 5 ook van uw  didactische capaciteiten overtuigd geraakt. En de studen-
ten niet  minder!  Zij  waren enthousiast  over uw col leges vanwege de fr isse aanpak. 
Drs. Rose,  de kerk en hebb en u hierm ee een belang rijke t aak t oevert rouw d. H et g aat o m o nderw ijs
dat voor de studenten van fundamentele betekenis is. Zij  moeten immers het Oude Testament in de
gron dt aal leren lezen. God  heef t Zic h geop enbaard.  Hij heef t g esprok en t ot  mensen , t ot  zijn vo lk in
deze w ereld. D aarin is Hij un iek, d e enige God  die spreek t en  zich bek endm aakt . En Hij heef t zijn
Woord voor ons laten vastleggen in de Heilige Schriften.
W ij gelov en en belijd en dat  dit  W oord  van Go d niet  is voo rtg ekom en uit  de w il van een  mens,  maar
dat mensen, door de Heil ige Geest gedreven, van Godsw ege hebben gesproken (2 Petr.1:21). En we
w eten van u, drs. Rose, dat u zeer beslist bent in de erkenning van het goddeli jk gezag van de
Schrif ten . Daaro m h ebben d e kerken  met  vert rouw en u op  deze post  benoem d. On ze bede is dat  u
vele jaren m et b ekw aamh eid het  onder w ijs in de Sem itic a zult g even.  M oge de H ere u daarin st erken
door zi jn Geest.   

M evr.  drs. M .A . Blok -Syt sma heef t aan  de Theo logisc he Univ ersiteit  colleg es gegev en in het  He-
breeuw s als vervanger van drs. G. Kwakkel. Dat was een t i jdel ijke aanstell ing die niet berustte op
een beno emin g van  syno dew ege. T och  menen  w ij dat  het  gepast  is als generale syn ode aan h aar
w erkzaam heden in  Kamp en aandac ht  te sc henk en, n u doo r de beno emin g van  drs. W .H.  Rose als
universitair docent de vacature in de Semitica kon worden vervuld.
Het  is imm ers aan haar t e dank en dat  op bep aalde mo men ten  de co lleges in de Sem itic a kon den
doo rgaan in K amp en. Zij g af een  jaar colleg e in het  Hebreeuw s aan de st udent en in hu n eerst e
prop aedeut ische jaar t er verv anging  van d rs. Kw akkel,  aan w ie tijd ens de c ursus 1 99 1--1 99 2
stu dieverlo f w as verleend . Dat  bleek een in leiding t e zijn to t h aar verdere ac tiv iteit  in het  geven  van
colleges. Immers, toen drs. Kw akkel door de generale synode van Ommen tot hoogleraar Oude
Test amen t w as benoem d verv ing zij hem  in de perio de van  19 93  to t 1 99 5.  In die t w ee jaren gaf  zij
in een deelt i jdfunctie al le colleges Hebreeuws aan de studenten van het tw eede, derde en vierde
jaar.
De synode h eeft  met  dankbaarheid ken nis genom en van de m ededeling van cu ratoren in hu n rapport
dat bij  de afs lu i t ing van de lessen aan het einde van de cursus 1994--1995 afscheid van drs.  Blok-
Syt sma genom en is 'm et grot e w aardering'  voor haar w erk. In een to espraak bij haar afscheid w erd
zij door drs. Kw akkel geroemd  om de ' deskundig heid, bet rokkenh eid en inzet'  w aarmee zij haar werk
verric ht te.

Zeer geach te d rs. Haarsm a,
Ook u wi l  ik  van harte gelukwensen met uw benoeming aan de Theologische Universi tei t .  
U bent benoemd als opvolger van dr. K. Veling voor een deelt i jdfunctie aan onze Theologische
Universiteit.  Een volledige baan zou voor u niet mogeli jk zi jn, gezien het feit dat u als docent ook
verbo nden b ent  aan andere in richt ingen v an ond erw ijs. En het  zou v oor o nze Univ ersiteit  niet
passend zijn , gelet  op het  karakt er van d eze onderw ijsopdr acht . W e zijn dank baar dat  een opv olger
van d r. V eling ben oem d ko n w orden . W ij w illen ook  hem v an hart e geluk w ensen m et u w  benoe-
ming.
Het  zal uw  taak  zijn de W ijsbegeert e, nad er gezegd d e gesch iedenis v an de W ijsbegeert e, t e doc e-
ren. D at is een h ulpw eten schap  in Kam pen.  Een onderst eunend  vak , zoals uw  voo rgang er Velin g het
noem de. M aar een bepaald  niet  onbelan grijk v ak! D at h eeft  uw  voo rgang er gedur ende de 2 3 jaren
w aarin hi j dit  vak in Kampen doceerde wel bew ezen. Het behoort tot uw  taak bi j aanstaande
dienaren van het W oord te werken aan de ontw ikkeling van 'gereformeerd denken'. En ook om in de
confrontat ie met niet-christel i jke denkbeelden deze als zodanig te ontmaskeren. 
Daarom  zult u  ook  uw  aandeel heb ben t e leveren in  w erkco lleges in v erschillen de ond erdelen v an
het theologisch onderwijs. Zodat u met uw  leeropdracht rechtstreeks verbonden bent met de
theologie en uw vak, de f ilosof ie,  zul t  kunnen integreren binnen de Theologische Universi tei t .  
De synode heeft gemeend in u de juiste man voor deze post gevonden te hebben. U hebt een brede
th eologisc he int eresse. U ben t t rouw ens van  meerd ere mark ten  th uis. W ant  u bent  filo soof  en
natuurkundige tegelijk. Fysica en metafysica zijn bi j u in een w onderschone harmonie sameng-
evoegd. Dat kan niet  van iedereen gezegd worden.  
U komt nu als f i losoof in een theologen-huis. Of l iever: u was er al. Ook u hoort immers tot de
benoem den die al een  poosje in  Kamp en lesgegev en hebb en. En t ot  genoeg en! Cu rato ren kreg en een
goed b eeld van  de st udent gerich te aan pak v an uw  colleg es. Dat  bet ekent , als ik h et g oed beg repen
heb, dat u de studenten ook w eet te pakken. En dat is belangri jk om hen existentieel betrokken te
doen zi jn bi j de probleemstell ingen in de f ilosof ie,  zow el in het ver leden als in het heden. 



Drs. H aarsma,  met  uw  benoem ing k om t een  einde aan d e vacat ure die on tst ond  door  het  vert rek
van d r. V eling.  Hij mo est zijn p ost  als hoog leraar aan onze U niversit eit o pgev en in v erband  met  zijn
benoem ing t ot  rect or van  het  Greijdanusc ollege in Z w olle. Er blijkt  een druk  grensv erkeer t e zijn
tu ssen Kam pen-Broed erw eg en Zw olle-Greijdanu s!
Met dankbaarheid maak ik gew ag van het w erk van uw voorganger in Kampen, die door zi jn 23-
jarige arbeid o p deze leerst oel het  gezicht  van d it st udiev ak, d e Wijsb egeert e, bin nen het  geheel v an
het  th eologisc h vak gebied h eeft  bepaald.  M oge het  u gegev en zijn als een w aardig op volg er in dat
spoo r verder  te g aan en zo m ee te w erken aan  de t oerust ing v an aanst aande dien aren van  het
W oord . De Here zeg ene u daarin  en st erke u t ot  deze taak  door  zijn Geest.

Zeer geachte drs.  Van de Kamp, 
Namen s de generale sy nod e w il ik oo k u v an hart e geluk w ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersitair
docent in de Ambteli jke Vakken.  
De synode bleek overtuigd van de noodzaak om binnen de sector Ambteli jke Vakken tot uitbreiding
over t e gaan. Reeds t ijdens het  hoog leraarschap  van p rof . Trim p bleek  dat  er binnen  dit  vak gebied
veel m eer gedaan m oest  w orden  dan do or één m an t e realiseren is. Daaro m w erden hu lpkrac ht en
ingeschakeld. De vernieuw ing van het studieprogram betekende een nog grotere verzwaring van de
last v oor d e hoog leraar Am bt elijke V akken . De v oorb ereiding v an de preek colleg es ging v eel meer
tijd  kost en doo r de pro cesgeric ht e benaderin g van  die co lleges. M oest en de st udent en vro eger een
preek afleveren die als eindprodukt beoordeeld werd, nu bleek het w enseli jk de studenten stap voor
stap te begeleiden bi j het  maken van een preek. 
Deze uitgezette l i jn werd met de komst van prof. De Ruijter doorgezet. Er kw am een volledige
scheid ing v an de jaargro epen.  Er moest en meer  colleg es w orden  gegev en. St udent en mo esten  veel
meer p reken m aken.  Daar kw am bij d at d e in het  kader v an de v ernieuw ing v an het  stu diepro gram
uitgezette prakti jkoriëntatie van de docenten begeleiding en dus extra t i jd ging vragen.
De last w erd voor één docent te zwaar. Ook de aanstel l ing van docent Hoekzema in vaste dienst, de
tw eede man op dit vakgebied, die vooral de didactiek van de catechese als taak kreeg toegew ezen,
brach t h ierin geen v erbet ering.  Een goede op lossing is n u gev ond en doo r een derde m an op h et
gebied van de Ambteli jke Vakken voor een periode van zes jaar.  
De syn ode ben oem de u op  deze post , drs.  Van  de Kam p. U w  benoem ing is dan  ook  niet  alleen een
felic itat ie w aard aan uw  adres, m aar ook  aan het  adres van  prof . De Ruijt er en van  de hele un iversi-
te i tsgemeenschap. En tevens mogen we onszelf  a ls kerken daarmee fel ic i teren. 
U bent benoemd om de studenten te leren hoe ze herderli jke zorg moeten oefenen over de gemeente
en hoe ze moeten preken. Dat zijn geen geringe taken! Dan moet er vertrouwen zi jn in de persoon
die voor deze post benoemd w ordt. Dat vertrouw en had en heeft de synode in u. Er w as vrijmoedig-
heid om  u t e benoem en op g rond  van u w  w eten schap pelijke k w aliteit en en v anw ege het  feit  dat  u
ook praktisch voldoende ervaring bl i jkt te bezitten om in deze sector vruchtbaar te kunnen werken.
Misschien kw am uw  benoeming voor deze en gene niet onverwacht. Immers, uw  naam kwam reeds
voo r in het  rappo rt v an depu tat en-cu rato ren als één v an degen en die in d e cursu s 19 95 --19 96
aanget rokk en w aren om  hulp t e verlenen  in de sect oren Poim eniek en  Hom iletiek . Gaat  het  mis-
schien  een t rend w orden  dat  degenen  die in Kam pen w orden  benoem d eerst  een poo sje proef draai-
en? In elk geval  is  het w el ef f ic iënt !  Ook in uw  geval  konden didact ische vaardigheden ter plekke
gemeten w orden. 
U kri jgt een zeer belangri jke taak op deze leerstoel Ambteli jke Vakken. Wij spreken over het ambt
van dienaren des Woords. God heeft herders aangesteld. Hij gaf en geeft predikers van het evang-
elie. Zo lezen w e het  in de Sc hrif t.  Predikers en herd ers zijn gesch enken  van d e ten  hemel g evaren
Christ us, zegt  de apost el Paulus in Efeziërs 4 :1 1.  Niet m énsen heb ben f unc ties b edach t en  tak en
gegeven, maar God heeft mensen gegeven aan zi jn gemeente om het heil  uit  te delen door de
prediking van het evangelie. Hij heeft de bediening van de verzoening onder ons ingesteld, lezen we
(2 Ko r. 5 :1 8).  Dat  is geen m enselijke uit vind ing,  maar het  hoog  best el van o nze God.  Dat  is zijn
w elbehagen over ons in Jezus Christus. En die predikers zi jn ook geroepen om in herderl ijke zorg om
te zien naar de kudde. 
W at v ergt  het  veel om  in deze t ijd herder  over d e kud de t e zijn! Ho e gemak kelijk w orden  de sch apen
niet  w egget rokk en bij de en ige Herder J ezus Christ us van daan.  Als p asto raat en  predik ing oo it v an
belang zijn , dan  is het  w el in deze t ijd van  onv erschillig heid v oor d e dienst  van d e Here en kerk verla-
t ing.
Drs. V an de Kam p, w ij w ensen u t oe dat  u op d eze post  w aarin u ben oem d bent  met  vruc ht  zult
mog en arbeiden. Dat  mee door uw  arbeid student en w orden opg eleid tot  goede herders en verzor-
gers v an de  ku dde  en go ede p redik ers v an God s W oor d.  M oge  de Her e u bi j de v ervu lling  van  deze
taak schenken de wi jsheid die van Boven is en de ver l icht ing van de Heil ige Geest.   

Zeer geachte dr. Veling,
Het is mij een buitengewoon genoegen u samen met uw  echtgenote namens de generale synode
w elkom te mogen heten. Ik mag wel zeggen dat w i j  het  zeer op pr ijs  stellen dat u bij  uw zeer drukke
w erkzaamheden t i jd hebt wil len vrijmaken om vanavond in ons midden te zi jn. Zo bestaat er voor de



synode gelegenheid om off icieel afscheid van u te nemen. U hebt w el afscheid genomen van de
Theolo gisch e Univ ersiteit , t oen u o p 1  juli van  het  vorig  jaar uw  afsc heidsc ollege hield  in de Eudok ia-
kerk in Kampen. Maar in die t i jd vergaderde er geen synode. 
Wij w eten dat u uw w erk aan de Universiteit in Kampen steeds hebt verricht met het zicht op de
kerken. Fi losofie geven in Kampen w as voor u geen wetenschappeli jk bedri jf  los van de kerken.
Maar u wist zich als f i losoof dienstbaar aan de opleiding tot de dienst van het Woord. Dat hebt u op
velerlei w ijze tot uit ing gebracht. Daarom lag het voor de hand dat de synode u uitnodigde om
aanw ezig te zijn  tijd ens een bijeen kom st,  w aarin w ij uw  opv olger op  deze leersto el, drs.  Haarsma,
verw elkom en. En w e zijn er bijzond er erkent elijk vo or dat  u aan deze uit nod iging g ehoor  gegev en
h eb t .
Dr. V eling,  gedur ende een lan ge reeks v an jaren ben t u  in Kam pen w erkzaam  gew eest.  De generale
synode van Hattem benoemde u in 197 2 to t w etenschappeli jk medewerker in ti jdeli jke dienst. De
syno de van  Kamp en 1 97 5 b enoem de u t ot  w eten schap pelijk m edew erker in v aste d ienst . En in
197 8 w erd u door de generale synode van Groningen-Zuid benoemd tot lector. In 1987 , op de
syno de van  Spaken burg -Noord , vo lgde uw  benoem ing t ot  buit engew oon  hoog leraar. Bij uw  benoe-
min g t ot  hoog leraar liet u  blijken  hierm ee zeer ingeno men  te zijn.  Deze beno emin g bev estig de een
verbintenis met Kampen, die voor u naar uw eigen zeggen veel betekent. Omdat Kampen als 'school
van  de k erken '  een c ent rum  is, w aar gew erkt  w ord t aa n w at  u no emd e ' geref orm eerd d enk en' . In
dat  ' geref orm eerd denk en'  bent  u de c onf ront atie m et d e omr ingend e cult uurw ereld niet  uit  de w eg
gegaan.  U hebt  de st udent en in Kam pen geleerd  niet  gemak zuch tig  te zijn en  verant w oord elijkhed en
te ontlopen door terug te vallen in conservatisme. Maar u r iep hen op een open oog te hebben voor
de cu ltu urw ereld om  ons heen  en daarm ee de w orst eling aan t e gaan m et als w apen het  W oord  van
God.  
Dat  hebt  u gedo ceerd in  Kamp en. Dat  breng t u  ook  in prak tijk  als senato r, bij u w  arbeid in d e Eerste
Kamer. Het is voor u geen vraag of christel ijke poli t iek nog wel mogelijk is in dit land, nu dat steeds
meer opschuift naar de ontkerkelijking. U verricht uw  w erk in de polit iek vanuit tw ee brandpunten:
uw  geloofsvisie en uw  betrokkenheid op de inrichting van het publieke leven. Zo laat u ook door uw
deelnam e aan het  polit ieke leven  zien dat  voo r u het  christ elijke leven  zich alleen m aar kan af spelen
met  open v enst ers.
Het  is dit  th ema dat  u uit druk kelijk aan  de orde g esteld  hebt  in uw  Scho oldag-red e van 1 98 6.  Daarin
verw ees u naar Dan iël, die t ot  een hog e staat spost  geroepen  w erd en zich  niet  afslo ot  van w at er in
de maat schap pij van  zijn dagen  gebeurd e. M aar die t egelijk d agelijks c ont act  hield m et d e God v an
hem el en aarde. D ie driemaal p er dag de v enst ers van zijn  huis op ende in d e richt ing v an Jeru zalem
en neerk nielde om  to t God  te b idden en  Hem t e loven . Ik d enk t e mog en zeggen , dr.  Velin g, d at d it
ook het geheim van uw  leven en werk is. U hebt gewerkt in Kampen met de vensters open. U hebt
aanst aande pred ikant en lat en zien dat  de cu ltu ur w aarin w ij leven m inder v er w eg is dan w ij mis-
schien denken. 
U hebt  in Kam pen st eeds aandac ht  gevraag d vo or de bu iten w ereld, v oor d e ideeën uit  vroeg er tijd
en de geest elijke st rom ingen in  onze dag en. U h ebt  als filoso of  aan een Th eologisc he Univ ersiteit
deelgeno men  aan w erkco lleges in clu sters.  En daarbij kw am heel h et v eld van  th eologisc h ond erzoek
in beeld.  Of h et n u de do gm atiek  bet reft  als leer van d e kerk o f d e herm eneut iek, w aar de vrag en
over de uit leg van de Heil ige Schr i f t  aan de orde zijn,  of  het  nu gaat over ethiek of  ambtel ijke
vakken, steeds weer wordt  de theologie geconfronteerd met niet-christel i jke gedachtenstelsels.  U
bent d ie conf ront atie niet uit  de w eg gegaan. En zo hebt u in  belangrijke mat e uw  bijdrage geleverd
aan de vorming van aanstaande dienaren van het W oord.
Een 'ondersteunend vak', noemt  u de f i losofie. Een bescheiden benaming, die echter wel wijst op de
beteken is daarvan. W ant w at is een bouw sel zonder ondersteun ing? Zo hebt  u uw  filosof ie-onder-
w i js geïntegreerd in het hele onderw i js aan onze Theologische Universite i t .    
Open vensters. Ook in ander opzicht is daarvan sprake in uw leven. Nameli jk in de zin w aarin we
daarvan  lezen bij de pro feet  Daniël. Gelo of  en gebed  zijn vo or u de d raaggro nd v oor d e con fro nt atie
die u aang aat m et d e w ereld. H et is d at g eloof  dat  een men s klein h oud t.  W aardoo r hij in de w ereld
kan staan zonder w ereldgel i jkvormig te w orden. 
Ik denk  nu aan d e laatst gehou den Sc hoo ldag,  w aarop het  th ema ' kerk en  w ereld'  aan de ord e w as.
Daar hebt  u in uw  rede er de nad ruk o p gelegd  dat  het  gevaar v an w ereldgelijk vorm igheid n iet
allereerst b uit en ons,  maar in o ns eigen h art lig t.  Het  volg en van  eigen w egen,  de verac ht ing v an het
ootmoedig volgen van de Here, zo gaf u aan, is de kern van de zonde.  
Ootmoed. Dan richt een mens het hart naar God. En een mens die klein is voor God, is tot grote
dingen  in st aat.  Een christ en die op en ven sters h eeft  naar bov en, zal zijn v enst ers ook  open k unn en
hebben  naar de w ereld om  zich heen  zonder d oor d ie w ereld ov erw onn en t e w orden . W e zijn
dankbaar dat dit ook in uw levensgang en in uw  w erk zichtbaar werd.
In uw  slot w oord  ter g elegenheid  van u w  afsc heid als ho ogleraar h ebt  u gem ot iveerd w at u  bew ogen
heeft ontslag in Kampen te vragen zonder aan de pensioengerechtigde leeft i jd te zijn toegekomen.
Toen u gevraagd werd de dagelijkse leiding als rector van een gereformeerde scholengemeenschap,
het  Greijdanusc ollege in Z w olle, o p u t e nemen , bleek  dat  deze arbeid n iet t e verenig en w as met
Kampen én de Eerste Kamer. Daarom moest u Kampen vaarwel zeggen.



Wij respecteren dat uiteraard. Zij  het ook dat wij  u node zagen gaan.
Dr. V eling,  w ij nemen  afsc heid v an u m et o nze hart elijke en w elgemeen de dank  voo r alles w at u  in
deze 23  jaren w aarin u aan o nze Univ ersiteit  verbo nden w as, ged aan hebt  voo r de kerk en. W ij
w ensen en v oegen d aar ook  de bede aan  to e dat  u zow el bij uw  leiding als rec to r van h et Greijda-
nusc ollege als bij h et p olit iek bed rijf in  de Eerste Kam er zult b lijven lev en en w erken m et d ie in
dubbele zin open vensters. Moge de Here u daarin zegenen en u en uw  vrouw  in alles nabij bl i jven.

Verv olgens g eeft  de praeses het  w oord  aan de presid ent -curat or van  de Theo logisc he Univ ersiteit ,
ds. C.J. Smelik. Deze spreekt als volgt:

Praeses, geacht e vergad ering v an de sy nod e, bro eders en zust ers,
Er zijn tw ee redenen w aarom ik dank baar de gelegenheid aangrijp om o p dit m oment  enkele w oor-
den te spreken namens het curatorium. 
De eerst e reden is deze:  curat oren zijn d e vergad ering v an de gen erale syno de bijzon der erken telijk
dat zi j deze drie benoemingen heeft w il len doen, op voordracht van curatoren. Een woord van dank
aan de bro eders af gevaard igden is h ier volu it o p zijn plaat s.
Ik denk dat het goed is om even met elkaar aandacht te geven aan de bi jzondere manier w aarop
docenten aan de Theologische Universiteit in Kampen aangetrokken en benoemd w orden.
Al lereerst :  zi j  w orden niet  benoemd ui t  een r ij  van soll ic itanten. Sol lic i teren is er aan onze kerkeli jke
academ ie helemaal n iet b ij, of  mo et ik  met  fu tu ristisc he blik  zeggen:  ' nòg  niet ' ? In ieder gev al, elk
init iat ief tot uw  benoeming is, broeders Rose, Haarsma en Van de Kamp, buiten u om gegaan.
Even opvallend is dat docenten in Kampen niet benoemd w orden door het curatorium, als bestuur
van d e Univ ersiteit . V olgens h et st atu ut  van d e Univ ersiteit  heef t h et b estu ur w el het  recht  to t h et
opstel len van voo rdrach ten , m aar de beno emin g gesc hiedt  door  de verg adering  van d e generale
syno de, en  in haar do or de k erken zelf .
Die verantw oordeli jkheid, broeders afgevaardigden, hebt u op u w il len nemen bij  deze benoemingen.
Daarin m och t u  de kerk en dienen . Curat oren zien in  dit  alles met  vreug de het  kerkelijk  karakt er van
de Univ ersiteit .
De tw eede reden w aarom ik vanavond graag een kort w oord spreek is deze: ik kan, met uw v erlof
praeses, d e benoem de doc ent en nú al w elkom  het en -- ervan  uit gaande d at zij alle drie h un ben oe-
min g aanv aarden -- in d e kring  van d e Univ ersiteit . W ij hopen  in de nab ije to ekom st u  een uit voerig er
verw elkom ing t e geven  in Kam pen.  M aar nú,  in Berkel, m ag ook  reeds t ot  u drieën g ezegd zijn:  w at
is moo ier dan in d e vergad ering v an de kerken  w elkom geheten te w orden? Het mag voor u bi j uw
w erk in de toekomst steeds een sterke bemoediging zi jn, dat u geroepen en aangesteld bent door de
kerken, die u en ons al len l ief zi jn, omdat die kerken van de Here zi jn. De herinnering aan dit samen-
zijn van avon d m ag st eeds w eer een f ijne st imu lans en een k racht ige mo tiv atie b etek enen,  als u in
het w ekeli jkse enerverende universiteitsleven opgenomen bent.
Broeders Haarsma, Van de Kamp en Rose, ik hoef niet uiteen te zetten wat v oor ieder van u de
betekenis is van uw  onderwijsopdracht, de omvang van uw  w erk, uw plaats in het geheel van de
Universiteit.  De praeses heeft het reeds duideli jk naar voren gebracht.
W el w il ik no g kw ijt,  dat  curat oren u  met  alle vrijm oedigh eid hebb en vo orged ragen aan d eze syno de,
na advisering door de senaat. W ij hebben vertrouwen in u. Bovenal: wij  hebben vertrouwen op Gòd,
dat  Hij u w ijsheid en en ergie zal geven  voo r uw  taak . De Here m oge de g aven en  capac iteit en, d ie u
ieder vo or zich  van H em k reeg, g ebruik en vo or de op leiding v an dienaren  des W oord s. W ij als
curat oren b eloven  u om  u heen t e zullen st aan bij de u ito efen ing v an uw  taak . In God s krach t zal het
w aarachtig w el gaan.

Ook prof. drs. J.P. Lett inga krijgt het w oord en spreekt als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Harteli jk dank voor uw  uitnodiging om hier vanavond aanwezig te zi jn. Dat u mij ook nog in de
geleg enh eid w ilt  ste llen h et  w oor d t e rich te n t ot  de ni euw ben oem de do cen t S emi ti ca aan  onze
Universiteit,  zie ik als een bi jzonder voorrecht. Een emeritus bl ij f t  geïnteresseerd in de ontw ikkeling-
en die zich  aan zijn Univ ersiteit  voo rdoen . Hij v olgt  met  belangst elling hersc hikk ing (ev ent ueel
opd eling) v an vak gebieden  en de ben oem ing v an nieuw e doc ent en. Uit eraard m et sp eciale int eresse:
de person ele mut aties m et b etrek king  to t d e vakk en die hijzelf  zo lange t ijd in Kam pen heef t m ogen
doceren. U zult begri jpen dat hi j vooral die benoemingen toejuicht, die kunnen en moeten voorko-
men  dat  de t alenst udie do or de hed endaagse g rot e aandac ht  voo r prakt ijkgeric ht e vakk en in het
gedran g ko mt . Uit  de beno emin g van  een nieuw e doc ent  voo r de semiet ische t alen (met  name h et
Hebreeuw s en het  Aram ees van h et Ou de Test amen t) b lijkt  int ussen w el dat  u het  de Reform ato ren
nog alt i jd nazegt:  waar de talen niet  b l i jven, daar moet tenslot te het evangelie ondergaan. 
Dat  de st udie v an de t alen van  het  Oude T estam ent  en zijn Um w elt,  die ik na d e Vrijm aking  aan
onze Ho gesch ool (nu  Univ ersiteit ) heb m ogen o pzett en, o pnieuw  door  een eigen leerlin g m ag
w orden voortgezet,  verheugt mi j  zeer.  Ik z ie het als een groot voorrecht di t  te mogen beleven.    
Amice Rose, beste Wolter, dat ik met jouw  benoeming ingenomen ben, zul je begrepen hebben. Ook



vanaf  deze plaat s: hart elijk gef elicit eerd! H et st emt  to t v oldoen ing w anneer je iem and die je m ee
heb t m oge n v orm en be noe md  ziet  to t je  opv olg er. V an ha rt e hoo p ik  dat  jij -- uit eraard  op jo uw  w ijze
-- mijn w erk zult  voo rtzet ten . M aak de f ilologie d ienst baar aan de t heolog ie, m .n.  aan de ex egese
van h et Ou de en Nieu w e Test amen t.  In dit  verban d ko mt  het  ' Kamp en'  goed v an pas dat  jij behalv e
semit icus o ok af gest udeerd  th eoloog  bent . M ijn best e w ensen v oor een sp oedige af rond ing v an je
dissertatie. Ik reken erop dat je na je promotie in Oxford ook t i jd en gelegenheid (!) zult vinden voor
het  doc eren van  het  Ak kadisc h en het  niet -bijbelse A ramees (inc l. het  Syrisc h), t alen die naast  het
Hebreeuw s en Grieks best udeerd  mo eten  w orden  door  een t oeko mst ig Oud - en/of  Nieuw test amen ti-
cus. Bevorder -- en werk voor jouw deel mee aan -- de realisering van promotiestudies op bibl iolo-
gisch terrein. De kerken hebben bl ijvend behoefte aan gekw alif iceerde exegeten, ook en vooral om
te k unn en vo orzien in t e verw acht en en on verw acht e vacat ures aan de ' Scho ol der k erken' . ' Kam-
pen'  heef t n iet v oor n iets p rom ot ierecht . Dat  legt  verplic ht ingen o p. W olt er, ik w ens je van  heler
harte bi j a l je arbeid Gods zegen toe. Het ga je w el!           
Hierna krijgen de toegesprokenen gelegenheid achtereenvolgens het w oord tot de synode te r ichten.

Drs. W.H. Rose spreekt als volgt:

Meneer de praeses, 
Ik w il u en in u  de Gerefo rmeerd e Kerken en  het  curat orium  van d e Univ ersiteit  bedank en vo or het
vert rouw en dat  u in m ij stelt  door  mij v oor d eze posit ie te ben oem en. Ik  realiseer me dat  ik alleen
door de kracht van de Geest van God in staat zal zi jn dat vertrouwen te honoreren.
Prof.  Lett inga,  ik ben  erg blij dat  u bij deze geleg enheid aan w ezig bent  en graag ric ht  ik t ot  u het
w oord . U ben t d egene die m ij de liefd e voo r de semit ische t alen hebt  bijgebrac ht . Ook  verm eld ik
met  dank baarheid d at u  indert ijd t oen ik  uw  assisten t w as mij niet  onst lagen heb t t oen ik  uit eindelijk
Nieuwe Testament als hoofdvak koos. Het is mijn wens dat ik met de uitstraling waarmee u college
gaf  mijn w erk zal ku nnen d oen;  als ik daarin slaag , dan  prijs ik m ezelf gelu kkig . Graag w il ik oo k m ijn
meer o nm iddellijk e voo rgang ers, pro f.  Gert Kw akkel en  mev r. M arike Blok -Syt sma bed anken . Ik h eb
zeer op prijs g esteld  de man ier w aarop jullie b eiden m ij met  raad en daad  hebben  ingew erkt  in het
ond erw ijs Hebreeuw s aan onze Un iversit eit.  Ik w il ook  zeggen d at ik  met  vreug de en v ertro uw en
uitzie naar de verdere samenwerking met prof. Gert Kwakkel binnen de vakgroep Oude Testament.
Als d at v erdergaat  langs dezelf de lijnen zo als die het  afg elopen jaar zijn  uit gezet,  dan k om t d at zek er
goed.
Ik ben ook bli j  dat mijn ouders er vanavond bi j  zi jn. Zij  zijn het geweest die t i jdens mijn ongewoon
lange st udiegan g m ij altijd m et b elangst elling gev olgd h ebben,  en die er oo k zeer veel in  geïnves-
teerd  hebben . Ik b en blij, d at zij nu  get uige zijn v an de v ruch ten  van d ie invest ering en w il hen
publiek bedanken voor hun l iefde en steun door dik en dun.
Het  zal je maar ov erkom en dat  je gefasc ineerd ben t d oor h et v erschijn sel taal,  en doo r één t aal w el
in het bi jzonder: de Hebreeuwse, en dat je dan in het onderw ijs in die taal je dageli jks w erk kunt
hebben . Dat  is een groo t v oorrec ht . V oor m ij kom t d aar nog een  ext ra dim ensie bij, o md at H e-
breeuw s één van de talen is die God heeft gekozen om Zichzelf bekend te maken.
Ons bezig zijn  als doc ent en en st udent en aan de U niversit eit st aat in  het  kader v an het  door vert ellen
van h et ev angelie,  dat  Jezus Ch ristu s in de w ereld is gek om en om  zondaren  te red den,  met  als doel
dat  de vo lken God  de eer zullen gev en van w ege zijn on tf ermin g. H et is m ijn gebed  dat  ik in m ijn
w erk de eer zal zoek en van  deze God en d eze Christ us, d e Zoon  van Go d, d ie mij heef t lief gehad en
Zich voor mij heeft overgegeven.
Ik ho op d at  u m ij t oest aat  te e ind igen  met  w oor den  van  Jo hn N ew to n,  in alw eer een t aal die m ij zo
na aan het hart l igt:

' tis grace hat h brough t m e safe thu s far,
An d grac e w ill lead me h om e.

Drs. I.D. Haarsma spreekt als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Hart elijk dan k dat  u mij d e gelegenh eid geef t v oor een k ort  w oord je.
Graag en v rijmo edig heb  ik de ben oem ing t ot  doc ent  aan de Th eologisc he Univ ersiteit  aanvaard  -- ik
heb u dat in mijn brief reeds meegedeeld.
Ik ben mij er goed van bewust dat het om  een kerkelijke benoeming gaat en dat brengt bepaalde
verantwoordeli jkheden met zich mee. Sommigen zouden w ellicht zeggen: en dat brengt bepaalde
beperk ingen m et zic h m ee, beper king en in neg atiev e zin; ik d eel deze opv att ing beslist  niet .
In de eerste plaats heb ik -- als ik het zo mag zeggen -- veel te danken aan de gereformeerde kerken:
ik ben gedoopt en opgegroeid in de kleine gereformeerde kerk te Mijdrecht en ik heb daar door de
opvoeding van mijn ouders en door de kerkeli jke verkondiging van het Woord van God  Jezus
Christ us leren k ennen;  en dat  kreeg een  verv olg in d e gemeen ten  te Ut recht , A peldoo rn en Zw olle.
Ik be n er st eeds st erker  van  ov ert uig d ger aakt  dat  Jezu s de Zo on v an God  is en -- zo als dat  zo
kernac ht ig in de Bijbel w ordt  uit gedru kt  -- dat H ij de w eg is, de w aarheid en h et lev en. Do or het



verzoen end w erk v an Jezu s, de Ch ristu s, w eet en  voel ik  mij geb orgen  bij God en  zie ik uit  naar een
volledig vernieuw d bestaan met God in actieve verwachting van het Koninkrijk van God.
Daarom , praeses,  zie ik in deze k erkelijke b enoem ing geen  negat ieve bep erking  van m ijn mo gelijkh e-
den, integendeel, w ant zo kan ik een bescheiden bi jdrage leveren aan de wetenschappelijke vorming
van toekomstige predikanten en daarmee aan de opbouw en de voortgang van de kerk en de
toerusting van mede-christenen.
In de tw eede plaats meen ik dat w erken aan een Universiteit die uitgaat van de gereformeerde
kerken geen inperking is voor theologisch onderzoek en onderwijs en evenmin voor een f i losofische
bijdrage daaraan.
Het evangelie van Jezus Christus geeft t e denken, geeft r ichting aan het denken en leidt tot  vernieu-
w ing v an ons d enken  -- en dat  geldt  m. i. oo k v oor t heolog ie en filo sof ie. Zei A nselm us al niet  dat
het geloof zoekt naar begrip?
Ik wi l  h iermee besl ist  n iet  suggereren dat het mogeli jk  zou zi jn om door theologisch of  f i losof isch
onderzoek de weg naar God te vinden; het is bitter om telkens w eer te ervaren hoe al lerlei f i losofen,
buit en Christ us om , God zo eken en  som s menen  te h ebben g evon den,  of  som s ook  er de brui aan
geven  en verv allen t ot  scept icism e of  agnost icism e.
Dat God zich door zi jn Woord en Geest openbaart en in Jezus Christus naar mensen is toegekomen,
is voor vele f i losofen een 'steen des aanstoots' en dat zet ook een streep door alle autonome
fi losofie en maakt duideli jk dat f i losofie geen antw oord kan geven op religieuze vragen.
Het  is tro uw ens opm erkelijk en  voo r christ elijk f ilosof eren een int eressant e ont w ikkelin g, d at
f i losofen in de tradit ie van het autonome denken juist deze autonomie bekrit iseren.
Over d e verho uding  tu ssen t heolog ie en filo sof ie is in de loo p van  de gesc hiedenis al v eel gedebat -
teerd en niet  altijd op een v rucht bare manier.
Praeses, mij l i jkt de w ijze waarop Veling, voor w ie ook ik in allerlei opzichten veel waardering heb,
aan de Th eologisc he Univ ersiteit  vorm  en inho ud heef t g egeven  aan de f ilosof ie voo rtref felijk  en ik
hoo p in zijn sp oor v erder t e kun nen gaan . Filosof ie als hulpv ak t en beho eve v an de t heolog iestu die,
maar ook met een zelfstandige optiek en onderzoeksveld.
Filosof ie als een vo rm v an apolo get iek, m aar ook  als een bijdrag e aan een nad ere analyse v an
th eologisc he begrip pen.  Filosofie als een  w eten schap pelijke v erhelderin g van  levens- en  w ereldbe-
schouwingen. Filosof ie als cul tuuranalyse, als bezinning op het mensel i jk  bestaan, als hermeneut iek,
als grondslagenonderzoek van de wetenschappen; f i losofie l ijkt zich overal mee bezig te houden.
Er dienen prior iteit en t e w orden  gest eld; p riorit eiten  ont leend aan d e doelst elling v an de Th eologi-
sche U niversit eit.  Een inleiding in  de gesc hiedenis v an de w ijsbegeert e past  daarin,  evenals een
aant al clust ers rond  een specif iek t hem a w aar th eologie en  filo sof ie samenw erken.  Zo zijn er nu  al
plannen gemaakt voor het volgende cursusjaar: een cluster theologie en f i losofie rond Augustinus
(met  name o ver het  belangrijk e th ema ' zonde en  genade' ) en een clu ster h ermen eut iek, d at zic h w il
bezinnen  op het  uit leggen en  het  verst aan van  de Bijbel en op  het  gezag v an de Bijbel.
Het gaat hier om zeer w ezenli jke zaken voor het christel ijk geloof en voor het leven uit dat geloof;
het  gaat  hier om  de bezinn ing op  ' de sleut el der ken nis'  -- om een  uit druk king  van W iskerke t e
gebru iken;  en het  gaat  hier om  vragen  die niet  alleen geref orm eerde t heolog en aangaan , m aar die bij
velen lev en, b ijvoo rbeeld on der geref orm eerde st udent en, zoals ik  heb k unn en co nst ateren  in mijn
w erk aan  de GHBO en  in het  stu dent enw erk d at ik  doe in  het  kader  van  het  GW G.
Zoals u w eet,  heb ik  dit  cursu sjaar al voo r de pro paedeuse d e colleg es ' gesch iedenis v an de w ijsbe-
geert e'  verzorg d en ik  kan n iet an ders zeggen  dan dat  dit  voo r mij een p lezierige ervarin g is ge-
w eest;  het  om gaan m et d e stu dent en, d e doc ent en en and ere med ew erkers v an de Un iversit eit en
de gesprek ken m et c urat oren g aven m e al gauw  het  gevo el erbij t e horen en  dat  geef t d e burg er
moed.
M et n ame de b elangst ellende en in fo rmeren de gesprek ken m et d e rect or, p rof . V an Brugg en, h eb ik
als stim ulerend  en zeer att ent  ervaren;  zo heef t h ij mij er o. a. van  door dron gen dat  ik er ver stan dig
aan deed ook alvast  m' n pensioen goed te regelen, dit  in verband met een mogel i jke pensioenbreuk;
en ik had daar eerl i jk gezegd nog geen seconde over nagedacht (hi j vond dat overigens kenmerkend
voo r een f ilosoof , t ja... ).
Gelukkig is het nog lang niet zover en ik verheug mij erop om tw ee dagen in de w eek aan de slag te
kunnen aan de Universiteit in de hoop om op een goede manier te kunnen voldoen aan uw verw ach-
tingen.
In het  besef  ook  daarin v olko men  afh ankelijk  te zijn v an de Here w il ik u bed anken  voo r mijn  benoe-
min g. H artelijk  dank  voo r het  vert rouw en dat  u in m ij stelt .

Drs. P.W. v an de Kamp spreekt als volgt:

Praeses, beste b roeders,
Als generale synode hebt u mij benoemd tot universitair docent in de Ambt elijke Vakken aan de
Theologische Universiteit te Kampen. Ik dank u hartel i jk voor het vertrouwen dat uit deze benoeming
blijkt . Het  redelijk v roege t ijdst ip w aarop uw  praeses mij o p w oensdag mo rgen 8  mei op belde,  heef t
mij duideli jk gemaakt dat u niet veel t i jd nodig had om van de voordracht een benoeming te maken.



Daarom w il ik op dit  mom ent oo k de deput aten-cu ratoren en de senaat  van de Theolo gische Univ er-
siteit  dank en vo or het  mij geg even v ertro uw en. Na allerlei v oorb ereidend w erk heb ben zij u als
syno de de v oorzet  gegev en die leidd e to t m ijn beno emin g. Oo k de k erkeraad t e Groning en-Oost
dank ik voor de ruimte die ik kreeg om deze benoeming posit ief te overw egen.
Ik aanvaard de benoeming. Dat heb ik afgelopen zondag (26 mei) aan de gemeente van Groningen-
Oost  vert eld.  Ove r de b eno emi ng zel f h ebb en v eel gem eent eleden  via d e kran t g eho ord . M aar ze
hebben  in elk gev al uit  mijn eig en mo nd geh oord  dat  ik de ben oem ing aanv aard. D aar kom t g een
krant  meer t ussen.  Overig ens zal ik aan u  als syno de nog  schrif telijk  bevest igen dat  ik m ijn beno e-
ming aanvaard.
Ik aanvaard de benoeming in het besef dat ik afhankelijk ben van Gods hulp om mijn nieuwe taak op
een goede en verantw oorde manier te verrichten. Ik mag het w erk gaan doen in de kracht van de
Geest v an Pinkst eren. D oceren  in Kam pen is een g rot e verant w oord elijkheid . M aar ik besc hou w  het
ook  als een grot e uit daging , ho e klein en b eperkt  je je ook v oelt  als je denkt  aan alles w at er o p je
a f ko m t .
Ik realiseer me d at u w  vert rouw en in m ij niet  grenze(n)lo os is. U h ebt  mij ben oem d vo or een t ermijn
van zes jaar. Daar trekt u de grens. Het kon w el eens de eerste keer zi jn ( ik heb dat niet nagezocht,
al leen maar nagevraagd) dat een ful l-t ime docent in Kampen (Broederw eg) een t i jdel i jke benoeming
krijgt . M aar ik ga de g rens die u t rekt , niet  negat ief u itleg gen.  Liever zie ik h et o p deze po sitiev e
man ier dat  die grens m ijn beno emin g ext ra kleur g eeft .
Tegelijk  heef t u w  vert rouw en ook  een grenso versc hrijden d aspec t.  Ik heb n egen jaar lang  in Brazilië
gewoond en gew erkt. Dus vanuit Nederland gezien: over de grens, uit het gezichtsveld en in de
anonimiteit.  Ik w eet niet w elke rol mijn 'al lochtone' verleden in uw beraadslagingen heeft gespeeld.
Ik kan  alleen maar c onst ateren  dat  u ov er die grens b ent  heengest apt . In bep aalde opzic ht en ligt  die
grensoverschri jding in de li jn van een uitspraak van prof. dr. C. Trimp (in De Reform atie ,  jaargang
47) dat " diaconiologen vanaf de einden der aarde geroepen moeten worden".
Over Brazilië gespr oken : de (zend ende) k erk t e Assen -Zuid h eeft  mij eind -19 94  beroepen  voo r een
doc eertaak  aan het  seminar ie van d e Igreja Presbiterian a (IPB) in Recife.  Door o mst andigh eden
(w aarover ik  nu niet  verder zal u itw eiden) ko n ik d at b eroep niet  aannem en. M aar het  litt eken v an
dat beroep voelen mijn vrouw en ik nog w el. Juist daarom beschouw  ik het als Gods leiding van ons
leven dat er nu een doceertaak in Kampen naar mij toekomt.
De A mb telijk e Vak ken w orden  met  drie f ull-t imers een zw aar bezett e vakg roep in K amp en. Dat  geef t
binnen de kerken een stevig verw achtingspatroon als het gaat om de theologische en praktische
to erust ing v an aanst aande pred ikant en. Die relat ief zw are bezett ing laat  ook  zien dat  Kamp en en
Berkel wil len investeren in die toerusting met het oog op het functioneren van de Gereformeerde
Kerken , naar b innen en  naar buit en, aan h et ein d van  de t w int igst e eeuw  en (str aks) aan het  begin
van de eenentwint igste eeuw.
Tot  mijn t akenp akket  behoo rt v ooral oo k het  onder w ijs in de Poimen iek en d e Diacon iek, t w ee
theologische vakken die direkt te maken hebben met de dageli jkse gang van zaken in de gemeente
van Ch ristu s. Goed en  eff ect ief p asto raat en  diaco naat  zijn belang rijke m iddelen o m h et lev en van
de gemeente-op-weg op te bouw en, omdat het daarbij  gaat om persoonli jk gerichte zorg en om
dienstbaar hulpbetoon aan en door kinderen van God.
Het is voor mij een voorrecht om te mogen w erken op het vakgebied van prof. Trimp, die ook voor
mij een " voo rgang er"  is gew eest (zoals p rof . Trim p get ypeerd  w erd do or pro f.  De Ruijter t oen hij in
19 90  de syn ode v an Leeuw arden t oesprak  ter g elegenheid  van zijn  benoem ing).  Ik verw acht  veel
van de samenwerking met prof. De Ruijter en docent Hoekzema. En verder hoop ik op goede
contacten met al le andere docenten in Kampen. En niet te vergeten met de studenten.
Laten  w ij met  elkaar blijv en bidd en om  Gods zegen v oor h et w erk aan d e Theolo gisch e Univ ersiteit
in Kampen.

De praeses constateert dat drs. Van de Kamp in zijn toespraak meedeelde zijn benoeming tot
univ ersitair d ocen t t e hebben  aanvaard , w aarop de v ergaderin g reageert  met  een dank baar applau s.

Dr. K. Veling spreekt ongeveer als volgt:

Praeses, geachte vergadering,
Vo or iem and die m aar liefst  to t v ier keer t oe doo r een generale sy nod e benoem d is, p ast h et zek er
om  te b edank en vo or het  in hem  gest elde vert rouw en. Ik  heb gep robeerd  dat  vert rouw en niet  te
besch amen . In 2 3 jaar is er n atu urlijk v eel verand erd aan de T heolog ische U niversit eit,  niet  alleen
w at de personele samenstel ling betreft m aar zeker ook in het studieprogramma. Ik ben bli j  eraan te
hebben  meegew erkt  dat  in het  nieuw e stu diepro gram ma een ex pliciet e verbin ding is g elegd t ussen
w ijsbegeerte en theologie. Het vak f i losofie mag geen vak worden naast  de andere v akken . V erder
w ordt  het  onder w ijs in de w ijsbegeert e aan de Th eologisc he Univ ersiteit  vaak g eassocieerd  met
bezinnin g op d e nood zakelijke c onf ront atie m et d e buit enw ereld. W e mog en ech ter n iet v erget en dat
ook  de interne bezinnin g van  grot e bet ekenis is.  Ik heb st eeds gepro beerd het  belang v an int egrat ie
te b enadru kken  en ik ben  ervan o vert uigd d at m ijn opv olger,  drs. H aarsma,  deze lijn in de t oeko mst



zal voo rtzet ten . Daarb ij w ens ik h em v an hart e sterk te en  succ es to e. En ik spreek  de hoo p uit  dat
de Universiteit een centrum van denken en bezinnen zal zijn, zowel voor binnen als voor buiten de
gereformeerde gemeenschap.

Ter af sluit ing v an deze f eestelijk e bijeenk om st w ordt  Psalm 11 9: 34 -35  gezong en: " In eeuw igheid
bestaat uw  w oord, uw  kracht".

Artikel 17 0 5 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Cardif f

De praeses heet  de af gevaard igden v an de Ely Presbyt erian Chu rch (Ref orm ed) in Cardif f h artelijk
w elkom : dr.  P. Davies,  ds. C. R.H. Ho lst,  ds. D. J.  Hoop er en dr.  P.J. N aylor.  W oord voerd er is ds.
Holst, terwij l  br. David de Vos uit Am ersfoort-Oost als tolk optreedt. Tevens zi jn aanwezig de
deput aten BBK ds. T. d e Boer, ds. M . Brandes, zr. M . Euw ema, ds.  A.  de Jager, ds.  J. Klam er en zr.
H.E. Koo ij-Oggel.  Ds. Ho lst zegt  zich go ed t e kun nen iden tif iceren m et d e Gerefor meerd e Kerken
(vrijgem aakt ), om dat  men in  Cardif f sin ds 1 96 8 o ok ' vrijgem aakt '  is, nam elijk van  de Presbyt erian
Church of Wales die geïnfecteerd is door het l iberal isme. De gemeente in Cardiff  heeft aandacht
voor kerkeli jke relaties binnen het Verenigd Koninkri jk en hoopt tevens tot verdere kerkinsti tuering te
kom en. In t heolog isch o pzich t w ordt  het  genadev erbon d van  fu ndam ent ele bet ekenis g eacht  en in
verband daarmee w ordt het recht van de kinderdoop verdedigd. Wij zi jn met elkaar verbonden, w ant
w ij hebben één Heer, één geloof en één doop.
De praeses m emo reert zo w el de co nt act en die geleg d zijn m et d eput aten  BBK als het o ff iciële
con tac t d at sin ds vo rig jaar best aat m et d e kerk v an A mersf oort -Oost . Uw  aandac ht  voo r het
verbond en de plaats die de kinderen binnen de gemeente innemen bli jkt o.a. uit de nauwe band
tussen kerk en school. Wij waarderen het dat de gereformeerde school in Cardiff  geheel door
kerkled en gef inanc ierd w ordt . M et v eel belangst elling heb ben w ij kenn is genom en van  de eigen
belijdenis die door uw kerk is opgesteld, de 'Subordinate Standards', w aarin de leer van het verbond
een cen trale p laats in neem t.  Op gro nd hierv an co nst ateren  w ij eenheid t ussen u en  ons in g eloof  en
belijden. Zo is er w ederzijds in veel opzichten h erkenning.  Wij hop en en bidden dat  de Here uw  kerk
verder zal leiden en bevestigen.

Artikel 18 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Schotland

De praeses heet de afgev aardigde van de Free Church of  Scot land, ds. N.  Mac donald, v an harte
w elkom . V oor h et eerst  zijn de Sch ot se kerken  als zusterk erk v erteg enw oord igd.  Verd er zijn aanw e-
zig de dep ut aten  BBK ds. T.  de Boer, d s. M . Brandes,  zr. M . Euw ema,  ds. A . de J ager (die als t olk
optreedt), ds. J. Klamer en zr. H.E. Kooij-Oggel. Ds. Macdonald vertelt iets over zi jn kerk, die de
Westminster Confessie onderschrij f t .  W ij zi jn calvinist isch-gereformeerd, zowel in de leer als in de
prakti jk van het leven. Hoewel onze kracht klein is, kan de Here daarmee toch grote dingen doen.
Denk  aan de bro odv ermen igvu ldiging : Jezu s reikt e het  voed sel uit  aan zijn disc ipelen en d ie moest en
het volk te eten geven.
De praeses spreek t d e hoop  uit  dat  de Free Churc h of  Scot land het  pas gev orm de kerk verban d in
Engeland en Wales met al le l iefde en steun w il omringen en voorthelpen. Moge de Here ook uw
w erk v oor d e verbreid ing v an het  evang elie in Sch ot land zegen en. W ij hopen  dat  uw  plan om  een
evang elist aan t e stellen v oor k erkplan tin g in st edelijke geb ieden k an w orden  verw ezenlijkt . W ij zijn
ook  dank baar vo or de ac tiev e rol die u al sin ds de op richt ing speelt  binnen  de ICRC. In het  bijzond er
vragen  w ij uw  aandac ht  voo r het  belang v an region ale con feren ties o ver zend ing en ev angelisat ie in
Europa. Wij hopen dat u met ons mee wilt  denken en met ons mee w ilt  w erken ten dienste van de
voortgang van de evangelieverkondiging in de w ereld.

Artikel 19 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Ierland

De praeses heet de afgevaardigde van de Reformed Presbyterian Church of Ireland, ds. H. Cunning-
ham, h artelijk w elkom.  Ook zijn aanw ezig de deputat en BBK ds. T. de Boer, ds. M . Brandes, zr. M .
Euw ema, ds.  A.  de Jager (die als to lk optreedt) ,  ds.  J.  Klamer en zr.  H.E. Kooij -Oggel .  Ds. Cunning-
ham houdt een toespraak met drie punten: 1. zi jn land; 2. zijn kerk; 3. zi jn gemeente. Zi jn land is om
precies te zijn het n oorden v an Ierland (Ulster), w aar de politieke situ atie gespannen is. Zijn k erk
best aat u it 4 0 g emeent en, d ie niet  alleen de W estm inst er Conf essie ondersc hrijven  maar oo k het
blad Lux  M und i van a t ot  z lezen. Zijn g emeent e is die van  Belfast , in h et c ent rum  van d e stad , m et
ong eveer 2 00  leden.  Tenslot te w il hij to ezeggen d e groet en uit  Nederland  over t e zullen bren gen aan



zijn synode, d ie volgende w eek vergadert . W ij kunnen v eel leren van elkaar.
De praeses st aat st il bij versc hillende ac tiv iteit en die in o f v anuit  Ierland w orden  ont plooid : het
evang elisatiew erk, d e zending spost  in Nant es (Frankrijk) en  de evan gelieverk ond iging o nder d e joden
(via Christ ian Witness to Israël). In het kader van ons contact via de ICRC zouden w ij uw aandacht
w illen vrag en vo or het  belang v an region ale con feren ties o ver zend ing en ev angelisat ie in Europa.
Onze deputaten wil len trachten volgend jaar opnieuw uw  synode te bezoeken en wij hopen dat hun
bezoek de banden tussen de kerken in Ierland en Nederland zal versterken. En ons gebed is dat de
Here door het evangelie van de vrede wil geven dat verzoening wordt bew erkt tussen de str i jdende
parti jen in Noord-Ierland.

Artikel 20 0 5 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Indon esië

De praeses heet de afgevaardigde van de Gereja Gereja Reformasi di Indonesia, ds. U.R. Mit ing,
hartelijk w elkom.  Ook zijn aanw ezig de deputat en BBK ds. T. de Boer, ds. M . Brandes, zr. M .
Euw ema, ds.  A.  de Jager,  ds.  J.  Klamer (die als to lk optreedt)  en zr.  H.E. Kooij -Oggel .  Ds. Mit ing
zegt heel bl ij  te zijn met deze ontmoeting. Zo ervaren w ij dat w ij  gezamenli jk kinderen van God zi jn.
W ij hebben  dezelfd e belijdenisg eschrif ten . Zelf  is hij al vele jaren v oorzit ter v an het  curat orium  van
de Theologische School in Wai Marangu op Oost-Sumba. Daar zi jn dr ie inheemse docenten w erk-
zaam, m aar daarnaast  stelt  men d e hulp v an een bu iten landse do cent  bijzond er op pr ijs. Er is één
th eologisc h pro gram ma op gest eld vo or de dr ie geref orm eerde opleid ingen d ie er inmid dels in Ind one-
sië zijn. Dit met  het oo g op erkenn ing door d e overheid en de m ogelijkheid om  ook een ho gere
th eologisc he opleid ing t e vest igen in In don esië.
De praeses antwoordt  dat de GGRI op Sumba, Savu en Timor de eerste en tot nu toe de enige
zusterkerken v ormen d ie ontst aan zijn uit onze zending. D aarom vo elen w ij ons bijzonder vereerd
met  uw  bezoek.  Verd er zijn w ij dank baar dat  w ij u enige h ulp heb ben k unn en bieden  door  het
uitzenden v an Nederlandse docent en: na ds. J .A . Boersema en ds. A .J.  Pol staat nu ds.  Th. Oost er-
huis gereed om naar Sumba te gaan. De Here heeft uw  kerken geplaatst in een wereld van heiden-
dom. Bij  uw  verzet tegen de invloed van de heidense adat bidden wij u de nodige geloofskracht toe
om staande te bli jven in de str ijd.

Artikel 21 0 5 . 0 6 . 9 6
Ontvangst afvaardiging uit Rusland

De praeses heet de afgevaardigden van de Unie van Evangelisch-Gereformeerde Kerken in Rusland
hart elijk w elkom : ds.  E. Karshirsky , ver gezeld do or ou derling  V.  Svoik in (van  de gem eent e te
M osko u) en do or diak en N. A lexand rov (v an de gem eent e te Tv er). Ook  zijn aanw ezig de dep ut aten
BBK ds. T.  de Boer, d s. M . Brandes,  zr. M . Euw ema,  ds. A . de J ager (die als t olk o pt reedt ), ds.  J.
Klamer en  zr. H. E. Kooij-Ogg el. Ds.  Karshirsk y bet itelt  zijn gem eent en als stu dent en in de sc hoo l van
het  calvin isme.  Vo rig jaar heef t h ij de zom ercursu s van d e IRTT gevo lgd en in mid dels doc eert h ij zelf
gereformeerde theologie in Moskou. Een vertaling van de Dordtse Leerregels in het Russisch is bijna
gereed.  Verd er zijn w ij veel dan k v erschu ldigd aan  de Ukr aïne-com missie v an de k erk t e Hatt em.  W ij
vragen uw gebed voor de ongehinderde voortgang van het w erk dat gebeurt in de naam van Jezus
Christus.  
De praeses zegt ontro erd te zijn bij de gedacht e aan de tw ee kleine kerken in M oskou en in T ver.
Wat heeft de Here grote dingen bij  u gedaan! Hij bracht u in aanraking met de werken van Calvi jn;
zo ont dekt e u de rijkdom  van de geref ormeerde belijdenis, vo oral inzake het verbo nd en de kind er-
doop. Uw  keuze voor de gereformeerde beli jdenis betekende een breuk met de baptisten en met de
l iberale theologie.  Maar toen u gehoorzaam naar de Here lu isterde, w erden voor u nieuw e perspec-
t ieven geopend. De weg van uw  kerken werd naar ons hier in Nederland geleid. Graag wil len wij de
kenn ismak ing m et u  voo rtzet ten . Ook  w illen w ij u helpen  om  uw  inzicht  in de geref orm eerde leer en
het  geref orm eerde kerk recht  verder t e verdiep en. V oor d e to ekom st d ragen w ij u op aan  de Here en
aan het  W oord  van zijn  genade.

Ter afsluit ing van de ontvangst van al le in art ikel 17--21 genoemde buitenlandse gasten w ordt
gezamen lijk Hy mn  40 :1 ,2 ,5  uit  het  Canadese Boo k of  Praise gezongen:  " The Chu rch' s one f oun dat i-
on is Jesus Christ her Lord".

Artikel 22 1 1 . 0 6 . 9 6
Ingeko men  stu kken

De vergadering neemt kennis van de volgende ingekomen stukken:



a. van d e part iculiere sy nod en Hollan d-Zuid  en Hollan d-Noo rd een br ief d d. 1 5 ap ril 19 96 ,
w aarin zij meed elen dat  in goed  overleg  to t een  hergro epering  van d e ressort en Noo rd- en
Zuid-H olland b eslot en is;

b. van d e part iculiere sy nod e Drent he een brief  dd.  28  mei 1 99 6,  w aarin o. a. w ordt  meege-
deeld dat  een A kko ord v an Sam enw erking  is aanvaard  voo r de zendin g in Brazilië; de t ekst
van het akkoord is als bi jlage toegevoegd.

Artikel 23 2 6 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Kenia

De praeses heet  de af gevaard igde v an de Refo rmed  Churc h of  East Af rica, d s. G. So ngo k, h artelijk
w elkom. Ook zijn aanw ezig de deputaten BBK ds. M. Brandes, ds. A. de Jager (die als tolk optreedt)
en zr. H.E. Kooij-Oggel. Ds. Son gok breng t de hart elijke groeten v an zijn kerk aan de synod e over.
De RCEA acht  de Gerefo rmeerd e Kerken (v rijgem aakt ) hoog  vanw ege hun  stan dpu nt  over zak en als
hom osexu aliteit , de v rouw  in het  ambt  en de uit leg van  het  W oord  van Go d. W ij trek ken d ezelfde lijn
als het  gaat  om  de t oepassing  van d e Bijbel en daarom  zou het  fijn  zijn als w e een zust erkerk relatie
zouden kunnen aangaan.
De praeses herin nert  eraan dat  sinds 1 99 2 v erschillen de ont mo etin gen heb ben plaat sgevo nden m et
vertegenwoordigers van de RCEA en dat ook een bezoek is gebracht aan de theologische opleiding
to t d e dien st  van  het  W oor d in Eldo ret . Do or een  beslu it  van  onze s yn ode  zal het  mo gelijk  zijn d eze
opleidin g t e onderst eunen d oor h et u itzend en van  gast doc ent en vo or ko rtere p erioden . Zo m ogen w ij
elkaar helpen om kerk van Jezus Christus te zijn.

Artikel 24 2 7 . 0 6 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  de Filippijnen

De praeses heet de afgevaardigde van de Free Reformed Churches of the Philippines, ds. J. Vingno,
hart elijk w elkom . Deze w ordt  vergezeld  van d eput aat BKK d s. M .H.  Oost erhuis,  die ook  als to lk
opt reedt . Nam ens de sy nod e kan d e praeses meed elen dat  een belang rijke beslissin g is geno men
met  bet rekkin g t ot  het  projec tv oorst el vanu it d e Filippijnen.  Besloten  is namelijk  de gev raagde hu lp
te v erlenen.  Onze depu tat en BBK zullen om zien naar een b roeder d ie voo r een period e van t w ee à
drie jaar kan  w orden  uit gezond en om  als mission air to erust ingspr edikan t t e w erken in  het  midd en
van uw  kerken. Wij bidden onze broeders en zusters op de Fil ippijnen de kracht van de Here toe
voor de nodige versterking en uitbreiding van het kerkelijk leven.
In zi jn antw oord zegt ds. Vingno bi jzonder bli j  te zi jn met de zusterkerkrelatie die in 1990  is aang-
egaan.  Helaas zijn er sindsd ien op d e Filippijnen en ige prob lemen g ew eest,  die vo oral t e mak en
hadden met de groei  van de gemeenten. Juist  om die reden is hi j dankbaar voor de hulp die binnenk-
ort  vanu it N ederland g eboden  zal w orden  bij de op bou w  van h et k erkelijk lev en in zijn land . Hij
w enst  de Gerefo rmeerd e Kerken in  alles Gods zegen t oe. Hij d ie een goed  w erk on der u beg onn en
is, zal  het  ook vol tooien ten einde toe. 

Artikel 25 0 3 . 0 9 . 9 6
Ont vang st af vaardig ing uit  Au stralië

De praeses heet  de af gevaard igde v an de Free Reform ed Chur ches o f A ust ralia, br.  H.J . Dek ker, v an
hart e w elkom . Het  is verheu gend d at o nze A ust ralische zust erkerk en alsnog  gelegenh eid hebb en
gevo nden zic h t er syno de t e laten  vert egenw oord igen.  Br. Dekk er breng t d e hart elijke gro eten  over
en vert elt iet s over d e besluit en van  de in het  voo rjaar geho uden sy nod e in A ust ralië. Een van d ie
besluit en w as het  lidmaat schap  van d e ICRC te beëind igen.  Om m isverst and t e voo rkom en w il hij
graag zeggen dat dit besluit vooral genomen is wegens interne redenen. Het l idmaatschap van de
ICRC heeft  namelijk  binnen  de Free Reform ed Chur ches o f A ust ralia to t o nderlin ge verd eeldheid
geleid.  De acht ergron d daarv an is dat  men v indt  dat  leden v an de ICRC elkaar in eigen  land m oet en
erkenn en als w are kerken  van J ezus Christ us. En dat  geef t m oeit e ten  aanzien van  de Presbyt erian
Churc h of  Eastern A ust ralia (PCEA).  Eerst mo eten  nog d iverse pu nt en van  versc hil (o.a.  w at b etref t
de leer ov er de kerk ) w orden  door gespro ken,  voo rdat  het  kan k om en t ot  erkenn ing v an de PCEA als
w are kerk.
In zijn ant w oord  geef t d e praeses aan dat  het  nut tig  zou zijn op  deput aten niveau  over d eze dingen
verder  te sp reken.  Deze syno de heef t ju ist t erw ille van d e zusterk erken in  Au stralië b eslot en het
aangaan v an een zust erkerk relatie m et d e PCEA u it t e stellen t ot  de vo lgende sy nod e. Hop elijk zal in
gesprekken tussen deputaten overeenstemming groeien op dit punt, zodat een besluit van de
volg ende sy nod e in goed e harm onie m et o nze A ust ralische zust erkerk en kan  w orden  genom en. Het
gaat  erom  dat  naar onze o vert uiging  versc hillen v an inzich t b innen h et raam  van Sc hrif t en  belijdenis



bespreekbaar moeten zi jn zonder een verhindering te vormen op de weg naar eenwording. En de
ICRC biedt d e niet -vrijblijv ende m ogelijk heid om  over zu lke ver schillen  met  elkaar do or t e spreken
binnen  de aangen om en regels v oor h et aan gaan en o nderh oud en van  zuster kerkr elaties.  W ij zullen
het  to ejuich en als er to enadering  kom t t ussen uw  kerken  en de PCEA en als uw  kerken  besluit en
opn ieuw  to e te t reden t ot  de ICRC. Laten  w e in ieder gev al voo r elkaar blijv en bidd en, zow el in
Austral ië als in Nederland.

Artikel 26 0 4 . 0 9 . 9 6
Ontvangst prof. Douma en drs. De Bruijne

In een f eestelijk e bijeenk om st o nt vang t d e syno de pro f.  dr. J . Do um a, aan w ie per 1  sept emb er
199 7 eervol emeritaat is verleend, en zi jn aanstaande opvolger drs. A.L.Th. de Bruijne, predikant te
Rott erdam -Cent rum . De Th eologisc he Univ ersiteit  w ordt  vert egenw oord igd do or de ho ogleraren
Kw akkel, De Ruijter en Te Velde, alsmede door de pas benoemde docenten Haarsma en Rose. De
praeses spreek t een  speciaal w oord  van w elkom  to t d r. J .-B. Klau tk e uit  Giessen (Duit sland).
Jon gst leden m aandag is d oor d eput aten -curat oren v an de Th eologisc he Univ ersiteit  con fo rm h et
advies v an de senaat  beslot en aan hem  een deel v an het  onder w ijs in de Ethiek  voo r de seizoenen
19 97 --19 99  op t e dragen.  Op deze w ijze kan aan d rs. De Bruijn e de ruim te w orden  gebod en om  het
vak gebied Et hiek n ader t e verk ennen en  zijn prom ot iestu die vo ort  te zet ten . En w ij zijn ervan
overt uigd,  aldus de p raeses, dat  deze leeropd racht  bij u als gek w alific eerd geref orm eerd et hicu s in
goede h anden is.

Daarna spreekt de praeses de volgende w oorden:

Zeer geach te d rs. De Bruijn e,
Namen s de generale sy nod e w il ik u v an hart e geluk w ensen m et u w  benoem ing t ot  univ ersitair
doc ent  in de Ethiek  en de Ency clop edie als opv olger v an pro f.  dr. J . Do um a. Deze ben oem ing is niet
alleen een f elicit atie w aard aan uw  adres, m aar ook  aan het  adres van  uw  voo rgang er, die in  het
komende seizoen als hoogleraar nog in actieve dienst zal zi jn. Met uw  benoeming feliciteren w e
tev ens de un iversit eitsg emeensc hap en d e kerken , die w ij in deze syn ode m ogen v erteg enw oord i-
gen. 
Drs. De Bruijne, het is niet zonder reden dat de synode u heeft benoemd op deze leerstoel. Zi j zag,
gelet  op het advies van de senaat en gehoord de voordracht van curatoren, in u de geschikte
persoon om het onderwi js in de vakken Ethiek en Encyclopedie op u te nemen. 
Reeds t i jdens uw studie aan de Theologische Universiteit in Kampen ter voorbereiding voor het ambt
van dienaar des Woords bleek uw w etenschappelijke bekw aamheid. Een bi jzonderheid is dat u uw
doc to raalstu die indert ijd hebt  gerich t o p het  vak  ency clop edie. U sc hreef  daarvo or een sc ript ie die
de aandac ht  tro k. O ok v oor d e dogm atiek , die uw  hoof dint eresse had,  schreef  u een eind script ie.
M ede op g rond  van d e uit nem ende k w aliteit  van b eide scrip ties o nt ving  uw  doc to raal exam en het
predikaat 'cum laude' .    
Dat  u de bek w aamh eid hebt  zich w eten schap pelijk t e ont plooien  is verv olgens g ebleken  uit  versc hil-
lende publikaties van uw hand. Ik denk hierbij  aan art ikelen in De Reform atie ,  w aaronder vooral uw
bespreking van het boek De geloo fw aardigh eid van  de bijbel  van dr. B. Loonstra in het oog sprong.
Teven s valt  in dit  verban d t e verm elden uw  bijdrage aan  het  con gres ov er ' 19 44  en verv olgens' ,
w aar u een boeiende 'Impressie van de theologische ontw ikkeling sinds de Vri jmaking' gaf. Ook
blijkt  uit  uw  bijdrage aan  het  stu dierapp ort  Eredienst,  dat  op deze sy nod e besprok en w ordt  en
w aarover zij  besluiten zal nemen, uw  brede belangstel ling en uw vermogen om verschillende
onderdelen van de theologie te integreren, zoals dogmatiek en l i turgiek. Dat het onderw erp van uw
eindsc ript ie en van  uw  beginn ende pro mo tiest udie ov er de leer van  de drieënig e God u b ezig blijf t
hou den is oo k geb leken u it an dere pub likat ies. Daarin w erden w e get rof fen  door  de f ijnzinnig e en
duidel i jke wi jze w aarop u di t  moeil i jke onderwerp aan een breed publ iek w eet over te brengen. 
Dat  u uw  prom ot iestu die nog  niet  hebt  kun nen af rond en is w aarschijn lijk vo or een belan grijk d eel
het gevolg van de omstandigheid dat uw  w erk u in een grote stads-gemeente als Rotterdam-Cen-
trum vri jwel geheel in beslag nam. I l lustratief daarvoor is dat mijn poging om u op de dag van uw
benoem ing t elefo nisch  te b ereiken aan vank elijk niet  geluk te,  om dat  u bet rokk en w as in een past ora-
le aangelegenheid die op de betref fende morgen uw t i jd en aandacht geheel  in beslag nam. 
Het fe it  dat  ethiek niet  uw  hoofdvak is hoefde een benoeming van u niet  in de weg te staan. We
zouden  kun nen zegg en dat  van u w  voo rgang er op deze leerst oel, d ie prom oveerd e op een d ogm a-
tisch onderwerp, min of meer hetzelfde gold. Het is dus niet ongebruikeli jk dat iemand uit de
dogmatische sector w ordt benoemd om onderwijs te geven in de ethiek. In uw  geval had de synode
de vri jmoedigheid tot benoeming over te gaan, omdat zi j u in staat acht, gelet op uw  dogmatisch-
w ijsgerige aanleg, ook op de ethische problematiek grondig in te gaan.
Naast w etenschappelijke kwaliteiten is voor uw f unctioneren ook uw  pastorale ervaring van belang.
Uw  w erk als universitair docent in de Ethiek kri jgt immers ook een praktische spits in de algemene



voor licht ing en de bi jzondere adviesdienst aan kerkeraden en kerkleden. 
Drs. D e Bruijne, d e benoem ing t ot  univ ersitair d ocen t in  Kamp en bet ekent  voo r u niet  enkel v reugd e.
Het  is ons bek end dat  u er veel m oeit e mee heb t o p t ermijn  uw  arbeid in d e gemeen te v an
Rott erdam-Centru m t e moet en beëindigen. W ant het  pastorale w erk heeft  de liefde van u w  hart.
Daarom  zal uw  gang n aar Kamp en een of fer b etek enen.  W ij zijn dank baar dat  u dit  of fer w ilt
brengen terwi l le van de gezamenli jke kerken. 
Daarbij w il ik de ho op uit spreken  dat  de gem eent e van Rot terd am-Cent rum , die op nieuw  haar
predik ant  mo est af staan  voo r de opleid ing in K amp en, d e vacat ure die do or uw  vert rek on tst aat
spoedig zal z ien vervuld.  
En w at u zelf bet reft : u b lijft  past or w anneer u n aar Kamp en vert rekt . Uw  past orale bet rokk enheid
zult u  voo r uw  w erk in Kam pen uit stek end k unn en co mb ineren m et u w  w eten schap pelijke int eresse.
Niet alleen vanw ege de reeds genoemde adviesdienst aan kerkeraden en kerkleden, maar ook
vanw ege de contacten die u zult hebben met de studenten. Een docent in Kampen vormt de
studenten immers niet alleen door zijn colleges, maar ook door zi jn pastorale instel ling ten opzichte
van aanstaande dienaren van het W oord. Ook in dit opzicht zult u veel kunnen betekenen voor de
kerken, zo de Here wi l .  
Er zijn regelingen g etro ff en om  de w erklast  voo r u zodan ig t e verlic ht en dat  vold oende ru imt e
ontstaat voor het verkennen van het nieuw e vakgebied en voor het voortzetten van uw promot iestu-
die. Wij hopen dat deze maatregelen effect ief zullen bli jken te zi jn.
Drs. D e Bruijne, n og v eel meer dan  bij de ben oem ing v an uw  voo rgang er 26  jaar geleden b lijkt  in
deze t i jd bezinning op de ethische vraagstukken een eis van de prakti jk! Wij hopen en bidden dat de
Vader der geesten u bekwaamt t ot uw  omvangri jke taak. Moge Hij uw arbeid tot r i jke zegen van de
kerken stel len.

Zeer geach te p rof . Do um a,
W ij nemen  als kerken  die in deze gen erale syno de vert egenw oord igd zijn af scheid  van u , t erw ijl u
zelf aan af scheid  nemen  nog n iet t oe bent . Deze om stan digheid  vraagt  van u  en ons en ige soup lesse
van g eest,  om dat  w ij ons m oet en verp laatsen  in een sit uat ie die nog  niet  best aat:  uw  emerit aat als
hoogleraar aan de Theologische Universiteit, dat ingaat per 1 september 199 7, zo de Here w il. De
regeling aan  de Theo logisc he Univ ersiteit  schrijf t v oor d at u  niet  met een uw  w erkzaam heden als
hoo gleraar in ac tiev e dienst  met  het  bereiken  van d e 65 -jarige leeft ijd beëind igt , m aar dat  u daarm ee
doorgaat tot  het einde van de lopende cursus. Dat betekent in uw  geval dat u straks als 65-jarige
nog  bijn a een h eel cu rsusja ar vo or d e boe g heb t.  U zult  het  ons n iet  kw alijk  nem en da t w ij on ze
synodezitt ingen niet uitstrekken tot het einde van de cursus 1996 --1997 om  dán afscheid van u te
nemen. De kerken, die ons hebben afgevaardigd, roepen ons na afhandeling van de agenda terug.
En zo hoort  het  ook. 
Onze g edac ht en ga an op  dit  mo men t t erug  naar d e gen erale sy nod e van  Hoo gev een.  Het  w as deze
synode die u op 9 december 196 9 benoemde tot hoogleraar in de Ethiek, de Encyclopedie alsmede
de (geschiedenis van de) Wijsbegeerte. Daaraan was een besluit voorafgegaan om een zesde
leersto el in Kam pen in t e stellen.  Er zou een tw eede hoo gleraar w orden  benoem d in de d ogm ato logi-
sche vakken met ethiek als hoofdvak. De synode overwoog daarbij o.m. " dat in de dringende
behoef te aan pub likaties op t heologisch g ebied ten dienst e van de kerken en h aar ambtsd ragers
bezw aarl ijk  kan w orden voorzien bi j een overbelast ing der hoogleraren".  
Het w as een bewogen t i jd voor de gereformeerde kerken, die juist een zware str i jd achter de rug
hadden  om  de bew aring bij d e geref orm eerde belijden is. Ook  op de v oorg aande sy nod e, die v an
Amersfoort-West 19 67, w as de zaak van een zesde hoogleraar aan de orde gew eest. Het w as de
kerk  te L eiden  die b ij deze sy nod e aand ron g op  uit breid ing  van  het  co rpu s doc ent ium  met  één,  zo
mogelijk tw ee hoogleraren met een leeropdracht in de dogm atisch-ethisch-f ilosofische sector.  Op
het  gebied v an de et hiek zag d e kerkeraad  van Leid en met  name g evaren t en aanzien v an huw elijks-
eth iek. D e part iculiere sy nod e van Z uid-Ho lland on derst reept e de in het  schrijv en van  Leiden uit ge-
sproken wensel i jkheid.  Ook de part icul iere synode van Groningen drong op ui tbreiding aan. 
De syn ode v an A mersf oort -West  sto nd zeer w elw illend t egenov er de gedac ht e van u itb reiding  van
het  corp us doc ent ium . Zij ov erw oog  dat  het  dring end gew enst  is, dat  curat oren n og op  kort e term ijn
verder onderzoeken of het zou moeten komen tot uitbreiding. Zij  beval curatoren dan ook dringend
aan 'met bekw ame spoed' dit onderzoek in te stel len. Zi j opende zelfs de mogeli jkheid nog op
dezelfd e syno de met  con cret e voo rstellen  te k om en. Daar  kw am het  echt er niet  van.  Het  gebrek  aan
eenstemmigheid in de kring van de hoogleraren had een remmende invloed. Duidelijk is dat de
kerkelijk e moeit en van  die jaren de ac ht ergron d vo rmen  van h et f eit d at een  gew illige syn ode niet
tot benoeming kon overgaan.
Gelukkig w as de w eg daarvoor wel vri j  op de synode van Hoogeveen in 196 9. Er moest een tw eede
hoo gleraar vo or de do gm ato logisc he vak ken k om en, ald us de aanb eveling  van h et m oderam en in
een rapport aan de synode, en w el een hoogleraar die de Ethiek als hoofdvak kri jgt toegewezen. De
noodzaak daart oe w erd o.a. aangew ezen in de volgende zinnen v an het rappo rt, d ie ik hier citeer:
" Er w ordt  gesleut eld aan alle no rmen . De k erk, n iet h et m inst  haar jeugd , st aat v oor v ragen als v an
de om gang d er sexen en  de hom of ilie, de v erhou ding v an rassen en k lassen, d e geldbest eding en



het gebruik der kernw apenen."
Dat  er nog h eel w at m eer prob lemen o p het  gebied v an de et hiek o m een an tw oord  vroeg en zou in
de komende kwart  eeuw  duidel i jk  w orden! 
Prof.  Doum a, in uw  inaugu rele rede, u itg esprok en op 8  sept emb er 19 70 , zei u dat  het  u op d e dag
van u w  benoem ing reeds d uidelijk  w as dat  uw  leeropdr acht  veelom vat ten d zou zijn.  Ik denk  dat  pas
in de loop van de daarop volgende 26 jaren ten volle tot u is doorgedrongen met w elke ethische
kw esties u te maken zou kri jgen en welke moeite het u zou kosten om uw posit ie daarin te bepalen.
Maar laat  ik  nog even mogen st i ls taan bi j uw  inaugurele rede, die als t i te l  droeg: De onm isbaarheid
van d e personele et hiek . Daarin  bent  u de c onf ront atie aang egaan m et d e sociale et hiek en  gaf  u
aandacht aan thema's uit de theologie van Jürgen Moltm ann. Ik kan niet nalaten hier in het kort de
vi j f  bezwaren te noemen, die u inbracht tegen de toenmalige sociale ethiek.
Ten eerst e dat  de aandac ht  voo r de eer van  God on tb reekt . Er is geen cu ltu ur zond er cult us, g een
diaco nie zond er litu rgie, lu idde uw  con clusie.  Ten t w eede dat  er van st ruct urele bek ering geen
sprake kan zi jn zonder dat de mens zélf tot deze bekering opgeroepen w ordt in een leven naar Gods
gebod . Ten  derde dat  een co ncen trat ie op het  heil dat  hier  gezoch t m oet  w orden  het  ' person ele'
uit zicht  belemm ert o p de dag  van J ezus Christ us, t erw ille w aarvan v eel leed in deze w ereld gedr a-
gen m oet  w orden . Ten  vierde d at d e sociale et hiek h et h eil veralgem eent , de sc heiding slijnen do et
verdw ijnen en f und amen tele b egripp en als geloo f,  bekerin g en heilig ing neg eert.  Ten v ijfd e dat  het
uit zicht  op een t ot aler en univ erseler men sw aardig best aan t ekort  doet  aan het  w oord  van Ch ristu s:
W at zou  het  een men s bat en, w anneer hij d e gehele w ereld w on,  maar sc hade leed aan  zijn ziel?
Een personele ethiek is derhalv e onmisbaar.
Dit zi jn aspecten die in uw  w erk telkens weer terugkeren. De nadruk op het persoonlijk geloof
bijvo orbeeld . Zon der dat  dit  overig ens in m inderin g ko mt  op de k erk als de gem eensch ap w aarin
Christus woont door de Heil ige Geest.  Dat bli jk t  wel  wanneer u in uw boek ui t  1992 , Christeli jke
levensst ijl, een def init ie geef t v an Christ elijke leven sstijl als ' die man ier van lev en, w aarin m ensen in
christ elijke vrijh eid en in v erbon denheid  met  Christ us'  gemeen te v orm  geven  aan de nav olging  van
Christus' .  
Een ander aspect dat in uw w erk voortdurend doorkl inkt ,  is  dat van het gebed. Ik w i js op de
pub likat ie uit  19 79  ter g elegenheid  van h et 1 25 -jarig best aan van  de Theo logisc he Hog escho ol in
Kampen. In die publ ikat ie,  De biddende kerk , pleit  u ervo or het  vak  ascet iek z' n verd iende plaat s in
de t heolog ische b ezinning  teru g t e geven . Geen ascese o m d e ont hou ding,  maar om  de oef ening in
godsvrucht.  Niet  het  vasten náást het bidden, maar het vasten ten behoeve van het bidden. U
vraagt  ook  aandac ht  voo r het  gebed en  het  persoo nlijk g eloof sleven in  de pub likat ie in het zelfde jaar
197 9, Het  vuu r blijf t b randen , w aarin vijf endert ig jaar V rijmak ing herd acht  w ordt . Daar lezen w e dat
ook voor een predikant de vraag van belang is: hoe staat het met uw  persoonli jke verhouding tot de
Here? U bepleit geen piëtisme, maar w el pietas, vroomheid als een leven in het verbond, en oefening
daar in door bi jbellezing en gebed. 
Als u in het daarop volgende jaar (1980) een publikat ie doet verschijnen onder de t i te l :  Verant w oord
handelen . Inleidin g in de c hrist elijke et hiek ,  dan verzuimt u niet in een slothoofdstuk aandacht te
schen ken aan  de ascet iek, d at ' verget en ond erdeel' , zoals u h et n oem t.  En terw ijl u zich g oed
bew ust  bent  van d e gevaren  van d ualisme en  casuïst iek die hier  dreigen n oem t u  ascet iek t och  een
onm isbaar aspec t:  " Christ elijke et hiek is g een ch ristelijk e eth iek, w anneer zij w el van w erken,  maar
niet  van bidden weet" .   
Christ elijke leven sstijl h eeft  bij u alles t e mak en met  ' onze om gang m et God ' , de sp iritu aliteit , een
benam ing die b ij u in de p laats k om t v an de v roegere t erm asc etiek . En zoals u reeds eerd er, in
197 9, uw  uitgangspunt nam in de Twaalf Art ikelen (nl. om aan te geven w aarom u vandaag nog
vr i jgemaakt-gereformeerd bent),  zo doet u dat ook in 1992, als u in uw  boek Christ elijke leven sstijl
w ilt aangeven wat spir i tuali teit  is. Onder spir itual i teit  verstaat u de beoefening van en de bezinning
op onze gemeenschap met de drieënige God. En voor de bezinning op de gemeenschap met God
kiest  u de Tw aalf  Art ikelen als handleiding. 
Van w ege het  geloof  in God d e Vad er, de Sc hepper  van alle d ingen,  kan er b ij een chr isten  geen
sprake zijn van wereldmijding, zoals dat bi j  de vroegere ascetiek het geval w as. Het geloof in God de
Zoon , die on s van o nze zond en verlo st,  breng t m ee dat  christ elijke spirit ualit eit n iet d enkb aar is
zonder zo ndebesef . En bij het  derde deel v an het  Ap ost olicu m:  ' Ik geloo f in  God de H eilige Geest'
w ijst u  o.a.  op de b etek enis van  de kerk  voo r de ch ristelijk e levensst ijl. Een kerk d ie geen gelo of sge-
meenschap meer vormt,  zal een funeste invloed uitoefenen op de levensst i jl  van haar leden.  
Zo w ijst u uitvoerig op de betekenis van de geloofsgemeenschap met de drieënige God voor ons
christ elijke leven . Een spirit ualit eit w aarin de t oeko mst  niet  buit en het  gezicht sveld b lijft . W ij belijden
immers de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Tot het christel ijk leven behoort de
' med itat io f ut urae vit ae' , de o verden king  van h et t oeko mst ige leven , gev oed do or het  verlang en
naar de wederkomst van Christus. Het is dit thema: de w ederkomst van Christus, w aaraan u in uw
theologisch-ethische bezinning een brede plaats inruimt. En als u in dát verband nadrukkeli jk aan-
dach t v raagt  voo r het  lijden, d at w ij alleen kun nen aanv aarden v anuit  het  geloof  in God d ie een
eeuwige toekomst geeft, dan is er in 1992 , naar het mij voorkomt, een duideli jke aansluit ing bi j  uw
opposit ie tegen de sociale ethiek in uw inaugurele rede van 197 0.



Bij u, pro f.  Doum a, bleef  de spirit ualit eit n iet b eperkt  to t h et in nerlijke lev en. Sp iritu aliteit  is een zaak
van geloof en gebed, maar ook van gebod. En Gods gebod is zeer w ijd. Hoe w ijd dat gebod van God
is, hebt u ervaren t i jdens de 26 jaren van uw  professoraat w aarin u met de meest uiteenlopende
ond erw erpen t e mak en hebt  gekreg en. V eel meer dan  w erd aanged uid (en k on w orden  genoem d) in
het rapport van het moderamen aan de synode van 1969 , w aarin de instel ling van een leerstoel voor
de et hiek w erd bepleit . De serie ' Ethisch e bezinnin g'  legt  er get uigenis v an af  dat  u zich o p vele
terreinen van de ethiek bewogen hebt.  
Toen u  in 1 99 3 b enoem d w erd t ot  bijzond er hoo gleraar in de m edisch e Ethiek aan  de V rije Univ ersi-
teit in Amsterdam, w as dat voor u een uitdaging. U werd daar niet door ieder met gejuich ontvang-
en. U k reeg zelfs k w alific aties n aar uw  hoof d gesm eten  als ayat ollah en d ogm atisc h f anat icus.  M aar
u hebt  de uit daging  aanvaard  en in de b enoem ing een eer g ezien. Uw  w erkzaam heid als bijzo nder
hoo gleraar in A mst erdam  herinner de u aan h et b egin v an uw  stu die. A braham  Kuy per, d e stic ht er
van de Universiteit,  speelde een grote rol in uw dissertatie. Zo lag er tegen het einde van uw
prof essorale loop baan een v erbind ing m et h et b egin v an uw  stu die.
Prof.  Doum a, u b ent  nooit  een st udeerk amerg eleerde gew eest.  Hoezeer uw  gesch rift en ook  blijk
gaven  van een  brede w eten schap pelijke int eresse en diepg aande st udie,  u hebt  zich daarin  niet
opg eslot en. De aard  van u w  vak gebied b racht  al mee dat  u met  uw  stu die en uw  publik aties m idden
in de werkelijkheid zou staan. Zelf bent u echter ook niet iemand die zich terugtrekt op theoretische
posit ies, maar die zi jn diepste levensovertuiging wil w aarmaken midden in de prakti jk van het leven.
Je moet niet al leen abortus provocatus veroordelen, maar tegelijk zwangere vrouw en in nood
helpen. Deze overtuiging leidde in 1971  tot de oprichting van de VBOK, waarvan u voorzitter bent
geworden en w aaraan u vanui t  uw Schr i f tuur li jke ui tgangspunten le id ing hebt gegeven. 
Er zou veel m eer te n oem en zijn, als h et g aat o m u w  w erkzaam heden n aar buit en t oe. Ik  denk  aan
de adviesdienst aan de kerken in al lerlei ethische vraagstukken. Aan de leiding die u jarenlang hebt
gegeven aan het blad De Reform atie ,  w aardoor u in een stormacht ige t i jd velen de Schr if tuur l ijke
w eg gew ezen hebt  in de ker k en in  de samen leving . A l versc henen d e laatst e tijd  mind er artik elen
van uw  hand in dit blad, w at w ij van u lazen zette ons aan het denken en bracht ons verder. Zo
schreef u een art ikel in De Reform atie  van 1 9 au gust us 1 99 5 ' Over d ogm atiek  en spirit ualit eit' ,
w aarin u posit ie innam in de discussie over spir itual i teit ,  een onderw erp dat u encyclopedisch (de
plaats van de ascetiek!) en ethisch sterk bezig heeft gehouden. Het w as een eye-opener dat u de
hele disc ussie ov er cult uur,  dogm atiek , et hiek en  spirit ualit eit t erugb racht  to t w at w erkelijk c ent raal
is en moet bl i jven: het Woord van God, fundament en norm voor al onze bezinning. 
Prof.  Doum a, u h ebt  ons in u w  publik aties d e w eg gew ezen om  in een snel v eranderen de samen le-
ving als christenen te leven uit het geloof, naar de wet van God en tot zi jn eer. In de behandeling
van et hisch e kw esties h ebt  u alt ijd een prin cipiële b elijndheid  aan de dag  gelegd.  Daarnaast  w ist u
ook in alle nuchterheid te relat iveren w aar dat naar uw  oordeel nodig w as. 
Wij danken de Vader der geesten voor wat Hij ons in u geschonken heeft t i jdens de langdurige
periode van uw professoraat. Geve de Here u voor dit komende jaar de kracht en de gezondheid om
uw  act ieve loo pbaan als h oog leraar in Kam pen t e volt ooien.  En moge H ij u en uw  vrou w  en kin deren
ook  daarna no g gezegen de jaren sc henk en. W ij hopen  dat  de Here u d e krach t sc henk t o m o ok in
die omstandigheden, waarin de druk w at van de ketel is, uw vrucht bare arbeid op een geëigende
w i jze voort  te zet ten en, voorzover wi j  daarvan in di t  leven kunnen spreken, af  te ronden. 

Vervolgens geeft de praeses het woord aan prof. dr. C.J. de Ruijter. Deze spreekt als volgt:

Geacht e dom inee De Bruijne,
Namen s ' Kamp en'  w il ik hier een en kel w oord  aan uw  adres sprek en. M eer dan een en kel w oord  zal
het niet zijn. Want w e hopen in Kampen zelf genoeg gelegenheid te kri jgen om u een w arm w elkom
te b ereiden.  Zoals w e ook  dáár af scheid  w illen nem en van  prof . Do um a. V oor b eide ding en is de t ijd
nog niet aangebroken. Want u bent al w el als opvolger voor Douma aangew ezen, maar nu nog volop
dominee van Rotterdam-Centrum.
En laat die gem eent e daar nog  maar ev en van  geniet en. W ant  w e hebben  begrepen  dat  uw  benoe-
ming daar niet  door iedereen even bl ijmoedig is ontvangen. 
M isschien  is het  w el goed,  voo rzitt er, als ik o ok aan  uw  vergad ering do orgeef  w at u w  benoem ings-
besluit in Rotterdam-Centrum tew eeg heeft gebracht. Ik heb uit zeer betrouwbare bron vernomen,
dat  men in  de gem eent e zelfs ev en het  plan heef t g ehad om  met  een spand oek n aar de syn ode t e
komen. Daarop zou dan staan: Eerst Kees, nu  Ad , w e zijn het  zat.
Gelukk ig is het  spando ek ach terw ege geblev en. M aar uit  het  plan spreek t in  ieder gev al duidelijk  dat
men  u niet  w il missen.  En die w aardering  bevest igt  nu juist  de keu s die met  uw  benoem ing ged aan
w erd. Als een dienaar van het Woord zo'n ingang in de gemeente ontvangt, w ekt dat verw achting
voor de manier waarop hi j anderen kan begeleiden op de w eg naar het ambt.
Die verwacht ing leef t  sterk in Kampen. 
We w ensen u en uw vrouw  toe, dat u het komende jaar in de gemeente naar die nieuwe roeping toe
mag  leven.  Zond er verw ijten d spand oek,  maar in d e genadig e spank racht  die God v erleent  door  zijn
zegen.



Hierna krijgen de toegesprokenen achtereenvolgens gelegenheid zich tot de synode te r ichten.

Drs. A.L.Th. de Bruijne spreekt als volgt:

Praeses,
Op deze dag  heb ik  me lang  verheu gd.  Al sin ds het  begin v an dit  jaar sto nd hij in  mijn ag enda.  M aar
u had d eze vergad ering t och  pas geplan d in jun i? En w ist ik  dan dat  ' Kamp en'  eraan zou k unn en
komen? Nee, op deze dag wordt de Erasmusbrug in Rotterdam geopend. Ik had me verheugd op de
stad  die van mid dag en v anavo nd go nst  van ak tiv iteit en. M et m oeit e boog  ik m ijn aandac ht  om  naar
deze synodezi t t ing.  
Dat  illust reert d e moeit e die uw  eervolle b enoem ing m ij gaf . A fg elopen zo ndag w as het  precies 5
jaar geleden dat ik int rede deed in Rotterdam -Centrum . M ijn voorgan ger De Ruijter stond er 1 2 jaar.
Diens voorganger Wielenga meer dan 20 jaar. Als het kl ikt en je houdt het vol, is het een gemeente
w aar je eigenlijk n iet w eg w ilt.  En gezien de sam enst elling,  de uit daging en, d e zorgen en  de t e
kleine,  jonge k erkeraad k un je dat  eigenlijk o ok n iet m aken.  M ijn w erk in d eze gemeen te v oelt  als
een zw are jas die toch zit als gegoten.
M aar uw  vergad ering ro ept  mij naar K amp en. Het  w as met  mo eite d at ik  in uw  roeping  Gods roep ing
leerde opm erken,  vert rouw en en op volg en. Zo  langzaam  als deze dag v oor m ij de kleur  kreeg v an
een syn odezit tin g in plaat s van een  Rott erdam se brug , zo lang zaam gro eit d at b egin v an vert rouw en
uit  naar meer vri jmoedigheid om mi j op Kampen te richten. 
Hoe meer ik dat doe, des te meer groeit het besef van de taak die mij daar w acht. Die voelt ook
zwaar, maar zit nog helemaal niet als gegoten. In de eerste plaats moet ik mijn aandacht verleggen.
Ik ben nog geen ethicus. En zelfs het bruggetje tussen mij en mijn toekomstige taak, dat de
president-curator probeerde te leggen, is smaller dan het l ijkt. Want ook de encyclopedie van de
th eologie w as niet  mijn h oof dvak , m aar een uit gebreid  bijvak . V an de do gm atiek  mo et ik  sw itc hen
naar de et hiek.  En hoe verw ant  beiden o ok m ogen zijn  in t heorie,  in de prak tijk  gaat  het  om  zeer
verschi llende discipl ines. 
Al een paar keer moest ik de laatste maanden bezoekers van mijn studeerkamer voor bli jven. Uit hun
ooghoeken zochten ze naar mijn r i j 'ethiek'  op de boekenplanken. Voor ze het zelf ontdekten,
haastte ik mij  te bekennen dat het om het kortste ri j t je ging. 
Helemaal t e denk en geef t een  ervaring  bij de w eten schap pelijke b oekh andel Do nner in Rot terd am.
Op een hete zomerdag rende ik daar binnen en informeerde hi jgend en zw etend of ze ook de
ethieken van Thiel icke en Tri llhaas hadden. Verbijsterd keek het meisje mij aan. Ethieken, dat ging
nog  na en ig na den ken . M aar Th ielic ke w as on bek end  en Tr illhaas  leek zo veel  op an gst haas d at  ze
argwaan kreeg. Moet ik deze meneer serieus nemen? Omdat ik stug volhield, mocht ik mee naar de
cen tr ale co mp ut er. M aar de p rijzen lo gen  er niet  om . He t m eisje w ilde d eze sjof ele kla nt  met  z' n
plastic tasje tegen zichzelf beschermen: 'ze zi jn wel duur, meneer'.  ' Ja, maar ik moet ze hebben'.
Bezorgd t elde ze op:  ' het  w ordt  w el meer dan  50 0 g ulden,  hoor . Zou  u dat  echt  w el doen' ? Het
klon k w arm,  maar sc hop te een  flin ke deu k in m ijn gev oel van  kapit aalkrach tig heid.  Boven dien
verst oord e het  m' n prille v rede m et d e genom en beslissing : Zou  ik het  echt  w el doen,  naar Kam pen
gaan dan? Ik had weinig zin om te vertel len w at ik ermee moest, ze zou het toch niet geloven.
Rood aanlo pen d en n og n et  niet  sta mp vo et end  perst e ik eru it : he t m oet ! To en ik  al w egliep , zag  ze
nog  een uit w eg vo or m e. Ze riep m e na: ' men eer, w eet u  w el dat  er ook  bibliot heken  best aan, w aar
je zulke bo eken k unt  lenen' ? Ik keek st rak v oor m e uit  en rende d e w inkel u it.  Trillhaas heb  ik
binnen, maar zou ze Thiel icke echt te duur voor me gevonden hebben...? Ik w il  maar zeggen:
ethicus w orden valt  n iet  mee. 
Zeker ook o mdat  ik na u, pro fessor Dou ma, k om.  Het is niet v oor niets dat  mijn rijtje et hiek zo kort
is. V an u heb  ik nam elijk alles: en st aat d aar niet  alles in? Is er ethiek  na Dou ma? Ik v ind het  een
grot e eer, m aar nog m eer een last o m u  te m oet en opv olgen.  W el geef t h et m e ook  mo ed. Ik  voel
me in sterke mate leerling van u. Al voor ik naar Kampen ging, hebt u mij diepgaand beïnvloed door
w at u schreef. En een vormende periode uit mijn Kamper t i jd waren de jaren dat ik uw assistent
voor De Reform atie  mocht z i jn en lange middagen met u in uw lange studeerkamer doorbracht.  U
com bineert  diep respec t v oor God s W oord  met  open o og v oor d e prakt ijk. M ildheid en  billijkh eid
gaan bij  u samen met de moed om zonodig al leen te staan terw il le van Gods gebod. In die li jn hoop
ik zelf  ook te mogen gaan. En in de per iode die mi j w acht,  wi l  ik  graag nog meer van u leren. 
Dat zelfde g eldt  voo r u, d r. Klaut ke. Ik  verheu g m e erop in d e kom ende perio de met  u t e mog en
samenwerken en verw acht veel van uw  grondige en gedegen kennis van het vakgebied.
U, praeses, bedank ik voor de goede w oorden aan ons gericht. De generale synode zeg ik dank voor
het vertrouwen, zoals dat spreekt ui t  de benoeming die gedaan is.  Ik w eet me van de Here afhank-
elijk als ik u itsp reek, d at ik  mij op recht  voo rneem  dat  vert rouw en niet  te b escham en. Ik  w il me
dienstbaar maken aan de opleiding van aanstaande voorgangers en aan het voortzetten en uitbou-
w en van  een t heolog ie die geref orm eerd w il zijn en daaro m o ok b eseft  dat  zij in onze t ijd t erzake zal
moeten zi jn.
Eén van de vele prachtige dingen die w ij de laatste jaren aan den l i jve ervaren hebben in de gemeen-
te is, hoe God grote dingen doet met kleine middelen en in onw aarschijnl i jke omstandigheden.



Af hankelijk van H em vind en w ij vertrou w en voor d e toeko mst . Die afhank elijkheid van God leert m e
ook  op dit  mo men t g een verd ere w oord en t e spreken  over w at p as volg end jaar zijn b eslag mo et
krijgen . W ie w eet h oe mo rgen zijn lev en zal zijn? Wie w eet is on ze Heer, J ezus Christ us, d an al
teruggekomen!

Pr of .  d r.  J . D ou m a s pr ee kt  a ls  vo lg t :

Geacht e broeder s,
Van harte dank ik u voor de goede woorden die deze avond ter gelegenheid van mijn naderend
afscheid bi j  monde van uw  praeses gesproken zijn. Het is voor mij vreemd op afscheidswoorden te
reageren,  terw ijl mijn eig enlijke af scheid  pas valt  in mei 1 99 7.  Er ligt no g een c ursus v óór m ij van
hard werken in Kampen en Amsterdam. Toch w il ik in deze vergadering, die de landeli jke vertegen-
w oord iging v an de geref orm eerde kerk en vo rmt , graag  van d e gelegenh eid gebru ik m aken o m een
dankw oord te spreken.
Toen ik  in 1 96 9 b enoem d w erd t ot  hoog leraar in enk ele vakk en, w aarvan d estijd s al te v oorzien w as
dat  het  accen t zou  vallen o p het  onder w ijs in de ch ristelijk e eth iek, w as ik m ij ervan b ew ust  dat  een
groo t arb eidst errein on tg onn en mo est w orden . Een gew eldige do orbraak  op m oreel gebied  w as er
immers in de jaren rond 197 0 gaande. Konden mijn beide voorgangers van na de Tw eede Wereld-
oorlog, de hoogleraren K. Schilder en L. Doekes, nog al hun aandacht besteden aan de dogmatische
ontw ikkelingen, terwij l  het ethische terrein nog tamelijk stabiel en overzichtel i jk w as -- ik kreeg te
mak en met  een revo lut ie op m oreel gebied . Een hernieu w de bezinn ing ov er heel de linie zou  nodig
zijn.  
Het  eerste o nderw erp dat  ik aanp akt e w as dat  van d e hom of ilie. Daarna k reeg ik t e mak en met  tal
van zak en, w aarond er som mig e zó nieuw , dat  nieman d van  het  best aan ervan  in 1 97 0 n og af w ist.
Ieder w eet v andaag w at w e met  in vit ro f ertilisat ie bedoelen  en heef t er o ok w el enig v ermo eden
van als h ij hoort  over g enet ische m anipulat ie in het  DNA  van d e mens.  M aar de et hisch e vragen  die
zowel het ene als het andere onderwerp oproept,  konden w e 25 jaar geleden nog niet  eens stellen.  
Ik kan  zeggen d at h et b eant w oord en van  veel v an die v ragen m ij niet  gemak kelijk is af gegaan.  M et
veel v reugd e heb ik  mijn b ijdrage aan d e eth ische b ezinning  gegev en, n u al langer d an vijf ent w int ig
jaren; m aar ik kan  meerd ere mo men ten  in mijn  leven aan w ijzen w aarin ik m ij geplaat st zag v oor d iep
ingrijp ende k euzes. W aarom  heb ik  w el geprob eerd aan de h om of iel recht  te d oen en w aarom  zett e
ik niet  de stap die velen in het verlengde ervan vinden liggen, n. l .  de goedkeuring van het homosek-
suele geslachtsverkeer? Waarom ben ik in de t i jd, toen de kranten bol stonden van de kernwapen-
kw estie g een at oom pacif ist g ew orden , t erw ijl het  to ch ev ident  w as dat  het  gebru ik  van kernwapens
to t een  nimm er goed t e keuren  verniet iging v an deze w ereld zou k unn en leiden? En w aarom  koo s ik
ond er bepaalde o mst andigh eden w el voo r het  gebru ik v an in v itro  fert ilisatie t er verm ijding v an het
leed van kinderloosheid, maar niet voor prenataal onderzoek voorzover de bedoeling daarvan is om
gehandicapte vruchten op te sporen en vervolgens te verwijderen?
Op deze v ragen zou  ik hier in  deze verg adering  in elk gev al het  volg ende w illen ant w oord en: Ik  heb
mij, bi j w elke gloednieuwe ontw ikkeling op ethisch gebied dan ook, alt i jd verbonden geweten aan de
tradit ie van de tw eeduizend jaar oude kerk. Augustinus heeft zich niet met euthanasie beziggehou-
den,  Thom as van A quino  w ist n iet v an het  milieup robleem  af,  Lut her niet  van p renat aal onderzo ek
en Kuy per niet  van d e ont raadseling v an het  menselijk  DNA -genoo m.  M aar zij w isten  allen af v an
w at K.  Schild er de ' con stan te g rond en'  voo r de et hisch e bezinnin g geno emd  heef t.  Er zijn vaste
kaders w aarbinn en w ij ook  de meest  mo derne on tw ikkelin gen een p laats k unn en gev en. Nat uurlijk
kunnen wij in de negentiger jaren op ethisch terrein niet doen alsof we nog voor de Tw eede Wereld-
oorlo g leven . Ook  de Gerefo rmeerd e Ethiek  van W. Geesink w as aan vervanging toe. 
M aar het  is een v erva ngi ng in  de zin  van  verb ouw ing . He t is  niet  w aar dat  de pr obl eme n v and aag zó
nieuw  zijn, dat  alle oude an tw oord en van  nul en g ener w aarde gew orden  zijn. Het  is niet w aar dat
de ethiek alleen maar acht er dw ingende f eiten en ont w ikkelingen aan kan lop en, zoals de staart
acht er de ko p aan m oet  slingeren.  W ij hebben  het  gebod  van Go d dat  zeer w ijd is en de p roblem en
van alle t ijden om spant . Ik h erkend e mij in A mb rosius en A ugu stin us, o md at ik  mij herk en in het
gebod  dat  ook  voo r hun  bezinnin g beslissend  w as: het  W oord  van Go d als lamp  voo r hun  voet  en
licht  op hu n pad.  Kritiek  viel er gen oeg t e leveren;  maar deso ndank s voeld e ik m ij th uis bij hen  en
tiental len anderen die leiding hebben gegeven aan de christel ijke ethische bezinning in hun eigen,
voor ons verleden, t i jd.
Zo heb ik mij ook thuis gevoeld binnen de gemeenschap van de gereformeerde kerken, die mij op
hun  syno de van  Hoog eveen in  19 69  benoem den t ot  hoog leraar in de Eth iek en and ere vak ken,  en
die op deze synode afscheid van mij nemen. In een ander kl imaat had ik mijn werk niet wil len doen.
Er zijn genoeg sp annend e mom ent en gew eest.  Kritiek  bleef  niet  uit , m aar ik zou zeer o ndank baar
zijn als ik ov er de w aardering  binnen  en ook  buit en eigen k ring zw eeg. Ik  hoop  dat  ik no g jaren v an
God mag ontvangen om mijn w erk af te ronden op de wijze die ik mij heb voorgesteld.
M et een  gerust  hart  zie ik mijn  opv olger dr s. A .L.T h. d e Bruijne ko men , die ged urend e tw ee cursu s-
jaren nog  geseco ndeerd  zal w orden  door  dr. J ürgen  Klaut ke uit  Giessen. Ik h oop  dat  zij zullen
zeggen w at ik  zeg als ik aan Geesink , Sch ilder en Do ekes den k: h erkenn ing in h oof dzaken,  krit iek in



de mar ge en v oort bou w  aan het zelfde h uis, w aarond er geen and er fu ndam ent  kan lig gen dan  er al
gelegd is,  namelijk  Jezus Ch ristu s.

Ter af sluit ing v an deze f eestelijk e bijeenk om st w ordt  de A post olisch e Geloof sbelijdenis g ezongen
(Gezang 2 :1 ,2  en 5 ).

Artikel 27 1 1 . 0 9 . 9 6
Ontvangst afvaardiging ui t  Amerika

De praeses heet de afgevaardigde van de Reformed Church in the United States, ds. R. Grossmann,
hartelijk w elkom.  Ook zijn aanw ezig de deputat en BBK ds. A. d e Jager (die als tolk opt reedt), zr.
H.E. Koo ij-Oggel en d s. H.  van V een. De p raeses felic iteert  de zust erkerk  in de V erenigd e Stat en
met het jubi leum dat men onlangs heeft gevierd: het 250 -jarig bestaan. Wij zi jn dankbaar dat uw
kerk een gerefo rmeerde kerk w il zijn, die behalve de Heidelbergse Catechismu s nu ook  de Neder-
landse Geloo fsb elijdenis en d e Dordt se Leerregels als con fessie h eeft  aanvaard . W ij nemen  met
bli jdschap waar dat uw kerk zich op het Amerikaanse continent sterk maakt tegen al lerlei arminiaan-
se invlo eden.  Het  is onze gezam enlijke b elijdenis dat  de kerk  van J ezus Christ us, h oew el verbreid  en
verstrooid over heel de wereld, toch met hart en wil is samengevoegd en verenigd in eenzelfde
Geest,  door  de krac ht  van h et g eloof  (vgl.  art.  27  NGB).
Ds. Grossmann vertelt iets over de problematiek waarmee zijn kerk momenteel te maken heeft.  De
opleiding en toerusting van predikanten vraagt bi jvoorbeeld veel aandacht. Nog teveel wordt in de
predik ing de m ens cen traal g esteld , alsof  de opv oeding  van Go ds vo lk belan grijker is d an het  buigen
voo r God als on ze Redder, M eester en  Konin g. On ze kerken  mo gen zich  met  elkaar ver bon den
w eten in de str i jd om een beli jdende gereformeerde kerk te zi jn in wat w erkel i jk  een post-chr isteli jke
samen leving  aan het  w orden  is. Dit  alles tot  eer van Go d: So li Deo Gloria!



ACTA

Hoofdstuk I LEER

Artikel 28 2 5 . 0 4 . 9 6
Uitspraak leer ds. J . Hoorn  (agenda 1.1.1 -  1.1.2 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur :  M .  Douma

M ateriaal :

1 . Act a van de Generale Synode van Heemse 198 4--1985 , art. 131 , besluit I I,  grond 3, slotzin:
" Steed s is erkend , dat  de Here in zijn w elbehagen  nieuw  leven k an w erken,  ook  kerkelijk
leven, buiten de grenzen van de kerk, dat in gehoorzaamheid zich heeft geïnstitueerd.";

2 . brief van  br. D. Nu gteren t e Ermelo dd.  17  novem ber 19 95  en een brief van b r. Joh . W olters
t e  Ka m pe n d d.  o kt o be r 1 9 9 5 .
Hoofdbezwaar van beide broeders tegen de onder materiaal 1 genoemde passage is, dat de
fo rmu lering erv an in st rijd is met  de NGB-art ikelen o ver de k erk: v olgens b eide sch rijvers k an
er " buit en de gren zen van  de kerk  die w ij belijden g een geho orzame k erkinst itu ering plaat s-
vinden" . Br. Nugt eren verzoekt h et t w eede w oordje ' dat'  te verand eren in 'd ie'.  Br. Wo lters
verzoekt deze besluit tekst  w eg te nemen òf  de s lotw oorden 'dat  in gehoorzaamheid z ich
heef t g eïnstit ueerd' , als vo lgt  te h erfo rmu leren: d at t ot  nieuw  leven k om t,  in de w eg van  het
onderhouden van de eenheid der kerk, naar de normen der Schrift ,  zoals de kerk die steeds
beled en h eef t i n de  art ikel en 2 7- -2 9 v an d e NGB;

3 . Ac ta v an de Generale Sy nod e van Om men  19 93  (art.  90 , 9 1) w aarin gest eld w ordt , dat  het
in de A ct a van d e Generale Syn ode v an Heem se 19 84 --19 85  niet  om  een druk fo ut  gaat .

Besluit:

aan de verzoeken niet te voldoen.

Gronden:

1 . alleen in uit erste n ood zaak gaat  een generale sy nod e erto e over een  door  één van  haar
voo rgang sters v astg esteld e besluit tek st t e w ijzigen. D e nood zaak daarv oor is do or geen v an
beide bro eders aanget oon d. H un bezw aar, dat  de gew raakt e tek st u it d e Ac ta st rijdig is m et
de Nederlandse Geloofsbeli jdenis over de kerk, w ordt gesteld zonder nadere onderbouwing;

2 . de bewuste zinsnede uit de Act a mag niet geïsoleerd gelezen en geïnterpreteerd worden:
a. zi j functioneert als slotzin van de hele tekst van grond 3, in nauw v erband met de

voorgaande zinnen:
" Zo heef t d e kerk in  Nederland  en daarbu iten  zich oo k no oit  in zichzelf  opgeslo ten  in
de gedachte dat buiten haar grenzen geen reformatorisch werk uit kracht van Gods
genade zo u zijn op  te m erken.  Integ endeel:  in de A ct e van A fsc heiding  en W ederkeer
is er de begeerte 'zich te verenigen met elke op Gods Woord gegronde vergadering'
. . . "

b. zi j moet ook gelezen worden in relatie met grond 1:
" ...  heef t H ij ons aan d e kerk en  aan haar pred iking  gebon den.  M aar zelf bin dt  Hij
zich t och  niet  zo aan haar,  dat  Hij met  Zijn W oord  en Geest n ergens and ers is dan
binnen de concreet aanw i jsbare kerk,  zoals wi j  haar in ambten, samenkomsten etc.
kennen. Hij is machtig uit stenen Abraham kinderen te verwekken (...).  En de Heil ige
Geest k an en heef t m et zijn n iet-g eboeide W oord  (... ) buit en de c onc rete am bt s-
dienst,  soms doo r het geruc ht v an zijn Woo rd, zondige m ensen tot  w edergeboort e
gebrac ht  en t ot  het  levend e geloof  dat  naar Jak . 2  zicht baar w ordt  in goed e w erken
(. . . ). "

Er worden twee amendementen ingediend en afgew ezen. Een van ds.  H. Geertsma, die grond 2
w ilde w eglat en (7  stem men  voo r en 2 9 st emm en t egen) en een  van d s. H. J.  Siegers, d ie grond  1 in
tw eeën w ilde split sen (6  stem men  voo r en 3 0 t egen).  Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met
algemene stemmen aanvaard.





Hoofdstuk II KERKREGERING

Artikel 29 2 1 . 0 6 . 9 6
Bezw aren tegen uitspraken GS Ommen inzake het vrouw enstemrecht  (agenda 2.1)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : H.  Geertsm a

M ateriaal :

35  briev en,  6 v an k erker aden , 2 9 v an pa rt icu lieren . Zie  vo or een  vo lledig  ov erzich t b ijlage III
van d e Ac ta.
In veel brieven  w ordt  bezw aar gemaakt  tegen  het f eit dat  de Generale Synod e van (GS)
Ommen 1993 de zaak van het vrouwenstemrecht in behandeling heeft  genomen. 
De gron den v oor d at b ezw aar zijn met  name d e volg ende:
a.  de synode heeft  niet aangetoon d dat m eer dan één revisieverzoek aan art. 33  KO

voldeed; 
b.  er zi jn in de revisieverzoeken geen nieuwe argumenten naar voren gebracht;
c.  aan de do or de GS Kam pen 1 97 5 g enoem de vereist en vo or een rev isieverzoek  is niet

voldaan;
d.  de synode heeft  de revisieverzoeken niet get oetst  aan artikel 31 KO;
e. de syn ode heef t zic h niet  gehou den aan d e regel van  de GS Dord recht  18 93  over h et

beroep tegen de uitspraak van een kerkelijke vergadering;
f .  in plaats van de revisieverzoeken te toetsen is de synode zelf gaan studeren op de

vraag of de uitspraak van de GS Groningen-Zuid 1978  herzien moest w orden.

De meest e brieven  bevat ten  verder een  verzoek  de uit spraken  van d e GS Omm en uit  het
midden van de kerken w eg te nemen. 
Som mig e appellant en (met  name en kele kerk eraden) v erzoeken  revisie v an een of  meer
gron den on der de beslu iten . Teg en vrijw el elk ond erdeel van  elke gro nd w orden  bezw aren
ingebracht.  In enkele brieven worden nieuwe formuler ingen voorgesteld.  

De bezw aren die het  sterk st n aar voren  kom en zijn de v olgend e:
a.  teg enov er besluit  2,  gron d 2  en gron d 3 a w ordt  gest eld dat  de st emm ing in h et

geheel van de verkiezing een beslissend karakter draagt: alleen bi j  dit  onderdeel is de
kerker aad gebo nden aan  de inbren g van  de gem eent e. Som mig e appellant en men en
dat  de GS Gronin gen-Zu id het  stem men  terec ht  besch ouw de als een v orm  van
regeren;  anderen o nt kenn en dat  de GS Gronin gen-Zu id in dit  verban d van  ' gezag
oefenen' w ilde spreken; zij  stellen dat deze synode alleen conclusies verbond aan de
Schriftgegevens over de onderdanigheid van de vrouw;

b. teg enov er besluit  2,  gron d 3 b w ordt  gest eld dat  de syn ode de Sc hrif tg egeven s over
de gelijk w aardigh eid van  de vro uw  aan de m an t en ko ste d oet  gaan v an de Sc hrif t-
gegev ens ov er de ond erdanig heid v an de v rouw . De sc heppin gsord e, w aarbij de m an
to t h oof d van  de vro uw  is best emd , w ordt  genegeerd . De do or de sy nod e aangedra-
gen t ekst en bew ijzen hier niet s, om dat  ze alleen gaan ov er het  feit  dat  man en
vrouw  op gelijke wijze delen in het heil  van Christus. Ef. 5: 21 leert geen onderdanig-
heid v an man  en vro uw  aan elkaar,  maar is een alg emen e bepaling  die in het  verv olg
geco ncret iseerd w ordt ; in d at v ervolg  w ordt  de vro uw  opger oepen o nderd anig t e zijn
aan haar man, niet andersom;

c.  tegenover besluit 2, grond 3c  w ordt gesteld dat hier bepaalde exegeses bindend
w orden  opgeleg d; d at h et o njuist , of  alth ans w illekeurig , is het  ' zw ijggebo d'  ten
aanzien van de vrouw in 1 Kor. 14 :34-3 6 en 1 Tim. 2:1 1-15 t e beperken tot de
eredienst ; dat  in deze passages h et d eelnemen  van d e zusters aan  de st emm ing (als
een vorm van beoordelend en gezaghebbend spreken) uitgesloten w ordt;

d.  tegenover besluit 2, grond 3d w ordt gesteld dat het spreken van de vrouw  in de
aangevoerde teksten (Hand. 2:17,1 8 etc.) iets anders is dan het ' spreken' in de
verkiezing van ambtsdragers; dat de stem van de gemeente de optelsom is van de
individuele stemmen, zodat de stem van de individuele zuster deel uitmaakt van de
beslissende st em v an de gem eent e;

e.  ten  aanzien van  besluit  3,  gron d 1  w ordt  gest eld dat  er een teg enst elling is t ussen
de uit spraak d at h et st emrec ht  de zust ers niet  langer on th oud en beho ort  te w orden
en de erk enning  dat  de Sch rift  geen rec ht streek s ant w oord  geef t o p de v raag of  zij
mogen stemmen. De synode had moeten aantonen dat er een goddeli jke eis is om de



zust ers het  stem recht  te g even.  Uit  de aangev oerde t ekst en kan  geen c onc lusie
get rokk en w orden  voo r het  meedo en van  de vro uw  aan de v erkiezing  van
amb tsd ragers;

f .  teg enov er besluit  3,  gron d 2  en 3  w ordt  gest eld dat  niet  alles w at d e bevo egdheid
en de t aak van  de gem eent e is ook  de bev oegdh eid en de t aak is van  elk ind ividu eel
gem eent elid (de GS Om men  w il to ch o ok n iet alle do opleden  mee lat en st emm en);
dat  tek sten  die sprek en ov er het  w onen v an de Geest  in de gem eent e daaraan niet
het verkiezingsrecht van de zusters verbinden; dat in Handelingen 1:23,2 4 en 6:2,3
juist de mannen in de gemeente w orden aangesproken;

g.  tegenover besluit 3, grond 4 w ordt gesteld dat deze grond geen argument voor,
maar hoogstens een verdediging van  het v rouw enstem recht  bevat . Het w oord
't i jdgeest'  is niet gedefinieerd; daardoor w ordt het spreken er over vaag en ongrijp-
baar. D e genom en besluit en zijn on vold oende af gesch ermd  teg en de inv loed v an een
tijd geest  die zich k enm erkt  door  een st erke han g naar ind ividu alisme en een  onbijb els
emancipatiedenken. De drempel naar de vrouw in het ambt kan lager w orden door
deze besluit en; Sc hrif tg egeven s die nu g ehant eerd w orden  voo r het  vrou w enst em-
recht zijn elders ook gebruikt om de vrouw  in het ambt te verdedigen. In grond 4f
w ordt het ambt van diaken niet genoemd.

Een aantal app ellant en meen t d at d e syno debesluit en af breuk  doen aan  de eenheid  tu ssen
man en vrouw in het huw elijk, of althans dat de synode nauweli jks heeft st i lgestaan bi j  de
w ijze w aarop de h uw elijksrelat ie dient  te f unc tio neren in d e gemeen te v an Christ us (kerk e-
raad Enum atil).  Het  naast  elkaar st aan van  tw ee stem men  w erkt  eerder verst rooien d dan
samen binden d (kerk eraad Zuid broek ). Som mig e inzenders w ijzen op d e mog elijkheid  van een
gezinsstemrecht of  iets dergeli jks.  

Verder w ordt als bezwaar aangevoerd dat de besluiten van Ommen niet de vrede en de
eendracht in de kerken hebben gediend. Enkele briefschri jvers klagen over gewet ensnood.
Som mig e broeder s delen m ee dat  zij niet m eer meedo en aan de v erkiezing en. Een bro eder
stelt  dat  de met  medew erking  van d e zusters g ekozen am bt sdragers n iet w ett ig verk ozen
zijn en dat  er op den  duur  dus geen  w ett ige kerk eraad m eer is. Een andere bro eder laat
w eten  dat  hij geen am bt sdrager m eer kan zijn en  dat , w anneer v an hem  inst emm ing ge-
vraagd  w ordt  met  de leer van  de kerk , zijn ja-w oord  voo rtaan  een vo orbeh oud  bevat .

De kerk eraad van  Enumat il heef t b ezw aar teg en de haast  w aarmee z.i.  to t een  radicale
omslag werd besloten en tegen de praktische onomkeerbaarheid van de genomen besluiten:
de nieuw e benadering is inmiddels kerkeli jk geijkt; er is te weinig ruimte gegeven aan de
kerken om zich hier nader op te bezinnen.
Gevraagd  w ordt  of  zuster s die mo eite h ebben m et h et st emm en nu v ermaan d m oet en
w orden: de gebondenheid aan dit besluit legt toch een verpl ichting neer in de kerken (Zuid-
broek )?

De kerkeraad van Urk vraagt de synode het vrouw enstemrecht alsnog aan de vrijheid van de
kerken over te laten: een zaak die de eeuwen door zo onzeker is geweest in de kerken, tot
op recente synoden toe, moet niet nu ineens met zoveel gezag geladen worden, dat de
kerken gedw ongen worden iets in te voeren dat tot  nog toe als niet duideli jk vanuit de
Schr if t  of  zel fs als niet  in overeenstemming met de Schri f t  w erd afgewezen. 

Br. T.L. Bruinius te Waddinxveen vraagt, wanneer er geen meerderheid te vinden is voor
herroeping van de besluiten, een studiedeputaatschap in te stellen om de posit ie van de
vro uw  in de  Sch rif t b reed t e best ude ren en  dat  to e te  passen  op d e ont w ikk eling en in  deze
tijd .

Br. en zr. V erkerk -Veg ter t e Hert en vrag en de sy nod e 
a.  zich te bezinnen op de handelwijze van de GS Ommen ten aanzien van het vrouwen-

stem recht  (het  doen v an een st ellige uit spraak in  een kw estie w aarover v eel versc hil
van m ening b estaat , w aarbij aan die u itsp raak de n aam v an God v erbon den w ordt );

b. de st ellige uit spraak v an de GS Om men , dat  de vro uw  geen leer- of  regeeram bt  mag
vervullen,  in te t rekken. 

Besluit 1 :

de bezw aren tegen het feit dat de GS Ommen de zaak van het vrouw enstemrecht in behan-
deling genomen heeft af te w ijzen.



Gronden:

1.  de zaak van het vrouwenstemrecht is naar art ikel 30 KO in de kerkeli jke w eg, met goede
voo rbereidin g en k ennelijk  breed ged ragen do or de k erken,  aan de gen erale syno de vo orge-
legd;

2.  to egest emd  mo et w orden  dat  de syn ode in d e gron den v oor h aar eerste b esluit  niet  heef t
aanget oon d dat  meer dan  één revisiev erzoek aan art . 3 3 v oldeed en  aan de v ereisten  die
voo r een revisiev erzoek g esteld  zijn doo r de GS Kam pen 1 97 5.  Uit  het  genoem de mat eriaal
blijkt  echt er dat  zeker de part iculiere sy nod en van  Overijssel en N oord -Holland  het  besluit
van de GS Groningen-Zuid o ver deze zaak nauw keurig hebben g elezen. Deze particuliere
syno den heb ben de d oor Gron ingen-Z uid aang evoerd e argum ent en zorgv uldig g eto etst ,
w aarmee zij han delden in  de geest  van d e uit spraak v an de GS Kam pen.  Overig ens sprak
Kampen over een besluit " dat in de kerken algemene aanvaarding heeft gevonden". Bli jkens
het  feit  dat  vier part iculiere sy nod en het  besluit  van Gro ningen -Zuid aan voc ht en w as daarvan
althans in 1993  geen sprake meer;  

3.  artik el 31  KO zegt  w el dat  een besluit  van een  kerkelijk e vergad ering bin dend is,  ten zij
bew ezen w ordt  dat  het  in st rijd is met  Gods W oord  of  met  de kerk orde.  Dit  bet ekent  echt er
niet dat een besluit al leen kan w orden weggenomen, w anneer in een revisieverzoek str i jdig-
heid m et God s W oord  of  met  de kerk orde w ordt  aanget oon d. H et k an ook  zijn dat  in een
revisieverzoek terecht geconstateerd w ordt dat het aangevochten besluit met onvoldoende
of  ondeu gdelijk e argum ent en ond erbou w d is;

4.  de bedo elde uit spraak v an de GS Do rdrech t 1 89 3 g eeft  aan dat  het  rechtstreeks indienen
van een appèl dient  te geschieden b ij de eerstvolgende sam enkom st van  de meerdere
vergad ering w aarop m en zich b eroept . Deze uit spraak b etek ent  niet  dat  een doo r een
generale synode genomen besluit in een later stadium niet meer kan worden aangevochten.
In dat  geval d ient  dan de k erkelijke w eg t e w orden  gevo lgd.  Dat  is ten  aanzien van  het
vrouw enstemrecht ook gebeurd;

5.  de doo r de GS Om men  benoem de co mm issie heeft  een brede st udie op gezet t en aanzien v an
het  vrou w enst emrec ht ; in h et g eheel van  die st udie zijn d e ingedien de revisiev erzoeken  w el
degelijk overw ogen, w aarbij de daarin vervatt e argument en op hun  houdb aarheid zijn beoor-
deeld (zie het rapport van de commissie, hoofdstuk 5 en de inleidende opmerkingen bi j de
hoo fd stu kken  6 en  7).

Besluit 2 :

a. de revisieverzoeken, voorzover zij  vragen de besluiten 2 en 3 van de GS Ommen te
herroepen, af te w ijzen;

     b.  niet  te v oldoen  aan het  verzoek  van d e kerkeraad  van U rk de in voerin g van  het
vrouw enstemrecht alsnog in de vri jheid van de kerken te laten;

c.  niet in te gaan op het verzoek van br. Bruinius te Waddinxveen om, wanneer de
besluiten niet  herroepen worden, een studiedeputaatschap in te stel len.  

Gronden:

ad a:

1.  de syn ode heef t t erecht  gest eld dat  aan de st emm ing als on derdeel v an het  roepen t ot  het
ambt een beperkt  gewicht moet w orden toegekend (z ie beslui t  2,  grond 3d).  
Het  is de kerk eraad die beo ordeelt  of  bepaalde b roeders g eschik t zijn v oor h et am bt  van
oud erling of  diaken . Dat  oord eel legt d e kerkeraad  vast  in de t alstellin g. W ie stem t d oet  niet
meer dan een voorkeur uitspreken ten aanzien van een broeder die, vanuit de normen van de
Schrif t g ezien, ev enzeer gekw alific eerd is als de bro eder die m et h em op  tal st aat.
De kerk eraad beho udt  in het  geheel v an de v erkiezing  de leiding , oo k w anneer hij g ebond en
is aan de uit slag van  de st emm ing.  Dat  hij aan die u itslag  gebon den is,  vloeit  vanzelf spre-
kend  voo rt u it d e talst elling.  W anneer de k erkeraad m et d e talst elling uit spreekt  alle genoem -
de broeders bekw aam te achten voor het te vervullen ambt is het ondenkbaar dat hi j  na de
talst elling niet  zonder m eer to t b enoem ing zou  overg aan. Het  mo et d an ook  onjuist  genoem d
w orden w anneer de stemm ing, en du s de stem v an de zusters in de gemeent e, de zw are
lading kri jgt die door diverse appellanten daaraan gegeven w ordt. In het geheel van de
verk iezing kan  de appro bat ie een veel zw aardere lading  krijgen  dan de st emm ing,  w anneer
een zust er bezw aren inbr engt  teg en een v erkozen  broed er. W elisw aar beslist  de kerk eraad in
dat geval, maar die kerkeraad mo et  het bezwaar honoreren w anneer het w ett ig bl i jkt te zi jn.
In dat  geval k an de inb reng v an één zust er bet ekenen  dat  een doo r de gem eent e geko zen en
door de kerkeraad benoemde broeder niet bevestigd wordt;

2 . de syn ode heef t t erecht  gest eld dat  uit  passages als 1  Kor. 1 4: 34 -36  en 1  Tim.  2: 11 -15 , die



in de discussie over het vrouw enstemrecht een sleutelrol vervullen, geen verbod voor de
vrouw  valt af te leiden om haar stem uit te brengen bi j  de verkiezing (zie besluit 2, grond 3c
en besluit  3,  gron d 1 d). Ho e genoem de passages o ok p recies uit gelegd m oet en w orden , het
is duidelijk dat hier w el een bepaalde vorm van onderricht en beoordeling aan de vrouw
w ordt onthouden, maar dat er niet een algemeen zw ijggebod w ordt gegeven (de synode
heef t m eerdere Sch rift gegev ens geno emd  w aarmee deze p assages anders in  strijd  zouden
komen) en dat datgene wat hier aan de zusters ontzegd w ordt op een heel ander niveau l igt
dan een stemming met beperkt gewicht;

3.  ten onrechte menen sommige appellanten dat de synode, om het vrouw enstemrecht te
kun nen inv oeren,  uit  de Sch rift  had m oet en aant onen d at h et v rouw enst emrec ht  op een
duidelijk  gebod  van d e Here berust . De sy nod e heef t t erecht  uit gespro ken d at d e Schrif t,  die
geen enkele vorm van verkiezing voorschr ij f t  a ls verplicht  voor al le t i jden, geen rechtstreeks
ant w oord  geef t o p de v raag of  ook  de zust ers mo gen st emm en (besluit  3,  gron d 1 ). V ervol-
gens heef t d e syno de Sch rift gegev ens naar v oren g ebrach t w aarin de gelijk w aardigh eid van
de vro uw  ten  opzich te v an de m an w ordt  onder streep t;  daarnaast  Schrif tg egeven s w aarin
gesproken w ordt over de inw oning van de Heilige Geest in de hele gemeente en gegevens
w aarin de bev oegdh eid en de ro eping t ot  meew erken aan  de opb ouw  van d e gemeen te aan
de hele gem eent e w ordt  voo rgeho uden (b esluit  2,  gron d 3 b; b esluit  3,  gron d 3 b en 3 c).
Doo r app ellant en is v anu it  de Sc hrif t n iet  vo ldo end e aang et oon d dat , on dan ks al d eze
Schriftgegevens over gaven en roeping van de zusters in de gemeente, toch het stemrecht
niet voor de zusters bestemd zou zi jn;

ad b:

1 . w anneer de in voerin g van  het  vrou w enst emrec ht  in de v rijheid v an de k erken zo u w orden
gelat en zou er t en aanzien v an de po sitie v an de zust ers recht song elijkheid  ont staan  tu ssen
de ene gem eent e en de and ere;

2 . de synode van Ommen heeft vanuit de Schriften aangetoond dat er geen redenen aan te
voeren zi jn om de zusters het stemrecht te onthouden;

ad c:  

1 . meer d an één sy nod e heef t in  het  verleden  al een stu diedepu taat schap  ingest eld met  het
oog op de zaak van het vrouw enstemrecht;

2 . een verzoek om een studiedeputaatschap met een bredere opdracht, zoals hier w ordt
bedoeld, dient in de kerkeli jke w eg aan de orde te w orden gesteld;

Besluit 3 :

ten aanzien van de bezw aren tegen de door de Generale Synode van Ommen 19 93 aang-
evoerde gronden verder het volgende uit te spreken:
1.  het  w as bet er gew eest,  w anneer de sy nod e zich in d e gron den v oor h aar besluit en had
beperk t t ot  een co nf ront atie m et d e argum ent en die do or de sy nod e van Gro ningen -Zuid zijn
aangevoerd;
2.  bezw aren t egen het  vast leggen v an bepaald e exegeses in  de gron den m oet en w orden
toegestemd;

 3.  terec ht  w ordt  gest eld dat  gron d 4  bij besluit  3 m eer een verd ediging  van d at b esluit  bevat
dan argumentatie voor het besluit.  De in deze grond genoemde elementen zi jn echter voor
de beoordeling van het besluit wel van belang;
4.  to egest emd  mo et w orden  dat  het  begrip ' tijd geest '  in gron d 4  door  de syn ode niet
gedef inieerd is.  De bezw aren t egen de w ijze w aarop de sy nod e dit  begrip h ant eert d ienen
echter te worden afgew ezen;
5.  de syn ode heef t h aar besluit en duid elijk af gesch ermd  teg en de ged acht e dat  de drem pel
naar het  leer- en regeeram bt  van d e zusters h ierdoo r lager zou zijn  gew orden . Tev ens heef t
de syn ode Sc hrif tg egeven s genoem d die niet  gebru ikt  kun nen w orden  als argum ent en t egen
het v rouw enstem recht , maar naar haar oordeel w el het leer- en regeerambt aan de zust ers
ontzeggen. Het ambt van diaken is daarbij  niet genoemd omdat daar geen aanleiding voor
w as.

Gronden:

1 . a.  de revisiev erzoeken  die de sy nod e moest  behand elen rich tt en zich t egen de u itsp ra-
ken van de synode van Groningen-Zuid;  

b.  doo r haar gro nden zo  breed t e fo rmu leren heef t d e syno de de on derbo uw ing v an
haar besluit en niet  sterk er gem aakt ; op  onder delen k an nu g emak kelijker k ritiek



geoefend worden, omdat die onderdelen, op zichzelf genomen, niet bewijzen w at de
syno de w il uit spreken  (zie bijvoo rbeeld gr ond  3b  en de daarin  genoem de sch rift plaat -
sen);

2.  er is sprake v an het  vast leggen v an exeg eses, w anneer in b esluit  2,  gron d 3 c en in  besluit  3,
grond 1d gesteld wordt  dat de voorschr i f ten in 1 Kor.  14:34-36 en in 1 Tim. 2:11 -15 zich
beperk en t ot  de eredienst  en w anneer in g rond  3b  met  bet rekkin g t ot  Ef. 5 :2 1 g esprok en
w ordt over de onderdanigheid van man en vrouw aan elkaar;  

3.  gron d 4  onder  besluit  3 g aat in  op bezw aren die m eer dan eens d oor t egenst anders v an het
vrouwenstemrecht naar voren zijn gebracht;  

4.  appellant en t onen n iet aan  dat  het  spreken  over d e tijd geest  door  het  ont breken  van een
definit ie vaag en ongri jpbaar w ordt; de synode heeft op een evenw ichtige manier over de
invlo ed van  de t ijdgeest  gespro ken en  daarbij du idelijk aang egeven  dat  alleen de argu men ten
van de Heil ige Schrift  doorslaggevend zijn in de kerk; de synode zelf heeft haar besluiten ook
vanu it d e Schrif t b eargum ent eerd; in  gron d 4 e heef t d e syno de haar beslu iten  duidelijk
afg escherm d t egen een o nsch rift uurlijk  indiv idualism e en t egen een v erkeerde em ancip atie-
z uc h t ;

5.  het spreken  van de syn ode over de relatie t ussen het zust erstemrech t en het  leer- en regeer-
amb t v an de v rouw  is duidelijk  in besluit  3,  gron d 4 f en  verder in  besluit  2,  gron d 3 c en in
besluit 3, grond 1d.

Besluit 4 :

ten  aanzien van  de ov erige doo r appellant en geno emd e bezw aren, m oeit en en v erzoeken  het
volgende uit te spreken:
1.  het  bezw aar dat  het  vrou w enst emrec ht  afb reuk zo u doen  aan de eenh eid t ussen m an en
vrouw  moet w orden afgew ezen;
2.  de st elling dat  de haast  w aarmee t ot  het  vrou w enst emrec ht  zou zijn beslo ten  te w einig
ruim te aan  de kerk en zou h ebben g elaten  voo r nadere bezin ning,  dient  te w orden  afg ew e-
zen;
3.  het  bezw aar dat  de besluit en van  Omm en de v rede in de k erken n iet g ediend o f zelf s
verst oord  zouden  hebben  dient  te w orden  afg ew ezen, ev enals de st elling dat , bij zov eel
versc hil van  menin g in de k erken,  geen st ellige uit spraak in  deze kw estie h ad mo gen w orden
gedaan;
4.  w anneer br oeders en zu sters m oeit e hebben  met  de geno men  besluit en dienen  ambt sdra-
gers daar met pastorale wijsheid mee om te gaan; het is echter onjuist w anneer genoemde
broed ers en zust ers verreg aande c onsequ ent ies trek ken u it h un bezw aren en de w ett igheid
van de gekozen ambtsdragers ter discussie stellen;
5. het verzoek van br. en zr. Verkerk de stell ige uitspraak van de synode dat de vrouw in de
kerk geen leer- of regeerambt mag vervullen, in te trekken, dient te w orden afgew ezen.

Gronden:

1 . appellant en t onen n iet aan  dat  de doo r God geg even een heid v an man  en vro uw  in het
huw elijk als consequentie heeft dat zi j  niet beiden hun stem zouden mogen uitbrengen, of
alth ans niet  allebei een ver schillen de st em.  Het  hebben  van een  versc hillende v oork eur ho eft
aan de eenheid in het huw elijk geen afbreuk te doen;

2 . het  spreken  over ' haast '  ziet v oorb ij aan het  feit  dat  de zaak al jarenlan g in de k erken leef de.
Verd er hebben  de kerk eraden de t ijd ku nnen n emen  om  de gem eent e op de in voerin g van
het vrouwenstemrecht voor te bereiden en haar vertrouwd te maken met het Schr if tuur l ijke
ond erw ijs in het  com missierap port  dat  ter sy nod e diende;

3 . dat de synode, toen zi j ervan overtuigd w as geraakt dat de Schrift  het vrouw enstemrecht
niet verbiedt, die overtuiging geargumenteerd aan de kerken voorlegde, w as een wett ige
zaak. Het zou onjuist zi jn geweest als de synode toen nog gedaan had alsof de zaak voor
haar niet  zeker w as. De k erken k ond en de aang evoerd e argum ent en t oet sen en heb ben dat
ook  gedaan.  Bij het sp reken o ver ' vrede'  dient  bedac ht  te w orden  dat  er veel on vrede w as in
de kerken ov er een recht dat  nog altijd aan de zust ers w erd ont houden,  terw ijl Gods Woord
daar, n aar de ov ertu iging v an velen , geen  aanleiding  to e gaf ;

4 . de synode heeft uitgesproken dat het stemrecht niet aan de zusters mag worden onthouden;
zij heeft  niet  uit gespro ken d at aan  de zust ers een st emplicht moet w orden opgelegd. V an
kerker aden m ag gedu ld en go ed ond erw ijs gevraag d w orden ; van  bezw aarde bro eders en
zusters mag gevraagd worden dat zi j openstaan voor de argumenten die w orden aang-
evoerd . De sy nod e heef t m et h aar besluit en niet  een nieuw e leer ingev oerd.  De w ett igheid
van g ekozen am bt sdragers h angt  niet  af v an de v raag of  de zust ers al dan niet  terec ht  aan
de stemming hebben meegedaan;

5 . de synode heeft in de gronden aangetoond dat het toekennen van het stemrecht aan de



zust ers niet  aut om atisc h leidt  to t h et leer- en reg eeramb t v an de v rouw . Zij heef t g een
besluit  ten  aanzien van  het  leer- en regeeram bt  van d e vrou w  genom en, o md at d aarover
geen verzoek aan haar was voorgelegd. Wanneer appellanten menen dat deze zaak aan de
orde moet komen zullen zi j  daarvoor, naar art. 30  KO, de kerkelijke weg moeten gaan.

Na een ko rte b esprekin g w ordt  het  voo rstel v an de c om missie m et alg emen e stem men  aanvaard  (er
is één onthouding). Buiten stemming bl ijven oud. G. Boersma en ds. T. Dijkema, die ook naar de
synod e van Omm en w aren afgevaardigd . A fsluit end merk t de praeses op dat  er nogal w at bezw aar-
schrif ten  over d eze zaak op t afel lagen , m aar dat  teg elijk gesp roken  kan w orden  van een  breed
draagv lak in d e kerken . De c om missie heef t d e vergad ering ged iend m et een  uit voerig  rappo rt en
een af gew ogen b esluit tek st.  Zodo ende k on de sy nod e met  grot e eenparigh eid t ot  een besluit
komen. Laat dit eraan mogen bi jdragen dat het recht van de zusters om deel te nemen aan de
stemming bi j  het verkiezen van ambtsdragers w ordt erkend.

Artikel 30 2 1 . 0 6 . 9 6
Bezw aarschrift  inzake vrouwenstemrecht  (agenda 2.1.9)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : H.  Geertsm a

M ateriaal :

brief dd.  9 dec ember 1 99 5 v an br. H. v an der Veen t e Goor. De brief bev at een bezw aar-
schrift  tegen een besluit van de Particul iere Synode van Gelderland 199 5. Genoemde synode
heef t zijn b ezw aarschrif t t egen het  besluit  van d e classis Harder w ijk af gew ezen. De c lassis
had zijn bezw aarschrift  tegen het besluit van de kerkeraad te Ermelo inzake het vrouw en-
stemrecht onontvankeli jk verklaard.
Appellant voert tw ee bezwaren tegen het vrouw enstemrecht aan:
1.  de Generale Sy nod e van Om men  had naar art ikel 3 3 KO  de zaak v an het  vrou w enst em-
recht al leen in behandeling mogen nemen wanneer werd aangetoond dat in het reeds
afg ehandeld e besluit  over d eze zaak fo ut en in de red act ie of  onsc hrif tu urlijkh eden v oork w a-
men; 
2. w anneer de Schrift  geen duidelijke uitspraken geeft moet de kerk niet handelen.
Aan  de kerk eraad, d e classis en de p artic uliere syn ode heef t ap pellant  dezelfd e bezw aren
voorgelegd. De kerkeraad w ees die af; de classis sprak uit dat appellant zich niet confron-
teerd e met  de argum ent en van  de kerk eraad; d e part iculiere sy nod e w ees opnieu w  zijn
bezw aren af .  

Besluit:

het  bezw aarschrif t n iet o nt vank elijk t e verk laren en app ellant  te v erw ijzen naar het  besluit
van d e syno de ov er de revisiev erzoeken  met  bet rekkin g t ot  de besluit en van  de Generale
Synode te Ommen inzake het vrouw enstemrecht.

Gronden:

1 . appellant  breng t g een nieuw e bezw aren naar v oren en g eeft  er geen blijk  van d e uit spraken
van d e mind ere vergad eringen  ten  aanzien van  zijn bezw aren zorgv uldig t e hebben  gelezen
en overwogen;

2 . appellant heeft naast dit bezwaarschrift  een verzoek om revisie van de uitspraken van de
Generale Synode van Ommen inzake het vrouwenstemrecht aan de synode voorgelegd,
w aarin hi j onder meer dezelfde bezwaren naar voren brengt.  

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard. Buiten stemming bl ijven de
afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 31 1 2 . 0 6 . 9 6
Kerkeli jke examens (agenda 2.7.1 -  2.7.7 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : A. Prins



M ateriaal :

1 . voorstel van de Particul iere Synode Utrecht dd. 1 februari 1996 , om
a. een studiedeputaatschap in te stel len met als opdracht het geheel van de kerkel i jke

exam inat ie van h en die pred ikant  w illen w orden  nader t e onderzo eken,  en op b asis
daarvan  de kerk en ruim  vóó r de vo lgende g enerale syn ode t e dienen m et v oorst ellen
tot v erbetering hiervan;

b. in af w acht ing v an besluit vorm ing naar aan leiding v an het  onder  a genoem de, h et
preparat oir exam en op t e dragen aan  de classis w aarond er de kerk  ressort eert d ie het
attest voor de inschri jving aan de Theologische Universiteit heeft afgegeven;

c. in art ikel 5  KO de w oord en " zij... . die do or de c lassis w aarond er zij ressort eren
preparatoir geëxamineerd zi jn" te lezen overeenkomstig het gestelde onder b;
bij dit  voo rstel is g evoeg d een rapp ort  van d e ' Com missie inzak e Kerkelijk e Exa-
mens' , dat  gediend heeft  op de Classis Utrecht  dd. 2 1 sept ember 1 99 5;

2 . verzoek van de Particul iere Synode Overi jssel dd. 21 f ebruari 1996 , om 
a. een regeling vast te stellen om te voorzien in de moeite dat de classis Kampen,

vergelek en met  overig e classes, o neven redig zw aar belast  is vanw ege de v ele prepa-
ratoire examens die door haar moeten w orden afgenomen, zowel w at betreft de
w erkdruk als de verantwoordeli jkheid in dezen;

b. in het geval dat de generale synode nog geen nieuwe regeling vaststelt inzake de
preparat oire exam ens, erm ee in te st emm en dat  de andere c lasses in het  ressort  van
de part iculiere sy nod e Overijssel gaan  part iciperen  in het  afn emen  van d e preparat oi-
re examens van de kandidaten uit het ressort Kampen, volgens de onderstaande
regeling:
1. de vier classes binnen de part icul iere synode Overijssel zul len bi j  alfabetische
toerbeurt de preparatoire examens van de kandidaten binnen de classis Kampen voor
hun rekening nemen;
2.  de kan didaat  meldt  zich bij d e deput aten  voo r de vo orbereid ing v an de ex amen s in
de classis Kampen;
3.  deze depu tat en t reden c oörd inerend  op en leg gen c ont act  tu ssen de k andidaat  en
de classis die aan de beurt is om te examineren;
4.  de exam inerend e classis geef t d e kand idaat , nad at h ij het  exam en met  goed
gevo lg heef t af gelegd,  to estem min g om  volg ens de af gespro ken reg els te st aan naar
het ambt van dienaar van het W oord binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland;

c. in dat  geval ak koo rd t e gaan m et h et t en beho eve v an de c lassis Kamp en t ijdelijk
buiten w erking stellen van het bet reffend e deel van art. 5 KO;

3 . schri jven van br. J. Boot te Kampen dd. 15 januari 199 5, w aarin ook hi j aandacht vraagt
voo r de pro blem atiek  van d e classis Kam pen m .b. t.  het  afn emen  van d e preparat oire exa-
men s;

4 . schri jven van de raad van de kerk te Voorburg dd. 20 januari 199 6, met adhesiebetuiging
aan het voorstel van de Particul iere Synode Utrecht 199 6;

5 . schri jven van de Particul iere Synode Gelderland dd. 22 f ebruari 1996 , met steunverklaring
voor het voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

6 . schrijv en van  de classis Ensch ede dd.  17  feb ruari 1 99 6,  met  adhesiebet uiging  aan het
voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

7 . schrijv en van  de raad v an de k erk t e Hoek  dd.  7 m aart 1 99 6,  met  adhesiebet uiging  aan het
voorstel van de Particul iere Synode Utrecht;

8.  rapport  van deputaten-curatoren van de Theologische Universi tei t  (paragraaf 7),  w aar in z ij :  
1 . voorstel len de huidige regeling voor het preparatoir examen (Acta Generale Synode

Rott erdam -Delfsh aven 1 96 4--1 96 5,  art.  10 5c ) aan te p assen i.v .m . de w ijziging v an
het kandidaatsexamen in het doctoraal examen en de invoering van de aantekening
prakt ische vorming; 

2 . de generale sy nod e dringen d aanbev elen een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen d at
de kerk elijke exam inering  van aan staan de predik ant en aan een g rond ig ond erzoek
onderwerpt.

Besluit 1 :

studiedeputaten te benoemen met de opdracht:
1 . het geheel v an de examinat ie van hen die predikant  w illen w orden nader t e onder-

zoeken,  onder  gebru ikm aking  van h et m ateriaal d at v oorh anden is;
2 . van hun arbeid rapport, vergezeld van voorstellen, uit te brengen aan de eerstvolgen-

de generale sy nod e en hun  rappo rt zes m aanden v oor h et b egin v an die sy nod e aan
de kerk en t oe t e zenden;  daarbij de k erken aan  te b evelen h et rap port  in classic ale
kring te bespreken.



Gronden:

1 . het  preparat oir exam en en het  perem pt oir exam en, d ie in het  verleden  op on dersch eiden
tijd stip pen zijn o nt staan  met  een versc hillende d oelst elling (respec tiev elijk het  bew aken v an
de bet rouw baarheid in  de leer en de b ekw aamh eid vo or het  ambt ), hebb en in de lo op der
jaren inhoud gekregen zonder dat een duideli jke afbakening tussen doel en opzet van beide
is aangegeven;

2 . de ont w ikkelin g is zodan ig gew eest d at b eide exam ens zich n auw elijks on dersch eiden w at
vorm en opzet betreft, w aardoor vorenbedoeld verschil in doelstel ling niet tot  zi jn recht
komt; dit w ett igt de vraag of het nodig is beide examens naast elkaar te laten voortbestaan;

3 . in de hu idige gen erale regelingen  van d e exam ens (A ct a Generale Syn ode v an Rott erdam -
Delf shaven  19 64 --19 65 , art . 1 05 c en 1 05 d) ont breken  ten  aanzien van  de ond erdelen
w aarin onderzoek mo et w orden gedaan (art.  10 5c , punt  d en art. 1 05 d, pun t c) nad ere
definit ies en criteria, w aardoor de regeling van de ex amens in de diverse classes sterk
uiteenloopt;

4 . in de op zet v an de st udie aan d e Theolo gisch e Univ ersiteit  te Kam pen is als nieu w  onder deel
ingebr acht  dat  de st udent  zich in d e prakt ijk kan  gaan oriën teren  binnen  de kerk en en dat  bij
het getuigschrift  een aantekening praktische vorming komt; hiermee l i jkt dit examen qua
karakter een zekere overeenkomst te kri jgen met het huidige preparatoir examen;

5 . het  geheel v an de ex amin a is een com plexe m aterie;  dit  vereist  voo r de regeling  ervan v ooraf
zorgvuldige studie en onderzoek;

6 . het  afn emen  van h et k erkelijk ex amen  is een classic ale aangelegen heid;  in verb and daarm ee
lijkt  een besprek ing v an het  uit  te b rengen  rappo rt o p de div erse classes gew enst .

Besluit 2 :

te b epalen dat , in af w acht ing v an de beslu itv orm ing m .b. t.  de in beslu it 1  bedoeld e stu die en
in af w ijking  van h etg een in dezen  in art ikel 5  van d e kerko rde is bepaald , het  preparat oir
exam en w ordt  afg enom en doo r de classis w aarond er de kerk  ressort eert,  die aan de ex ami-
nandus het attest heeft afgegeven t.b.v. zi jn inschri jving voor de studie aan de Theologische
Univ ersiteit .

Gronden:

1 . aangetoond is dat de thans vigerende bepaling in art. 5 KO met zich meebrengt dat de
classis Kam pen in v ergelijkin g m et d e overig e classes onev enredig  zw aar is belast m et h et
afn emen  van p reparat oire exam ens. Deze sit uat ie vraagt  op zich  om  een st ruct urele oplo s-
sing;  het  is echt er dienst ig hierm ee te w acht en t ot  de in beslu it 1  bedoeld e stu die is afg e-
rond en de besluitvorming daarop heeft plaatsgevonden;

2 . voor een goede spreiding van de preparatoire examens over de classes li jkt de inschakeling
van d e classis w aarond er de kerk  ressort eert t ot  w elke de ex amin andus d e laatst e tw ee
jaren behoorde (zie punt b.2 van de 'Regeling voor het praeparatoir examen') geen goede
oplossin g, o md at d it o nvo ldoend e garant ie geef t v oor een m indere belast ing v an de c lassis
Kampen. De in het beslui t  bedoelde classis komt daarom het meest in aanmerking. 

Besluit 3 :

in de ' Regelen vo or het  praeparat oir exam en'  (Ac ta Generale Sy nod e Rott erdam -Delfsh aven
196 4--1965 , art. 105 c) te w ijzigen:

1 . onderdeel  b.1 in:  
het bewijs van met goede uitslag afgelegd doctoraal examen aan de Theologische
Universiteit met, voor hen die in of na 1990  begonnen zi jn met de propaedeutische
studie, de bi jbehorende aantekening praktische vorming;

2 . onderdeel c.2 in:
na overlegging van een attestatie als onder b-2 bedoeld, verzoekt de classis de
hoo gleraren v an de Th eologisc he Univ ersiteit  hem t e exam ineren inzak e de kenn is,
het inzicht en de vaardigheid die voor het doctoraal examen met de bijbehorende
aantekening prakt ische vorming vereist  zi jn.  

Grond:

in de opzet van de studie aan de Theologische Universiteit is als nieuw onderdeel ingebracht
dat  de st udent  zich in d e prakt ijk kan  gaan oriën teren  binnen  de kerk en. Dit  heef t t ot  doel



dat predikanten, als ze in het ambt bevestigd zi jn, zo goed mogeli jk zul len gaan functioneren.
Wil dat doel optimaal effect  en rendement kri jgen dan is het nodig dat de aantekening
praktische vorming bi j het getuigschrift  van de Theologische Universiteit verplicht w ordt
gest eld vo or het  onder gaan v an de k erkelijke ex amin atie.

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard . Na af loop v an de beh ande-
l ing memoreert de praeses het feit dat ds. W. v an der Schee uit Loenen-Abcoude (die zelf op de
pub lieke t ribun e aanw ezig is) aan de w ieg van  dit  voo rstel h eeft  gest aan. Het  is verheu gend d at zijn
gedegen  doc um ent atie er v ia de kerk elijke w eg uit eindelijk  to e heef t g eleid dat  deze besluit en
genomen konden worden.

Artikel 32 2 5 . 0 6 . 9 6
Studiefinanciering voor theologische studenten (agenda 2 .8 .1  en 2 .8 .3 -4)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteurs : K. J.  W ietsm a en L.J . Jo osse

M ateriaal :

1 . rapport v an deputat en ad art. 19  KO;
2 . aanvu llend rapp ort  van d eput aten  ad art . 1 9 KO , m et als bijlag e een brief  van d e senaat v an

de Theo logisc he Univ ersiteit  dd.  22  feb ruari 1 99 6;  uit  dit  aanvu llend rapp ort  blijkt  dat
deputaten niet tot  een eensluidend voorstel konden komen met betrekking tot de opdracht
" te o nderzoek en of  een sch uldv erhou ding o p het  mo men t d at d e stu dent  predik ant  w ordt , in
het algemeen thans nog als ongew enst beschouw d moet w orden". Deputaten vragen de
generale sy nod e hierov er een uit spraak t e doen,  alsmede o ver de v raag of  de uit spraak v an
de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  om  als kerken  zelf zorg  te d ragen v oor h et f inanc iële
onderhoud van theologische studenten moet bl ijven bestaan, terwij l  deze uitspraak door
som mig e deput aten  w ordt  gezien als een blo kkad e voo r een vo lledig geb ruik v an de m oge-
l i jkheden op grond van de wet op de studiefinanciering;

3 . fin anciële v erslagen v an depu tat en ad art . 1 9 KO  over 1 99 2/ 93 , 1 99 3/ 94  en 1 99 4/ 95 , m et
de resp. controleverslagen van registeraccountants Walgemoed.

Besluit 1 :

1 . het  beleid v an depu tat en goed  te k euren m et d ien verst ande dat  het  besluit  van d eput aten
dd. 7 oktober 19 95 t en aanzien van aanvragen van personen vanaf 28  jaar aldus wordt
geformuleerd: "Ten aanzien van aanvragers vanaf 28 jaar zal per geval beoordeeld worden of
zij in aanm erking  kom en vo or st eun t en beho eve v an leven sond erhou d, st udie- en reisk os-
ten";

2 . opn ieuw  deput aten  te b enoem en, u it elk  part iculier sy nod aal ressort  tw ee prim i van w ie
ten min ste één  fin ancieel d eskun dig is,  en een secu ndu s;

3 . deput aten  op t e dragen zic h t e bezinnen  op het  fu nct ioneren  en de sam enst elling v an het
deputaatschap, mede in het l icht  van de hierna vermelde besluiten 3.1 en 3.2;

4 . a. in art. 1  van de Regeling Stud iefinanciering t ussen ' cont actd eputat en'  en ' studiejaar'
in t e voeg en " Stu dent : hij die als st udent  aan de Th eologisc he Univ ersiteit  staat
ingeschreven dan wel als cursist  de vooropleiding aan deze universite i t  volgt" ;  

b.  aan de Inst ruct ie als nieuw  artik el, art ikel 1 5,  to e te v oegen:  " Deput aten  dragen er
zorg v oor d at t w ee jaar nadat  de st udiesc huld v an een pred ikant  of  stu dent  geheel is
kw ijtg escho lden,  c.q . af gelost , het  desbet reff ende do ssier w ordt  verniet igd" ; het
huidige art ikel  15 van de " Instruct ie" w ordt  omgenummerd tot  16;  

c. in de Regeling  Stu dief inanc iering de w ijzigingen  goed t e keuren  (zie rapport  deput a-
ten  sub 1 3 en  14 ) die doo r depu tat en in op drach t v an de v orige gen erale syno de zijn
voorbereid;

d. art. 15 (nieuw 1 6) l id 5 van de Regeling Studiefinanciering aldus te w ijzigen dat de
voorlaatste zin "met dien verstande dat het minstens ƒ 12 00,-- per jaar bedraagt"
verv alt;

e. de Regeling Studiefinanciering als volgt aan te vullen: "Een student die zi jn opleiding
aan de Th eologisc he Univ ersiteit  heef t v olt ooid en  als medew erker in d e dienst  van
de evan geliepredik ing aan een  van d e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  verbo nden
w ordt, zal naar art. 16 (nieuw 1 7) van de Regeling kw ijtschelding van genoten steun
ontvangen";

5 . deput aten  te v erzoeken  diligent  te zijn t en aanzien v an nieuw e w ett elijke on tw ikkelin gen en



zo nodig de kerken te dienen met voorstel len in dezen;
6 . deputaten op te dragen drie maanden voor de eerstvolgende synode over hun arbeid te

rapporteren.

Gronden:

1 . a. deputaten hebben hun w erkzaamheden naar behoren verricht;
b. het is niet uitgesloten dat iemand met een ' late roeping' de kerken menig jaar vrucht-

baar kan dienen;
2 . deput aten  melden  dat  zij een gebrek  aan f inanc iële desku ndigh eid ond ervind en binn en het

deput aatsc hap;  om  de co nt inuïteit  meer t e w aarborg en st ellen depu tat en ook  voo r tw ee
secundi per ressort te benoemen; het l i jkt echter beter, gelet op de w ijziging in beleid die tot
verm inderin g van  w erkzaam heden k an leiden,  niet  to t u itb reiding  van h et d eput aatsc hap
over te gaan, maar z ich te bezinnen op de werkzaamheden die overbl i jven; 

3 . de Generale Synode van Ommen 1993 , Act a art. 26  (besluit 3), droeg deputaten op de
Instr uct ie en de Regeling St udief inanc iering aan t e passen; d oor aanp assing v an de t erugb e-
talin gsregeling  ten einde deze ev enals bij de rijk soverh eid ink om ensaf hank elijk t e mak en, k an
de toevoeging in art. 15  l id 5 van de Regeling Studiefinanciering vervallen;

4 . hoew el de stu dent , gen oem d in beslu it 1 .4 e, geen p redikan t w ordt , st elt h ij zich dien stb aar
aan de v erbreidin g van  het  evang elie. Hij is v oor d eze taak  benoem d doo r en verb ond en aan
een gem eent e;

5 . de wetgeving o.a. inzake de studiefinanciering is aan voortdurende verandering onderhevig.

Besluit 2 :

het  besluit  van d e Generale Syn ode v an A rnhem  19 81 , A ct a art.  70  (besluit  1-3  en 5 ),
vervallen te verklaren.

Gronden:

1 . de Generale Synode van Leeuwarden 199 0, A cta art. 62, besloot het voorstel van de
Particu liere Syno de van  Zuid-H olland 1 99 0 o m h et b esluit  van d e Generale Syn ode v an
Arn hem  19 81  inzake rijk sstu diet oelagen v oor t heolog ische st udent en in zijn g eheel buit en
w erking  te st ellen niet  te aanv aarden,  om dat  dit  voo rstel n iet v oldoen de de f unc tie v an het
deputatenrapport voor het besluit van de Generale Synode van Arnhem 19 81 in rekening
brach t en  om dat  de part iculiere sy nod e aan ond erdelen v an het  besluit  van d e Generale
Syno de van  Arn hem  19 81  voo rbij ging ; nu  echt er verzoek t een  deel van  de sinds d e Genera-
le Syno de van  Leeuw arden 1 99 0 in gest elde generale d eput aten  om  herziening  van h et
besluit  van d e Generale Syn ode v an A rnhem  19 81 , w aarbij zij zich m et h eel de mat erie
hebben beziggehouden;

2 . hoew el de Generale Syn ode v an A rnhem  19 81 , A ct a art.  70  (besluit  1),  uit sprak d at h et
stu dent en die zich  voo rbereiden  op het  ambt  van d ienaar des W oord s, hu n oud ers, v oog den
of  verzorg ers " ten  stellig ste m oet  w orden  afg eraden een Rijksst udiet oelage t e aanvaard en
ter bekostiging van de studie", w erd tegeli jk uitgesproken dat het aanvaarden van Rijksstu-
dietoelagen in het algemeen "in de huidige maatschappelijke structuren niet absoluut onaan-
vaardb aar genoem d m oet  w orden " ; dit  bet ekent  dat  de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81
zich m et b etrek king  to t t heolog ische st udent en niet  princ ipieel verw ijderde v an het geen
maatschappeli jk voor studenten aanvaardbaar c.q. wenselijk w erd geacht;

3 . de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  overw oog  (grond  1) d at " de kerk en het  vano uds als
een eer en als haar eig en veran tw oord elijkheid  verst aan zorg t e dragen v oor h et f inanc iële
onderhoud van theologische studenten", maar zij  ging voorbij  aan het feit dat steun vanouds
w erd toegekend slechts indien de noodzaak daarvoor kon worden aangetoond; 

4 . de eer en verantw oordeli jkheid van de kerk behoeft niet met zich mee te brengen dat de
mogeli jkheden die de overheid biedt en de normen voor studiefinanciering zoals door de
overh eid gest eld, w orden  terzijde g escho ven;  na de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  is in
198 6 de Wet op de Studiefinanciering gekomen; sindsdien is de kerkeli jke steunverlening
voor theologische studenten steeds meer ingericht naar het model van de w ettel i jke regeling-
en van  de ov erheid;  de Generale Sy nod e van Leeu w arden 1 99 0 h eeft  dit  laatst e zelfs
gesanc tio neerd do or dep ut aten  op t e dragen d e norm en van  het  rijk t e hant eren bij het
berekenen van steun (Acta Generale Synode Leeuwarden 1990 , art. 60, bi j lage Vd; Regeling
Studiefinanciering sub art. 4. 1); zie voorts ook hierboven besluit 1 sub 4d met grond 3;

5 . sinds 1 99 1 is d e situ atie o pnieuw  verand erd, d oord at d e aanvu llende beu rs kan w orden
aangevraagd zonder dat de rentedragende lening w ordt aangevraagd, terw ij l de rentedragen-
de lening voorheen was gebonden aan de aanvullende beurs als onderdeel van de aanvullen-
de f inanciering;



6 . terw ij l de Generale Synode van Arnhem 198 1 uitsprak dat het aanvaarden van een Rijksstu-
dietoelage "een ongew enste schuldverhouding tussen predikant en overheid" deed ontstaan,
is sindsdien  door  de generale sy nod e aan depu tat en opg edragen o m t e onderzo eken o f in  dit
opzic ht  w el van een  ongew enst e schu ldverh oud ing k an w orden  gespro ken,  het geen bet e-
kent  dat  de generaal-sy nod ale uit spraak in  de prak tijk  niet  langer  voldeed en dat herbezin-
ning n odig w as;

7 . ingeval de W et op d e studief inanciering zodanig v eranderd w ordt  dat st udent en of o uders
het niet verantw oord achten van de w ettel i jke mogelijkheden gebruik te maken, kunnen de
kerken alt i jd in eigen verantwoordeli jkheid besluiten terzake nemen.

Besluit 3 :

1 . uit  te sp reken d at:
a. de t heolog ische st udent en met  ingang  van h et c ursusjaar 1 99 7/ 98  niet  meer in

aanm erking  kom en vo or st eun v ia deput aten  ad art . 1 9 KO , m et d ien verst ande dat :
1.  de ext ra boek ent oelage geh andhaaf d blijf t;
2.  stu dent en die bijv . van w ege hun  leeft ijd en/ of  verand ering v an st udie geen  mo ge-
lijkhed en hebb en om  gebru ik t e mak en van  de W et o p de st udief inanc iering een
beroep  kun nen do en op d e fin anciële o nderst euning  ad art . 1 9 KO  overeen kom stig
de geldende regeling;
3.  aan st udent en die v oor w at b etref t d e prem ie ziekt ekost enverzek ering geen
aanspraak  kun nen m aken o p de st udief inanc iering v an de ov erheid k racht ens de W et
op de st udief inanc iering een ex tra v ergoed ing k an w orden  to egeken d die aan een
maximum wordt gebonden; 

b. het  gebru ik m aken v an de W et o p de st udief inanc iering niet  bij vo orbaat  behoef t t e
leiden tot  een ongewenste schuldverhouding tussen de a.s.  predikanten en derden; 

c. ingev al de W et o p de st udief inanc iering zod anig v erandert  dat  het  naar het  oord eel
van deputaten niet  langer verantw oord is van de wettel i jke mogel i jkheden gebruik te
mak en, d eput aten  in eigen v erant w oord elijkheid  handelen d ku nnen o pt reden,  met
verant w oord ing ac ht eraf aan  de generale sy nod e;

2 . deputaten op te dragen: 
a. de Regeling en  Instru ct ie aan te p assen aan het  hierbov en sub 3 .1 .a ver meld e besluit

en zo nodig een overgangsregeling te ontwerpen;
b. de volgende synode van advies te dienen inzake het al of niet aanvaarden van de

rentedragend e lening vanaf  het v ijfde stu diejaar.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  brach t in  haar uit spraken  (Ac ta art . 7 0,  besluit  1--3
en 5) terzake te weinig de eigen verantw oordeli jkheid van theologische studenten, hun
oud ers of  voo gden in  rekenin g om  zelf zich  van d e nood zakelijke m iddelen t e voo rzien met
het  oog o p een v erant w oord e fin ancierin g van  de t heolog ische st udie;

2 . sinds 1 99 1 b estaat  de mo gelijkh eid om  gebru ik t e mak en van  de aanv ullende b eurs los v an
de rentedragende lening zodat daardoor geen schuldverhouding behoeft te ontstaan;

3 . ook  het  aangaan v an een rent edragend e lening b ehoef t n iet p er def init ie te leiden  to t een
ongewenste situatie of onverantw oorde schuldvorming; bovendien is schuldvorming op
grond van studie een algemeen maatschappelijk aanvaard gegeven;

4 . krach ten s de vig erende Regeling  Stu dief inanc iering w ordt  het  recht  op on derst euning  per
stu diejaar t oegek end;  daarom  kan d e nieuw e regeling m et in gang v an het  cursu sjaar
199 7/98  gelden voor al le studenten;

5 . art. 1 9 KO is niet bedoeld om  mogelijke hulpaanvragen van bepaalde kerken naar art. 11  KO
te voorkomen; het is de eigen verantwoordeli jkheid van kerkeraden om te bezien of de
studieschuld van predikanten een dermate grote belasting is dat de kerk voor haar predikant
desgevraagd een regeling dient te treffen; met het oog op een verantw oorde beleidsvorming
ten  aanzien van  de t oepassing  van art . 1 1 KO  (de plich t t ot  behoo rlijk on derho ud) k unn en
kerk eraden  gebru ik m aken  van  de ric ht lijnen v an het  GM V;

6 . mo gelijke inc ident ele situ aties w aarin ov erbelast ing do or st udiesc huld o nt staat , ku nnen n iet
als r ichtl i jn fungeren voor het afw ijzen of afraden van de gebruikmaking van de Wet op de
studiefinanciering;

7 . volgens de wett el ijke bepalingen kan een kw ijtschelding leiden tot vereffening van de
studieschuld;

8 . stu dent en die niet  meer in aan merk ing k om en vo or een st udent enverzek ering of  voo r verze-
kering  via het  ziekenf ond s, zijn gen ood zaakt  een part iculiere ziek tek ost enverzek ering af  te
sluit en; d e gew one t egem oet kom ing is dan  ont oereiken d en de h oog te v an de k ost en is
afh ankelijk  van d e gezinssit uat ie;



9 . om dat  th eologie-st udent en langer d an st udent en in and ere stu dierich tin gen geb ruik k unn en
mak en van  de st udief inanc iering (inc lusief  de rent edragend e lening),  zou hu n st udiesc huld
onevenredig hoog kunnen w orden.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  br. J . van  Dijk en d s. H. E. Nieuw enhuis.
M et een  krapp e meerd erheid (1 7 st emm en vo or, 1 6 st emm en t egen en 2  ont hou dingen ) w orden
tw ee amendementen aanvaard, een van oud. H. Brink en een van ds. P. Groenenberg, die als resp.
besluit  1. 1 t w eede lid m et g rond  1b  en besluit  3. 2b  met  gron d 8  aan het  voo rstel w orden  to ege-
voegd. Eveneens met een krappe meerderheid (15 stemmen voor, 17 stemm en tegen en 3 onthou-
dingen) verwerpt de vergadering een amendement van oud. K. Stelpstra om aan besluit 3a als vierde
pun t t oe t e voeg en: " aan st udent en die do or bijzon dere om stan dighed en ernst ige belem merin gen in
de studiegang hebben ondervonden door deputaten tegemoet kan w orden gekomen om bij  oneven-
redige ho ogt e van st udiesc hulden  een vo rm v an kw ijtsc helding  to e te p assen" . Ten slot te w ordt  het
voo rstel v an de c om missie aanv aard m et 3 4 st emm en vo or en 1  ont hou ding.  Oud.  J. v an Dijk b lijft
als deputaat steeds buiten stemming.

Artikel 33 3 1 . 0 5 . 9 6
Diaconale zaken (agenda 2.9.1 -  2.9.3 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :

1 . rapp ort  van  het  Generaal  Diac ona al Dep ut aat sch ap (h ierna g eno emd  GDD) o nde rdeel I t /m  IV
inclu sief Bijlage A ;

2.  aanvullend rapport GDD;
3 . de financ iële bescheiden betref fende de c ollecte v oor de doo r aardbeving get roff en Refor-

med  Churc hes t e Kobe;
4 . brief  van St icht ing De D riehoek  met  de med edeling d at d e zinsnede in  het  rappo rt GDD  dat

" de diak enen v an de CGK aut om atisc h lid zijn v an de st icht ing"  SGJ on juist  is.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren met de volgende kanttekening: 
zij hebben  zich in en kele gev allen begev en buit en de bep erking en die hu n inst ruct ie hen
oplegd e.

Grond:

deput aten hebb en hun t aak grot endeels uitgev oerd, m aar 
a.  uit hun rapportage had duidelijker naar voren kunnen komen dat zi j  voldeden aan de

opd racht  van d e generale sy nod e van Om men . Deze sy nod e droeg h en " nog maals"
op " de best aande c riteria in  hun ad viezen aan h ulpv erlenende in stellin gen m eer
unif orm  en co nt roleerbaar t e hant eren, alsm ede in hu n rapp ort  hierov er uit druk kelijk
te rap port eren."  Eenzelfde on duidelijk heid w as al door d e Generale Syn ode v an
Leeuw arden 199 0 aangewezen;

b. 1.  deput aten  hebben  de kerk en t ot  tw ee maal t oe geadv iseerd ov er een bijdrag e aan
de stichting Fundament, een instel ling die noch onder onderdeel a noch onder on-
derdeel c  van d e inst ruct ie valt ;
2. het schri jven van deputaten inzake De Wegw ijzer, vermeld in het aanvullende
rapp ort , he ef t n oc h op  verzo ek v an pl aat selijk e kerk en,  noc h op  verzo ek v an de ze
instell ing plaatsgevonden; het stoelt op de visie van deputaten dat hun opdracht zou
zijn " to e te zien o p de geld stro men "  (Aan vullen d rapp ort  sub II De W egw ijzer), van
w elke opdracht in hun instruct ies geen melding wordt gemaakt.

Besluit 2 :

a. te c onst ateren  dat  de doo r de vo rige syn ode w enselijk g eacht e samenw erking  tu ssen
gereformeerde zorginstel lingen niet tot stand is gekomen;

b.  de opd racht  uit  de inst ruct ie: " een act ieve rol t e spelen bij h et b evord eren van
samenw erking t ussen gereform eerde zorginstellingen, op dat de geref ormeerde zorg



zoveel mogelijk bewaard bl ij f t"  te doen vervallen.

Gronden: 

1 . hoew el deputat en in deze zaak een zeer ruime instru ct ie hadden, ko nden zij niet anders
constateren dan dat de zorginstel l ingen geen gezamenli jk standpunt hadden;

2 . a.  de opdracht is door de feiten achterhaald;
b.  het ontbreekt deputaten aan mogeli jkheden om op het gebied van samenwerking

tussen zorginstel l ingen een effectieve rol te spelen.

Besluit 3 :

a. acht eraf h et o pt reden v an depu tat en inzake d e collec te v oor d e Reform ed Chur ches
of Japan, die door de aardbeving te Kobe zw aar getroffen zi jn, goed te keuren;

b.  genoegen te nemen met de ongebruikeli jke w ijze waarop inning, beheer en afdracht
van de gecollecteerde gelden hebben plaatsgevonden.

Gronden:

1 . a.  hoew el deput aten  niet  gehand eld hebb en vo lgens de let ter v an hun  inst ruct ie en
hoew el het  correc t w as gew eest als zij dit  explic iet erk end had den,  hebben  zij ten
aanzien v an de zw are nood  in Kob e w el gehand eld in de g eest v an hun  inst ruct ie, als
diaconaal deputaatschap volgens het gebod dat w ij  zul len w eldoen aan al le mensen,
inzond erheid aan d e huisgen ot en des gelo of s;

b.  het  verzoek van deputaten BBK heeft  b i j  deputaten terecht het vertrouw en gew ekt
dat het om kerken ging aan wie de gevraagde steun mocht w orden gegeven;

2 . inning en beheer van de gelden hebben buiten de rekening en de boekhouding van de
penningmeester van GDD om plaatsgevonden. Bij  controle w erd de administratie overigens
correct  bevonden. 

Besluit 4 :

kennis te nemen van de mededel ing van de St icht ing De Driehoek.

Grond: 

de mededeling van De Driehoek is een correctie van louter formele aard.

Besluit 5 :

opn ieuw  deput aten  voo r diaco nale zaken t e benoem en met  de vo lgende (h erziene) inst ruct ie:

1. Taakomschri jving

De door de synode omschreven opdracht omvat de volgende taken:

a.  1 . (op v erzoek v an plaat selijke kerk en) plaat selijke kerk en adv iseren in haar
diaco nale arbeid,  in het  bijzond er w anneer zij v ragen om  advies o ver het
geven  van f inanc iële steun  aan (even tu eel algemeen  christ elijke) hulp verle-
nende instel lingen die op landelijk niveau w erkzaam zijn;

a. 2 . (op verzoek van hulpverlenende instel lingen) plaatselijke kerken adviseren,
w anneer hulpverlenende instel l ingen die binnen of vanuit de gereformeerde
kerken  op land elijk niv eau w erkzaam  zijn, aan d eput aten  advies v ragen ov er
verzoeken om financiële steun die zi j  tot de kerken w il len richten;

b. zich desgevraagd of op eigen init iat ief te r ichten tot instel lingen die voldoen aan de
punt en 1 en 2  van de crit eria vermeld onder pu nt 2 , om trent  de w ijze van samenw er-
king met andere instel l ingen, nu de gew enste hulpverlening aan kerkleden steeds
meer lijk t t e w orden  bedreigd  en de plaat selijke kerk en hierov er, w anneer de sit uat ie
dat vraagt, te informeren;

c. het  adviseren  van p laatselijk e kerken  in haar diac onale arbeid , in g evallen d at d iake-
nen in d e uit oef ening v an hun  ambt  w orden  belemm erd of  dreigen t e w orden  belem-
merd  als gevo lg van  overh eidsm aatreg elen, alsm ede het  nemen  van in itiat ieven in
dergelijk e gevallen  om  de ziensw ijze van de k erken in  haar diac onale arbeid  ter
kenn is van d e overh eid t e brengen . Indien  het  de landelijk e overh eid bet reft , zal dit
geschieden via de deputaten voor de relatie met de overheid;



d. op v erzoek v an en m et d eput aten  die veran tw oord elijk zijn v oor h ulpv erlening aan
buitenlandse kerken, te overleggen over verzoeken van diaconale aard van buiten-
landse kerken, zodat deputaten de kerken kunnen adviseren;

e. indien n odig,  en vo or w at k erken in  het  buit enland b etref t o p verzo ek v an depu tat en
BBK, init iat ieven te nemen ter leniging van materiële nood waarin (groepen van)
kerken in binnen- en/of buitenland zi jn komen te verkeren als gevolg van zich acuut
voo rdoen de gebeu rten issen; h et aan  de kerk en verzo eken o m een c ollect e of  gif t
behoort daarbij tot hun bevoegdheid.

2. Uitvoering van taken 

Bij de uit voerin g van  de ond er 1a g enoem de t aken zullen  deput aten  de vo lgende c riteria
hanteren:
1.  de hulp verlenin g doo r de bet reff ende inst elling m oet  dienst baar zijn aan d e beoef e-

ning van de christeli jke barmhartigheid;
2.  het do el en de w ijze van de hulpverlening v an de betref fende inst elling dienen over-

een t e kom en met  Gods W oord , zoals de g erefo rmeerd e kerken  dat  hebben  nage-
sproken in de drie formulieren van eenheid;

3.  het beleid van een hulpverlenende instel ling dient controleerbaar op de hulpverlening
gerich t,  econ om isch v erant w oord  en zo m ogelijk  op een o pt imale sam enw erking  met
andere instel l ingen gericht te zi jn;

4.  de f inanciële ondersteuning moet strekken tot opbouw  van de gemeente en tot lof
van God.

De adv iezen aan de plaat selijke kerk en dienen  een bon dige m ot ivering  te b evat ten  in een
duidelijk e relatie t ot  de crit eria.

3.  Vereist e stu kken

W ann eer een a dv iesaanv raag af ko mst ig is v an een  hulp verl enen de in st elling , be hoo rt  deze
instell ing de volgende stukken t i jdig, zo mogeli jk in de maand september, aan het GDD voor
te leggen:
1 . jaarstu kken
2. begroting
3. beleidsplan
4. meerjarenbegroting
5. verslag van wat de hulpverlenende instell ing heeft gedaan met eventuele voorafgaan-

de vragen of adviezen van de kant van het GDD.
Het  deput aatsc hap zal bij de b eoord eling v an de st ukk en gebru ik ku nnen m aken v an het
advies van deskundigen.
Met  de boekho udku ndige gegeven s, door de om  financ iële hulp vragende inst anties ver-
strek t,  dient  vert rouw elijk t e w orden  om gegaan.  Daarom  zal bij de adv isering het  aan het
deput aatschap t oevert rouw de cijferm ateriaal aan de afzonderlijke kerken niet  w orden doo r-
gegeven,  maar -- met h andhaving  van de vert rouw elijkheid -- aan de generale synod e w or-
den voorgelegd.

4.  Consu ltat ie part iculier-sy nod ale deput aten

Het  GDD zal bij de u itv oering  van d e onder 1 b en 1 d om schrev en t aken,  indien h et d it
gewenst acht, de part icul ier-synodale deputaten consulteren.

Gronden ad 1.d:
1 . blijkens de geschiedenis rond d e collect e voor Kob e voldoet  de beperking ' zusterker-

ken'  n iet  in de prakt i jk ;
2 . het  mag  aan d epu ta te n BBK w ord en ov ergela te n t e beo ord elen in  w elk g eval  onze

relatie m et ac uut  hulpb ehoev ende k erken in  het  buit enland h et v erstrek ken v an hulp
vereist .

Bespreking vindt plaats in aanw ezigheid van deputaat br. A. Kooij.  Het bl i jkt dat de commissie op
som mig e onderd elen van  menin g blijf t v erschillen  met  deput aten . Nadat  enkele t ekst uele w ijzigings-
voo rstellen  uit  de verg adering  door  de co mm issie zijn verw erkt , blijv en nog  tw ee amend emen ten
over.  Ds. P. Niem eijer w il grond  b1  bij besluit  1 sc hrapp en en ds.  P. Groenenb erg w il grond  1a b ij
besluit  3 als v olgt  fo rmu leren: " deput aten  hebben  in de geest  van h un inst ruct ie gehand eld als
diaco naal depu taat schap  volg ens het  gebod  dat  w ij zullen w eldoen aan  alle mensen , inzon derheid



aan de huisgenoten des geloofs". Beide amendementen worden met dezelfde stemverhouding
verw orpen : 1 2 st emm en vo or en 2 3 st emm en t egen.  Tenslot te w ordt  het  voo rstel v an de c om missie
met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 34 0 6  /  0 7 . 06 . 9 6
Wijziging instructie GDD met het oog op een beroepskracht (agenda 2.6.1 -  2.6.1 1)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :

1 . ond erdeel V  van h et rap port  van d eput aten  voo r diaco nale zaken (h ierna GDD) m et b ijlage B
(Eindrapport van de tw eede Werkgroep Landeli jke Diaconale Ondersteuning Tot  uw  dienst ).
Dit rapport bevat de volgende verzoeken:
1 . hun instruct ie punt 2c (nummering Ommen) te wi jzigen in:  

" int ensieve c ont act en met  geref orm eerde zorgin stellin gen t e onderh oud en, h ierbij
gevo ed doo r gebru ik v an inf orm atie,  inzicht en en alt ernat ieven v anuit  respect ievelijk
diaconieën en w erkgroepen. Daarbij stel len deputaten zich niet al leen op de hoogte
van h et f inanc iële reilen en zeilen v an die org anisat ies, m aar leven en  denk en zij mee
bij de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van het vastgestelde beleid";

2 . de instructie punt 2f  (nummering Ommen) te w ijzigen in:
"a.  het  stim uleren v an en c ont act en ond erhou den m et c lassicaal en pro vinc i-

aal  deputatenwerk;
b. de informatievoorziening van de diakenen realiseren;
c.  de deskundigheid van diakenen helpen bevorderen;
d.  het  opzet ten  van een  net w erk v an desk und igen op  versc hillende g ebieden

(bijvo orbeeld  jurist en, o rganisat iedesku ndigen , f inanc ieel desku ndigen ) die
bereid zijn d iakenen  te ad viseren;  uit  dit  net w erk ku nnen o ok w erkgro epen
van deskundigen gevormd worden;

e.  het  onder steu nen en v orm geven  van d iacon aal beleid zow el landelijk als
plaatsel i jk" ;

3.  aan de instruct ie toe te voegen: 
"deputaten zullen om hun w erk te kunnen uitvoeren een gesalarieerde coördinator
kun nen ben oem en, d ie vanu it zijn p rof essie het  door  deput aten  aangegev en beleid
uitvoert. De kosten van deze coördinator zul len via een omslag (vast te stellen door
de generale synode) w orden verhaald op de kerken."
Als grond voor de verzoeken 1, 2 en 3 noemen deputaten de ontwikkelingen in de
diaconale wereld waarvan in bi j lage B verslag wordt  gedaan;

4.  " het  benoem ingsbeleid  van d eput aten  voo r diaco nale zaken t e herzien. Ben oem ingen
zouden  voo rtaan  mo eten  gesch ieden do or de gen erale syno de zond er voo rdrach ten
van de part icul iere synodes."  
In hun grond voor dit voorstel w ijzen zij  erop dat de voordracht " een sluitpost is voor
part icul iere synodes. Slui tpost  n iet  al leen in de let ter li jke,  maar vooral  in de f iguur li jke
bet ekenis. "  Bij deskun digheid  denk en zij aan de geb ieden v an t heolog ie, diac onale
prakti jk, organisatiekunde, f inanciën en sociale w etgeving; een deputaatschap zou
kun nen best aan uit  tw ee diakenen , t w ee th eologen  en vijf  desku ndigen  op and er
terrein ;

2 . brieven van de part icul iere synoden van Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Holland-
Noord, Holland-Zuid en Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, alsmede van de kerken te
Hardenberg-Centrum en Avereest-Dedemsvaart die de verzoeken van deputaten geheel of
grotendeels als voorstellen aan de synode voor leggen; 
verzoek 4 is door de meeste part icul iere synoden verwoord als: 'Het benoemingsbeleid door
de GS in deze zin t e w ijzigen, d at g edif feren tieerd e desku ndigh eid op d iacon aal gebied
gewaarborgd is' .  De part icul iere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zonderde
verzoek  4 u it;

3 . brief van de kerk te Arnhem met adhesiebetuiging aan de voorstel len van deputaten;
4 . brief van  de kerk t e Lisse met op- en aanmerk ingen bij het rapp ort Tot  uw  dienst ; zij ver-

zoekt deze in overw eging te nemen.

Besluit 1 :

aan verzoek 1 niet te voldoen.



Gronden:

1 . de vo orgest elde w ijziging h oud t een  uit breidin g in v an de bev oegdh eden v an depu tat en
jegens de zorginstellingen. D e noodzaak daarvan v oor de vo ortg ang van het  diaconale w erk
is niet door d eputat en, noc h door het  rapport  Tot  uw  dienst , noc h door de part iculiere
syno den aang eto ond . Evenm in is iets b ekend  van een  behoef te b ij de zorgin stellin gen aan
een dergeli jke uitbreiding;

2 . deput aten  houd en reeds regelm atig  con tac t m et d e geref orm eerde inst ellingen o p het  gebied
van de zorg; het staat hun vri j  deze contacten te intensiveren als zi j  dat voor de vervulling
van hun taak wenselijk achten;

3 . voo rkom en dient  te w orden  dat  de kerk en via h un dep ut aten  op enig e w ijze verant w oord e-
l i jkheid zouden dragen voor het bestuur van of voor de gang van zaken bi j de gereformeerde
zorginstel lingen.

Beslui t  2:  

aan de reeds vastgestelde instructie voor deputaten het volgende toe te voegen bij  onderd-
eel 1:
d. 1.  diaco naal beleid zow el plaatselijk  als landelijk t e onderst eunen en  te h elpen

vorm geven;
2.  de diakenen te voorzien van actuele en overzichteli jke informat ie;  
3.  de deskundigheid van diakenen te helpen bevorderen; 
4 . met  classicale en  prov inciale d eput aten  te o verlegg en, h en t e stim uleren en

eventueel voorstel len te doen voor verbetering van hun instruct ies; 
5.  een net w erk op  te zet ten  van d eskun digen o p versc hillende g ebieden (b ijv.

jurist en, o rganisat iedesku ndigen , f inanc ieel desku ndigen ) die bereid zijn
diaken en t e adviseren ; zo no dig uit  dit  net w erk w erkgro epen v an desk und i-
gen te vormen en te benutten.

Gronden:

1 . blijkens het rapp ort Tot  uw  dienst  best aat er o nder d e diaken en gro te b ehoef te aan  de hier
omschreven dienstverlening door het deputaatschap;

2 . de diac onieën m oet en in de g elegenheid  gest eld w orden  om  stru ct ureel en m et d aadw erkelij-
ke invloed hun stem in de kerkeli jke w eg te laten horen aan de kerken en aan de deputaten.

Besluit 3 :

in de reeds vastgestelde instructie voor deputaten het volgende te wijzigen:
1.d w ordt :  1.e
4. w o r d t :

4. Beroepskracht
a. deput aten  zullen v oor d e uit voerin g van  hun t aak geb ruik k unn en mak en van

een beroepskracht. Daarbij  gelden de volgende bepalingen:
1.  a. de beroepskracht w ordt aangesteld als werknemer voor

maximaal 1 fte. binnen een professionele gereformeerde in-
stel ling;

b. deze inst elling t reedt  op als w erkgev er in juridisc h-adm inist ra-
t ieve zin; daartoe w ordt een contract opgesteld tussen depu-
taten en deze instel l ing;

c. in dit  con trac t w ordt  duidelijk  vast gelegd d at 
-- deput aten  de eindv erant w oord elijkheid  dragen v oor d e kw a-
liteit en d e kw antit eit van h et doo r de beroepskracht  gelever-
de werk;
-- deputat en het rech t hebb en om,  onder bepaalde voo rw aar-
den, het contract op te zeggen;

2.  de aanst elling gesc hiedt  met  medew erking  en met  inst emm ing v an
deput aten , nad at d eze een nauw keurig e taak om schrijv ing heb ben
opgesteld;  

3.  de werkzaamheden van de beroepskracht bestaan tenminste uit de
taken die in de instruct ie van deputaten genoemd worden; 

4.  regelm atig e evaluat ie van zijn w erk v indt  plaat s in aanw ezigheid v an
en met  medew erking  van d eput aten ; zij gesch iedt  aan de han d van
een jaarlijks op  te st ellen prog ramm a, w aarin de w erkzaam heden zijn
omschreven en, verdeeld over het jaar,  zi jn gepland; 



5. de f unc tie v an de bero epskrac ht  w ordt  verv uld t ot  uit erlijk dec emb er
2 0 0 2 ;

6.  de generale sy nod e van 2 00 2 ev alueert  de w erkzaam heden en  beslist
of  en hoe het werk gecont inueerd zal w orden; 

7.  de ko sten  van d e beroepsk racht  (salaris, ov erhead,  loon-,  bureau- en
reiskosten en dergeli jke) worden door deputaten aan de instell ing
betaald; zij bedragen m aximaal ƒ  16 0. 00 0, -- per jaar;

b. deputaten zijn gemachtigd voor de bekostiging van de beroepskracht van de
kerken een omslag te vragen; zi j  doen dit verzoek vergezeld gaan van de
aanbeveling deze omslag uit de diaconale kas te betalen;

c.  deput aten  stellen  een w erkgro ep aan die er zor g vo or draag t d at d e generale
synode in 200 2 het w erk van de landeli jke beroepskracht kan evalueren.

Gronden:

1 . de vo or de diak enen no odzak elijke dienst verlenin g is derm ate g ecom pliceerd  en om vang rijk
dat  deput aten  om  daarin t e kun nen v oorzien o ver de h ulp v an een pro fessio nele en gek w ali-
f iceerde kracht dienen te beschikken, die voor deze taak de vol ledige t i jd beschikbaar is;  

2 . a. een depu taat schap  GDD is arbeidsr echt elijk en or ganisat orisch  gezien niet  de ge-
schikte instant ie om als w erkgever op te t reden; 

b.  temeer waar het hier gaat om een functie w aarin veelszins pioniersw erk verricht
mo et w orden  is het  sociaal-et hisch  niet  verant w oord  de w erkgev er-w erknem er-relatie
een niet-professioneel  kader te geven; 

c. aanst elling v an een bero epskrac ht  is alleen veran tw oord  als een deug delijke,  om vat -
ten de en ex act e taak om schrijv ing is v astg esteld , die oo k do or de inst elling als uit -
voerbaar w ordt beschouwd;

3.  deputaten dienen de maximale mogeli jkheid te hebben om te behartigen 
-- dat d e beroepsk racht  gesch ikt  is om h et h un op gedrag en w erk t e verric ht en
-- dat hij in w erkelijkheid en uitsluit end dit  opgedragen w erk uitv oert;

4 . in de f unc tie v an de bero epskrac ht  zullen in een eerst e fase div erse zaken m oet en w orden
opg ezet en g eïnitieerd.  De feit elijke w erkt ijd t ot  aan (de rapp ort age aan) de sy nod e van
199 9 is zo kort  dat  evaluat ie ervan door een synode vóór het jaar 2002 niet  z invol  is ;  

5 . fin anciële b etro kken heid bij d e beroepsk racht  zal de relatie t ussen de d iacon ieën en het
deputaatschap met hun beroepskracht ten goede komen;

6 . zinvolle evaluatie door de synode van 2002  is slechts mogeli jk indien 
-- t i jdig wordt geregistreerd welke werkzaamheden met w elke resultaten zijn verricht;
-- regelmat ig w ordt  afg emet en of  de w erkzaam heden v an de bero epskrac ht  beant w oord en
aan het  gest elde doel;
-- van d eze registr atie en  met ing een g eorden d verslag  w ordt  gedaan als o nderb ouw ing v an
voorstel len voor verder beleid.  

Besluit 4 :

het  besluit  inzake dep ut aten  voo r diaco nale zaken v an de Generale Sy nod e van H eemse
19 84 --19 85  Ac ta art . 5 5,  2 1  " dit  deput aatsc hap w ordt  door  de generale sy nod e benoem d
op voordracht van de part icul iere synoden; met dien verstande dat elke part icul iere synode
aan de gen erale syno de een t w eetal v oord raagt , on der w ie één diaken "  op t e hef fen  en bij
de beno emin g van  deput aten  uit sluit end t e lett en op d eskun digheid  voo r het  uit voeren  van
de opgedragen taken.

Gronden:

1 . de taken van het deputaatschap vereisen deskundigheid op verschil lende gebieden;
2 . zolang h et d eput aatsc hap w erd sam engest eld uit  diaken en en ov erige perso nen k on m et

part iculier-sy nod ale voo rdrach ten  gew erkt  w orden ; nu  op m eerderlei desk und igheid g elet
moet w orden is dat prakt isch niet  meer mogeli jk ;

3 . inhou delijke c onf ront atie m et h et b esluit  van d e Generale Syn ode v an Heem se 19 84 --19 85
is niet  mo gelijk aang ezien deze generale sy nod e geen gro nden g eeft  voo r het  besluit  in
kw est ie.  

Besluit 5 :

aan de reeds vastgestelde instructie voor deputaten toe te voegen:
5. Samenroeping en bestuur
Depu ta te n w ijzen u it  hun  mid den  een v oor zit te r, sec ret aris en  penn ing mee st er aan;  deze



tred en op als d agelijks b estu ur in de relat ie to t d e beroepsk racht  en de inst elling,  w aarbij
deze in dienst t reedt.  

Grond:

voo r de goed e voo rtg ang v an de c ont act en met  de beroep skrach t en  de inst elling die h em in
dienst  neemt  is het  nodig  dat  duidelijk  is w ie binnen  het  deput aatsc hap zijn aan gew ezen als
aan t e spreken  en eerst  verant w oord elijke inst ant ie.

Bespreking vindt  plaats in aanw ezigheid van de deput aten br.  W. C. Harw ig, dr. A .N. Hend riks, br.
A.  Kooij en  br. J .S. Riet ema.  Zow el door d e com missie als do or de dep ut aten  w ordt  de noo dzaak
van een gekw alicifeerde beroepskracht beklemtoond. Het is belangrijk dat de toerusting tot het ambt
een kerkelijke inbedding kri jgt. Eveneens is het van belang dat diakenen in hun w erk ondersteund
w orden door iemand die op landelijk niveau dageli jks bereikbaar is. Nadat de commissie verschillen-
de wijzigingsvoorstellen vanuit de vergadering heeft verwerkt, w ordt haar voorstel met algemene
stemmen aanvaard.

Artikel 35 3 1 . 0 5 . 9 6
Collecte Japan (agenda 7.1.1)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : M . van  Veelen

M ateriaal :  

bezwaarschrift van br. J. Groeneveld te Zw ijndrecht. Hij is van mening dat deputaten GDD
inzake de c ollect e voo r de doo r aardbev ing get rof fen  Reform ed Chur ch t e Kobe h un be-
voegdheid hebben overschreden en hij  verzoekt de synode uit te spreken:
1 . " dat  deput aten  GDD zich  voo r hun  w erkzaam heden in  het  verv olg dien en t e houd en

aan het geen do or de sy nod e in hun  taak om schrijv ing is v astg elegd oo k als een
dergeli jk verzoek (inzake Kobe) door deputaten BBK w ordt gedaan."

2.  " dat  voo r ' noo dsit uat ies'  w aarin kerk en in het  buit enland w aarmee slec ht s con tac ten
kunnen w orden onderhouden, voor hulpver lening door deputaten BBK duidel i jke
regels worden opgesteld, teneinde de bevoegdheden van de deputaatschappen op
een doorzichtige w ijze te markeren".

Besluit:  

1 . br. Groeneveld het besluit van de synode inzake deputaten GDD (art ikel 33) toe te zenden;
2 . aan zi jn eerste verzoek niet te voldoen;
3.  aan zi jn tweede verzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . in het  besluit  van d e syno de ov er de georg aniseerde c ollect e en in de in stru ct ie 1d  is het
bezwaar van br. Groeneveld in rekening gebracht;

2 . deput aten  zijn altijd  verplic ht  zich t e houd en aan hu n t aakom schrijv ing;  een nadere u itsp raak
hierover is niet nodig;

3.  bij noo dsit uat ies als die te Ko be gaat  het  uit  de aard der zaak  om  uit zonderlijk e gevallen ;  het
heeft geen zin regels op te stel len voor uitzonderingen.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 36 2 5 . 0 4 . 9 6
Toepassing art. 32  KO (agenda 2.5.1)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : P. Groenenberg

M ateriaal :



br ief  van br.  J.  Groeneveld te Zwi jndrecht dd. 20 november 1995; hi j  verzoekt
a. het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 (Ac ta, art. 93) vervallen te

verklaren, omdat die predikant-afgevaardigden, die opgeroepen hebben steun te
geven  aan de Evang elische Om roep,  aan de st emm ing heb ben deelg enom en; d it is in
strijd  met  het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 92 0 (A ct a art.  21 );

b. alsnog u it t e spreken  dat  een opro ep t ot  steu n aan de Evan gelisch e Omro ep in st rijd
is met het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Besluit:

aan de verzoeken niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod e van Om men  19 93  nam een  besluit  over een  bezw aarschrif t d at alleen
handeld e over d e w eigering v an depu tat en-cu rato ren een gesp rek aan t e gaan m et d ocen ten
van de Theologische Universiteit te Kampen over hun oproep tot steun aan de Evangelische
Omro ep; v andaar dat  alleen depu tat en-cu rato ren die lid v an de sy nod e w aren buit en st em-
ming zi jn gebleven;

2 . br. J. Groeneveld toont niet met f eiten aan dat het oproepen tot steun aan de Evangelische
Omroep in str i jd brengt met het ondertekeningsformulier voor predikanten.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 37 0 3 . 0 5 . 9 6
Toepassing art. 42  KO (agenda 2.4.1,  2 .4.2 en 2.4.3)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteurs : J. van Groos en M. van Veelen 

M ateriaal :  

1 . verzoek schrif t v an br.  J. Gro eneveld  te Zw ijndrec ht  dd.  20  nov emb er 19 95 . Hij heef t er
bezwaar tegen dat een predikant-adviseur in de classis Dordrecht-Gorinchem naast de
afg evaardig de predik ant  uit  dezelfd e kerk zit tin g heef t g ehad en v olgens h et c lassis-regle-
ment z it t ing kan hebben in het moderamen van de classis; h i j acht dit  in str ijd met art .  42
KO; hij verzoekt om  nadere toespitsing van art.  42  KO;

2 . brief van appellant dd. 12 maart 19 96 w aarin hi j meedeelt dat hi j  zich met het aan de
syno de gezon den v erzoeksc hrif t in  aangepast e vorm  to t d e Particu liere Syno de Hollan d-Zuid
199 6 heeft gew end;

3 . uitspraak v an de Particuliere Synode Holland-Zu id dd. 2 8 m aart 19 96  w aarin deze br.
Groeneveld erop wijst dat voor hem de aangewezen weg is zijn nadere argumentatie aan de
classis Dordrecht-Gorinchem kenbaar te maken;

4.  brief van br. Groeneveld dd. 2 apri l 199 6 w aarin hi j zi jn standpunt inzake art. 42 opnieuw
uit eenzet en  zijn verzoek schrif t h andhaaf t.

Besluit 1 :

het verzoek van br. J. Groeneveld niet te behandelen.

Grond: 

br. Groeneveld moet zich gedragen naar de uitspraak van de Particul iere Synode Holland-
Zuid van m aart 19 96 .

Besluit 2 :

uit  te sp reken d at b r. J . Groen eveld m isbruik  maak t v an het  recht  van ap pèl.

Gronden:

1.  br. Groeneveld heeft geen moeite gedaan de classis Dordrecht-Gorinchem argumenten voor



zijn uit leg van  art.  42  KO t e geven ; dit  zelfs niet  nadat  de part iculiere sy nod e de noo dzaak
hiervan hem geduldig en uitdrukkeli jk had uitgelegd;

2 . br. Groeneveld had zi jn verzoek bij  wijze van beroep al bi j de generale synode ingediend
voo rdat  de part iculiere sy nod e een uit spraak h ad gedaan ; oo k han dhaaf t h ij zijn verzoek
nadat de part icul iere synode hem de juiste weg heeft gew ezen;

3 . ui t  het  verzoekschr if t  en de bijgevoegde correspondent ie bli jk t  dat  br .  Groeneveld z ich noch
in de do or hem  aangesned en mat erie, no ch in  de kerk elijke appèlg ang beh oorlijk  heef t
verdiep t;  hij heef t d usdo ende zon der go ede reden t ijd en aand acht  van d e meerd ere vergad e-
ringen van de kerken gevraagd.

Deze zaak w ordt  niet  in co mit é maar in p ubliek e zitt ing beh andeld,  om dat  appellant  zijn bezw aren
ook  publiek  kenb aar heef t g emaak t.  Overeen kom stig  de huish oud elijke regeling  voo r generale
syno den heef t d e com missie nag egaan of  misbr uik is g emaak t v an het  recht  van ap pèl. Zij is v an
oord eel dat  dit  hier inderd aad het  geval w as. Ds.  A.  Boersma en  oud.  A.  Prins blijken ev enw el een
andere m ening t e zijn to egedaan.  Zij stellen  voo r om  besluit  2 m et d e bijbeho rende gr ond en t e laten
verv allen, m aar de verg adering  verw erpt  hun am endem ent  met  6 st emm en vo or en 2 5 st emm en
teg en. Het  gehele v oorst el van d e com missie w ordt  aanvaard  met  24  stem men  voo r, 5  stem men
tegen en 2 onthoudingen. Bij  dit  al les bl ijven de afgevaardigden uit Holland-Zuid buiten stemming.

Artikel 38 2 7 . 0 6  /  04 . 0 9 . 9 6
Arc hief  en doc um ent atie  (agenda 9 .3 .1 -4)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : L.J . Jo osse

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en vo or de k erkelijke arc hieven  en de do cum ent atie v an de gesc hiedenis
van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  (deput aten  Arc hief  en Doc um ent atie);

2 . aanvu llend rapp ort  van b oven genoem de depu tat en dd.  9 ap ril 19 96 ; de v olgend e not ities
dienen daarbi j  te w orden gemaakt:
1 . met betrekking tot de opdracht "al le maatregelen te nemen die voor de instandhou-

ding van  het A DC nodig zijn, alsmede d ie w erkzaamheden uit  te vo eren die voort -
vloeien  uit  de aanst elling v an de do or dep ut aten  benoem de arch ivaris-do cum ent alist"
(Generale Syn ode v an Om men  19 93 , A ct a art.  35 , beslu it 2  sub 4 ) hebben  deput a-
ten  ter v ervang ing v an de arc hivaris-d ocu men talist  per 1  mei 1 99 6 een  fu lltim e
archiv aris-doc um ent aliste aang esteld  en zijn zij vo ornem ens een direc teu r te b enoe-
men  voo r één dag p er w eek; v oort s steld en depu tat en een part tim e archiv a-
ris-docum entalist aan per 1  april 19 96  voor de t ijd van één jaar;

2 . deput aten  zijn niet  to egeko men  aan de op drach t " de generale sy nod e te d ienen m et
een vo orst el hoe de c ont role van  de arch ieven en  met  name v an het  gene-
raal-syno daal arch ief h et m eest g eëigend k an plaat svind en"  (Generale Syn ode v an
Omm en 1 99 3,  Ac ta art . 3 5,  besluit  2 su b 1 4j);

3 . jaarrekenin gen 1 99 2,  19 93 , 1 99 4 en  19 95  van d e Stic ht ing A rchief  en Doc um ent atie,  met
bi jbehorende accountantsverklaringen;

4 . gew ijzigde begroting  dd. 2 0 april 1 99 6 v oor de jaren 19 96  tot  en met  19 98  t.b .v.  het w erk
van voornoemde deputaten.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren voor het door hen gevoerde beleid.

Grond:

deputaten hebben hun opdracht grotendeels uitgevoerd overeenkomstig de hen door de
Generale Syn ode v an Om men  19 93  verst rekt e opdr acht en (A ct a art.  35 , beslu it 2 ).

Besluit 2 :

nieuw te benoemen deputaten voor archief en documentatie de volgende opdrachten te
verstrekken:

1 . a. archief - en doc um ent atiem ateriaal t e verzam elen en t e beheren,  dat  van b elang is
voor de geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de



Vrijmak ing in 19 44  en volgend e jaren; in het bijzonder w anneer zulk mat eriaal anders
dreigt verloren te gaan;

b. te zor gen dat  de af geslot en gedeelt en van  de arch ieven v an generaal-sy nod ale
deput aatsch appen w orden ov ergebrach t naar h et A DC;

2 . de kerk eraden,  de meerd ere vergad eringen  en haar dep ut aatsc happen , alsm ede w aar nodig
en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en voorl ichting
inzake het  beheer v an arch ief- en d ocu men tat iemat eriaal, en de k erkelijke v ergaderin gen
speciaal te dienen met  richt lijnen en instruc ties voo r een goed archief beheer;

3 . te st imu leren dat  de in het  AD C en in de k erken aan w ezige archiev en en do cum ent atie
w orden  benut  to t b evord ering v an ken nis en on derzoek  op het  gebied v an de gesc hiedenis
van De Gereformeerde Kerken in Nederland; 

4 . de kerk en t e vert egenw oord igen in d e Com missie t ot  regist ratie v an de Prot estan tse k erkelij-
ke en sem i-kerkelijk e Arc hieven  (CPA).

Gronden:

1 . het  door  generale sy nod en gev oerde beleid  dient  te w orden  geco nt inueerd  in die zin dat  elk
van d e drie t aken,  te w eten : (1 ) archief -beheer,  (2) adv ies aan de kerk en om tren t h aar
archiev en en (3 ) stim uleren t ot  bevo rdering  van k ennis en o nderzoek , t ot  zijn recht  kan
komen;

2 . steeds hebben de generale synoden gesproken over de aanstell ing van een archivaris-docu-
men talist ; daard oor w erd vo or de t ijdsbest eding d e nadruk  gelegd o p de beid e eerstg enoem -
de taken, archief-beheer en advisering aan de kerken; de nieuwe form ulering van de derde
taak is nodig om te beklemtonen dat het ADC niet zal uitgroeien tot een onderzoekscentrum.

Besluit 3 :

1 . voorts aan deputaten op te dragen:
1 . al le maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het Archief- en Documen-

tat ie Cent rum  (AD C) nodig  zijn, alsm ede die w erkzaam heden u it t e voeren , die
voo rtv loeien uit  de aanst elling v an de do or dep ut aten  benoem de en/ of  te b enoem en
fu nct ionaris(sen);

2 . to ezich t t e hou den  op d e w erkzaa mh eden  van  de f unc ti ona ris(sen ) w aarm ee deze
geheel en/ of  gedeelt elijk is (zijn) belast ; dep ut aten  zullen daart oe een nad er geprec i-
seerd beleidsp lan opst ellen, v oort s taak om schrijv ingen,  een gesch illenregeling  en
eventueel andere regelingen vaststel len die nodig zi jn met het oog op de arbeidsrech-
telijk e verho uding (en), en d eze ter go edkeu ring v oorleg gen aan d e volg ende gen erale
syno de;

3 . het  best uur t e blijven  vorm en van  de ' Stic ht ing Explo itat ie Arc hief - en Doc um ent atie-
centrum Broederweg 16 ' en zich in die kw aliteit te houden aan de besluiten van de
generale sy nod e van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  door  w elke zij zijn
benoemd;

4 . in ov erleg m et h et c urat orium  van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  te o nderzoek en of , en
zo ja in ho everre,  het  mo gelijk d an w el w enselijk is st ruct ureel vo rm t e geven  aan
een person ele en organ isato rische sam enw erking  tu ssen het  AD C en het  bibliot hee-
kw ezen van de Theologische Universi tei t  dan w el de Universi tei t  zel f ;  

2 . deput aten  te m acht igen v an de k erken p er 1 jan uari 1 99 7 een  quot um  te v ragen v an t en
hoogste f 1,75  per lid per jaar en de f inanciële administratie van de hierboven genoemde
Stichting Exploitatie evenals van het deputaatschap te laten controleren door een accoun-
t a nt .

Gronden:

1 . de uitvoering van bovengenoemde w erkzaamheden w as door de vorige generale synode
opgedragen en dient te w orden gecontinueerd;

2 . het ADC vergt  een heldere organisat iestructuur en een goede verdeling van verantw oordel i jk-
heden en  bevo egdhed en. Dep ut aten  zijn eindv erant w oord elijk vo or de v astst elling v an het
beleid en dragen ook de eindverantw oordeli jkheid voor de voorbereiding en de uitvoering
ervan.  Zij hou den oo k t oezicht  op het  goed f unc tio neren v an aan t e trek ken f unc tio na-
ris(sen). De te benoemen functionaris(sen) van het ADC is/zi jn verantw oordeli jk voor de
voorbereiding en ui tvoer ing van het beleid;  

3 . eventuele overlapping in en/of mogeli jke uitbesteding van w erkzaamheden alsmede de derde
opdracht (zie hierboven besluit  2 sub 3) rechtvaardigen een onderzoek naar mogeli jke
samenw erking t ussen het A DC en de Theologisch e Universiteit , zoals een mogelijke w eder-
zijdse uit lening v an person eel op part tim e basis en/o f ev ent uele organ isato rische in corp orat ie



in het kerkhistorisch onderzoek dat aan de Theologische Universiteit w ordt verricht;
4 . deputaten tonen aan dat het beleid binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd;

voo rts d ient  bezuinig ing t e w orden  nagest reefd ; in d it k ader zal ook  blijven d gebr uik k unn en
w orden  gemaak t v an vrijw illigers.

Besluit 4 :

uit  te sp reken d at d eput aten  alsnog m et v oorst ellen ko men  terzak e van d e con tro le van h et
archief , nam elijk ov er de vraag  hoe de c ont role van  de arch ieven,  met  name v an het  gene-
raal-synodaal archief, het meest geëigend kan plaatsvinden.

Grond:

deputaten hebben zelf de zorg voor het beheer van het generaal-synodaal archief en de
vraag b lijft  door  w ie en/o f w elke inst ant ie van d eskun digen t oet sing v an het  archief beheer
zal dienen te geschieden.

Bij de bespreking, onderbroken door het zomerreces van de synode, zi jn de deputaten ing. R. Boiten,
dr. G. Harinck, br. S. Hiemstra (alleen op 27-6), prof. dr. M.  te Velde en br. E.T. de Vries (al leen op
4-9 ) aanw ezig. Uit  eigen bro nneno nderzoek  door  de co mm issie bleek de w enselijkh eid de t aken v an
het  AD C bet er te f orm uleren,  aangezien d at in  het  verleden  niet  vold oende w as gebeurd . Zo g eeft
het  nu gep resent eerde vo orst el in besluit  2 een  nieuw e fo rmu lering v an de derd e taak . Dit  besluit
w ordt, evenals besluit 4, door de vergadering met algemene stemmen aanvaard. Verder wordt
besluit  1 aan vaard m et 3 3 st emm en vo or, een  stem  teg en en t w ee ont hou dingen  en besluit  3 m et
35  stem men  voo r en 1  ont hou ding.  Tenslot te sp reekt  de praeses de w ens uit  dat  nieuw  te b enoe-
men deputaten de voor het ADC vastgestelde taken zullen kunnen uitvoeren ten dienste van de
kerken.

Artikel 39 1 8 . 0 4 . 9 6
Doop  geadop teerd e kind eren  (agenda 2.12.1 -2.12.3)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : J. Gunnink

M ateriaal :

1 . verzoek van de Particul iere Synode Utrecht 1996 , om het besluit van de Generale Synode
Groning en-Zuid  19 78  (art.  38 9),  gehand haaf d in Heem se 19 84 --19 85  (art.  60 ) te her zien en
uit  te sp reken d at d e doop  mag w orden  bediend , zo spo edig m ogelijk  nadat  de adop tie n aar
het recht van het land van herkomst is uitgesproken;

2 . daarbij aanslu iten d verzo eken v an gelijk e strek king  van b r. P. Kost er en zr. E. Kost er-de W it
te Almere dd. 18 maart  1996, en van br.  en zr .  J.  en G. Hovius te Fr ieschepalen dd. 19
m a ar t  1 9 9 6 .

Besluit 1 :

aan het revisieverzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Generale Sy nod en van  Groning en-Zuid  19 78 , A rnhem  19 81  en Heem se 19 84 --19 85
spreken  over een  w eg, d ie de Here in zijn v oorzienig heid m et zijn k inderen  gaat . Daarb ij
behoo rt o ok d e def init ieve rec ht erlijke uit spraak als h et ein de van  deze w eg. De rec ht sposit ie
van het kind en de vaste en w ett ige plaats in het gezin enerzi jds en het t i jdstip van de
bediening van de doop anderzi jds zijn niet van elkaar los te maken.
Tegen deze li jn, die door voorgaande synoden is uitgezet, zi jn door appellant geen nieuwe
argumenten ingebracht;

2 . de kerken volgen de actuele w etgeving inzake adoptie. Daaronder valt ook het -- door de
part iculiere sy nod e Ut recht  genoem de -- int ernat ionale v erdrag t ussen ado pt ielanden,  w aarbij
Nederland  part ij is: w anneer de rat ific atie v an dit  verdrag  een f eit is,  zal het N ederlandse
recht  hierbij w orden  aangepast .

Besluit 2 :



rapport en besluittekst toe te zenden aan de part icul iere synode Utrecht, br. en zr. Koster-de
W it en  br. en  zr. Hov ius.

In de besp reking  kom en allerlei bijbelse,  kerkr echt elijke en past orale aspec ten  ter sp rake. D e kerkelij-
ke regels zi jn gebaseerd op de wett igheid van de adoptie als voorwaarde voor het bedienen van de
doo p. T egelijk is er beg rip vo or de m oeit e van ad opt ief-o uders v an buit enlandse k inderen , om dat
met de doop moet w orden gew acht totdat de Nederlandse rechter een uitspraak heeft gedaan.
Am endem ent en om  gron d 2  geheel (ds.  T. Dijk ema) of  gedeelt elijk (ds.  H.J . Siegers) t e laten
vervallen, worden bi j  stemming met een ruime meerderheid verw orpen. Ds. M.H. Oosterhuis dient
een tegenvoorstel in om te besluiten aan het verzoek wel te voldoen. Daarbij  formuleert hi j  de
volg ende gro nd:  " W anneer aan k inderen  die doo r een buit enlandse ad opt ie een vast e plaat s hebben
gekreg en in het  gezin v an hun  adopt ief-o uders en o ver w ie deze oud ers van d e Nederland se recht er
de vo ogd ij hebben  ont vang en, d e doop  w ordt  ont hou den,  om dat  hun p laats in  dat  gezin no g niet
volgens het  burgerlijk recht  is vastgelegd do or de adopt ie-uitspraak van d e Nederlandse rechter,
ont staat  er een ong elijkheid  tu ssen kin deren v an het  verbo nd,  aangezien d e eis van v astleg ging n iet
con sequent  w ordt  gest eld in v erband  met  de doo p van  bloedeig en kin deren.  De kerk elijke prak tijk
laat im mers ru imt e voo r de doo p van  kind eren die no g niet  of fic ieel zijn ingesc hreven  in de bu rgerlij-
ke st and" . Dit  teg envo orst el kom t ec ht er niet  in st emm ing,  door dat  het  com missiev oorst el met  27
stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen wordt aanvaard.

Artikel 40 0 1 . 0 5 . 9 6
Asielzo ekers aan h et av ond maal (agenda 3.10.1 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

brief  (zonder d atu m) v an br.  M .C. Bijl bet reff ende een v erschil v an men ing m et d e kerkeraad
van D racht en-Zuid /Oost  over d e to elatin g van  asielzoekers aan h et av ond maal.  In deze brief
verw ijst d e broeder  naar een co rrespon dent ie die hij gev oerd h eeft  met  kerkeraad , classis en
particul iere synode. Afschriften van zijn bezw aarschriften en antw oorden van de betreffende
kerkel i jke vergader ingen zi jn als bij lage bijgevoegd. De broeder beroept z ich niet  rechtstreeks
teg en de part iculiere sy nod e op de g enerale syn ode.  W el schrijf t h ij: " Vo oral in de laat ste
brief  aan de PS-FRIESLAND st aat d uidelijk  w aarom  ik t ot  u ko m" . In de b ijlagen blijk t d at een
brief dd. 28  november 1995  te zi jn. Daarin stelt br. Bi jl  dat hi j met de part iculiere synode op
een pun t is b eland " dat  verdere sc hrijven  vruc ht eloos is en d at w e uit elkaar gaan  met
verschi l dat  ik  genoodzaakt ben verder de kerkel i jke weg te gaan betreden."

Besluit:

de brief niet te behandelen.

Gronden:

1 . de brief  geef t w elisw aar een aaneensc hakelin g van  bedenk ingen,  maar k om t n iet m et een
duideli jk bezwaar tegen een welomschreven besluit van een kerkelijke vergadering;

2 . de bezw aren, voorzover ze uit de brief zi jn op te maken, resulteren slechts in een verzoek tot
nadere bezinning; de broeder doet geen verzoek om een uitspraak;

3 . de bro eder is doo r geen k erkelijke v ergaderin g vero ngelijk t,  maar c orrect  en zorgv uldig
behandeld.

Het voorstel van de commissie, besproken onder leiding van de assessor, wordt m et algemene
stemmen aanvaard. De afgevaardigden uit Friesland bl i jven buiten stemming.

Artikel 41 1 9 . 0 6 . 9 6
Vierin g avo ndm aal in stic ht ingen  (agenda 3.12.1 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : Joh.W.  van der Jagt



M ateriaal :

brief  (met  bijlagen) v an brs.  J.W . Boessenk ool en J .B. v an V een t e Zeist d d. 5  april 1 99 6
m e t:

a. een verzoek om  ophef fing o f revisie van h et besluit  van de Generale Synode v an Leeuw ar-
den 19 20 , dat  in verpleeginricht ingen ' ook v erpleegden, die niet t ot een v an de gereform eer-
de kerk en beho ren, t ot  deze avon dm aalsbedienin g ku nnen w orden  to egelat en, w anneer er
voo r hen geen  gelegenh eid best aat o m in d e kerk,  w aarvan zij zelf  lid zijn, h et av ond maal t e
gebruiken, mits zij  daartoe t i jdig aan de kerkeraad hun begeerte te kennen geven en de
kerker aad zich v erzekerd h eeft , dat  zij in hun  kerk t ot  het  avon dm aal zijn to egelat en, d at zij
in de gro ndst ukk en van  de ch ristelijk e religie met  ons ov ereenst emm en en on berispelijk  van
levensw andel zijn,  terw ijl zij voor ts b ereid m oet en w ezen, zolan g zij als gast en aan het
avondm aal deelnemen, zich aan het  toezicht  van de kerk eraad te onderw erpen'  (Act a art.
25/2 ). Het voornaamste bezwaar van appellanten is, dat dit besluit gebaseerd is op de
inmiddels in de geref ormeerde kerken  niet m eer aanvaarde pluriform iteitsg edacht e. Daar-
naast  acht en ze het  besluit  niet  goed u itv oerbaar,  ook  om dat  op deze w ijze de avon dm aals-
viering  w ordt  geïsoleerd van  de ' gem eensch ap der heilig en' ; bo vend ien zijn app ellant en van
oord eel dat  echt  christ elijk barm hart igheidsb eto on do or aan zieken  het  avon dm aal niet t e
ont hou den,  niet  los gem aakt  kan w orden  van h et m aken v an de go ede kerk keuze;

b. een appèl t egen de u itsp raak v an de Partic uliere Syn ode Ut recht  dd.  14  maart  19 96 : ' het
besluit  van d e part iculiere sy nod e gaat  tev eel bew ijsrecht elijk en niet  vold oende in hou delijk
in op de in ons appèlschrift  v an 17 januari j l.  verwoorde bezwaren tegen het besluit van de
classis Utrecht dd. 21  september 199 5. Daarom ook is het afw ijzen van ons verzoek om ons
revisieverzoek te ondersteunen niet op voldoende inhoudeli jke gronden geschied'.

Besluit:

1 . aan het verzoek tot  revisie van het beslui t  van de Generale Synode Leeuw arden 1920 inzake
' avon dm aal in stic ht ingen'  niet  te v oldoen  (Ac ta art . 2 5,  onder deel 2 );

2 . het bezwaar tegen de Particul iere Synode Utrecht 1996  niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 92 0 is w el to t st and gek om en ond er
invlo ed van  een adv ies van een  com missie on der leiding  van d r. H. H. Ku yper,  maar dit
beteken t no g niet dat  de pluriform iteitsg edacht e in het besluit  is terug t e vinden. Leeuw ar-
den 19 20  vraagt ju ist de bereidheid om  zich aan het t oezicht v an de kerkeraad te on derw er-
pen. Ten aanzien van het echt chr isteli jk  barmhart igheidsbetoon r ichten appellanten zich
teg en het  advies,  niet  teg en het  syno debesluit . Bov endien v oeren zij v oor d eze stelling  geen
enkel schrif tbewijs aan;

2 . het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 92 0 m aakt  een uit zonderin g op art ikel
60  (voo rheen 6 1) KO . Om  een ont w ikkelin g naar een o pen av ond maalst afel t e voo rkom en
noemt deze synode verschil lende voorwaarden voor deelname van patiënten van buiten de
gereformeerde kerken. In deze l i jn is goed te w erken;

3.  de appellan ten  to nen niet  aan dat  de avo ndm aalsviering  door  het  besluit  van d e Generale
Syno de van  Leeuw arden 1 92 0 d reigt  te w orden  geïsoleerd van  de ' gem eensch ap der heili-
gen';

4 . de wijze waarop de Particul iere Synode van Utrecht 19 96 het door appellanten aangevoch-
ten classisbesluit heeft beoordeeld en aangevuld, geeft bl i jk van inhoudeli jke toetsing.

Na een korte bespreking w ordt het voorstel van de commissie met algemene stemmen aanvaard. De
afgevaardigden uit Utrecht bl i jven buiten stemming.

Artikel 42 2 0 . 0 6 . 9 6
Deelname aan avondmaal door luisteraars kerktelefoon (agenda 3.2.1)

M ateriaal:

brief van de classis Harderw ijk dd. 11 mei 199 5, met het v erzoek 'uit te spreken dat de
bedienin g van  het  Heilig A von dm aal aan langd urig zieken  th uis, d ie via de k erkt elefo on m et
de eredienst  verbo nden zijn , valt  binnen  het  kader v an art . 6 1 KO  en niet  strijd ig is met  het
besluit  van d e Generale Syn ode v an M iddelbu rg 1 93 3 in zake kran kenc om mu nie'  (met
krank enco mm unie w ordt  bedoeld : bed iening v an het  avon dm aal aan zieken d ie in eigen h uis
w orden  verpleeg d en aan o uden v an dagen  die verh inderd  zijn de op enbare eredien st b ij te



w on en,  A ct a Gene rale Sy no de M idd elbu rg 1 93 3,  art . 1 31 , v gl.  Bijl.  XX VII) .

Besluit:

het verzoek van de classis Harderwijk naar art. 30 KO niet in behandeling te nemen.

Grond:

de classis Harderwijk heeft niet aangetoond dat haar verzoek niet in de mindere vergadering
had kunnen worden afgehandeld.

Comm issie 2 (rapporteur o ud. K.  Stelpst ra), die de behandeling van d e brief van d e classis Harder-
w ijk heef t v oorb ereid, w ilde w èl inhou delijk o p de gest elde vraag  ingaan.  Dit  voo ral om  een hand rei-
king te kunnen doen aan de kerken. Voorgesteld werd tw ee besluiten te nemen:
1.  het  verzoek  van d e classis Harder w ijk t e behand elen als vraag  inzake de t oepassing  van art ikel 6 1
KO en de in terp retat ie van d e uit spraak in zake de ' krank enco mm unie'  van d e Generale Syn ode v an
Middelburg 1933 in geval van deelname aan het avondmaal thuis door langdurig zieken die via de
kerktelefoon met de openbare eredienst verbonden zi jn;
2.  de classis Harderw ijk te ant w oorden: a.  dat het  besluit van  de Generale Synode van M iddelburg
19 33  niet  recht streek s van t oepassing  is op bed iening v an het  avon dm aal aan langd urig zieken  die
th uis via d e kerkt elefo on get uige zijn v an de av ond maalsv iering in d e kerkd ienst ; b.  dat  een kerk  die
het avondmaal w il  bedienen aan langdurig zieken die via de kerktelefoon de avondmaalsviering
meeb eleven,  zich dien t t e con fro nt eren m et d e prakt ische b ezw aren die de Gen erale Syno de van
M iddelbu rg 1 93 3 ert oe brac ht  uit  te sp reken,  ' dat  het  geenszins w ensch elijk is t ot  het  invo eren der
krankencommunie als kerkelijk gebruik over te gaan'; c. uit t e spreken dat deze synode de vraag of
kerktelefoon (of een vergelijkbaar audio-visueel middel) gelegenheid geeft deel te nemen aan de
openbare eredienst als bedoeld in art ikel 61 KO, niet kan beantw oorden.
Tijdens d e besprek ing blijk t ec ht er dat  dit  voo rstel b ij een meerd erheid v an de v ergaderin g t eveel
vragen  opro ept . Daaro m w ordt  een t egenv oorst el van d s. T.  Dijkem a als besluit  aanvaard  met  23
stem men  voo r en 1 1 st emm en t egen,  nadat  het  voo rstel v an de c om missie is v erw orpen  met  11
stemmen voor, 22 stemm en tegen en 1 onthouding.

Artikel 43 3 0 . 0 5  /  19 . 0 6 . 9 6
Art ikel 65 KO  ( ag en da  3 .4 . 4 ,  3 .4 . 8 ,  3 .4 . 1 0 ,  3 .4 . 1 3 ,  3 .4 . 1 5 ,  3 .4 . 1 8 ,  3 .4 . 1 9 ,  3 .4 . 2 0 ,  3 .4 . 2 2 ,
3 . 4 . 2 3  en  3 . 4 .2 6 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : M .H.  Oost erhuis

M ateriaal :

1 . hoofdstuk 9 en concept-besluit  2 van het rapport  van studiedeputaten eredienst met betrek-
king tot de interpretatie van art ikel 65 KO. De Particul iere Synode Zuid-Holland 1993  had de
Generale Synode Ommen 19 93 de vraag voorgelegd: dient art ikel 65 KO tw eede l id gehan-
teerd te worden:
a. als een str ikt e regel w aarvan d oor d e kerken  onder  geen om stan digheid  mag w orden

afgew eken; of
b. als een kerk ordelijk e bepaling , die w el een algem ene regel v oor n orm ale situ aties

geef t,  maar die v oor b ijzondere en  afw ijkend e situ aties u it d e aard van  de zaak geen
voorschrift  kan bevatten?

Dit  w as voo r de Generale Sy nod e van Om men  19 93  aanleiding  aan depu tat en op t e dragen
een antwoord hierop voor te bereiden. 
Ook d e inven tarisat ie van d e litu rgisch e ont w ikkelin gen (rapp ort  4. 3. 3) g af d eput aten
aanleiding  to t b estu dering  van d eze zaak. Bij versc hillende k erken b leken v ragen m et b etrek -
king tot  art ikel 65 KO tw eede lid en suggest ies tot  verduideli jk ing ervan te leven. 
Deput aten  stellen  voo r artik el 65  KO t w eede lid niet  te w ijzigen m aar er enkele bep alingen
aan toe te voegen m.b.t .  de goedgekeurde orden van dienst.  Zo w ordt vastgelegd op welke
w ijze art ikel 65 KO tw eede l id gehanteerd dient te worden;

2 . schrijv en van  de Gerefo rmeerd e Kerk t e Neede dd . 6  maart  19 96  w aarin w ordt  voo rgest eld
art ikel 65 KO te w ijzigen; het tw eede deel w ordt dan: "De kerken zullen bi j  de vormgeving
van d e eredienst  blijven  binnen  de kad ers die w orden  aangegev en doo r de ord en van  dienst
die door de generale synode zi jn vri jgegeven";

3 . suggestie van de Gereformeerde Kerk te Kampen de formulering van art ikel 65 KO tw eede



lid in ov ereenst emm ing t e brengen  met  de prak tijk  van v oor 1 97 8:  dat  de orden  van d ienst
voor gebruik in de kerken werden aanbevolen. De kerk eraad w il derhalv e aan de gen erale
synode in overw eging geven verder te st uderen op een nieuw e redactie van artikel 65  KO
tw eede l id;

4 . diverse b rieven v anuit  de kerk en w aarin co mm ent aar op ho of dst uk 9  en co ncep tb esluit  2
van h et d eput aten rappo rt w ordt  verw oord , deels inst emm end,  deels afk eurend , deels
pleitend voor een nieuwe formulering van art ikel 65 KO tw eede l id.

Besluit 1 :

op de vraag van de Part icul iere Synode Zuid-Holland 1993  het volgende te antwoorden: 
a. artik el 65  KO t w eede lid heef t b etrek king  op elk e of fic iële eredienst ;
b. artik el 65  KO t w eede lid m ag niet  gehant eerd w orden  als een strik te reg el die fu nct i-

oneert als keursli j f  voor de kerken.

Gronden:

1 . in de t w eede mo gelijkh eid van  beant w oord ing v an de v raag naar de b etek enis van  artik el 65
KO tw eede l id die de Particul iere Synode Zuid-Holland 1993  noemt w ordt ten onrechte
gesugg ereerd dat  onder scheid en dient  te w orden  tu ssen nor male sit uat ies w aarin dit  artik el
strik t o nderh oud en zou m oet en w orden  en af w ijkend e situ aties w aarin dat  niet  het  geval is;
ook het randschrift  bi j  art ikel 65 KO geeft hiervoor geen grond;

2 . de kerk orde is niet  gesch reven als een  alles tot  in det ail regelend w etb oek;  ze bevat  naar
haar aard algem ene regeling en vo or no rmale sit uat ies;

3 . art ikel 84 KO eist  geen 'b l inde naleving'  van de kerkorde, maar verpl icht  de kerken 'z ich
erop toe te leggen' de bepalingen van de kerkorde na te leven;

4 . zowel in art ikel 84 KO als in art ikel 65 KO tw eede l id wordt de verantw oordeli jkheid van de
kerker aden gest ipuleerd:  de kerken  zullen zich  erop t oeleggen , resp.  de kerken  zullen z ich
houden aan.

Beslui t  2:  

aan de kerken de volgende tekst van art ikel 65 KO tw eede l id ter toetsing voor te leggen:
" De kerk en zullen g ebruik  mak en van  de orden  van d ienst  die doo r de generale sy nod e zijn
goedgekeurd" en nieuw t e benoemen deputaten eredienst op te dragen, rekening houdend
met d e reacties uit de kerken, een voorst el met bet rekking to t de t ekst van art ikel 65 KO
tw eede lid t e doen aan  de vo lgende sy nod e.

Gronden:

1 . de vraag van de Particul iere Synode Zuid-Holland 1993 , de daaraan gekoppelde studieop-
drach t v an de Generale Sy nod e Omm en 1 99 3,  de inv ent arisatie v an depu tat en eredienst  
(rapport 4.3 .3) en ook verschil lende ingekomen stukken (m.n. van de kerken te Neede en te
Kamp en) bew ijzen dat  de st ringen te f orm ulering  van art ikel 6 5 KO  tw eede lid in d e kerken
m i sv er st a nd  w e k t ;

2 . het toevoegen aan art ikel 65 KO van aanvullende bepalingen is niet toereikend om de
gewenste duideli jkheid te verschaffen; een kerkordeartikel dient in zichzelf duidelijk te zijn;
ook  is het  in st rijd m et h et k arakt er van d e kerko rde om  alle mog elijke gev allen t e omsc hrij-
ven;

3 . de vo orgest elde t ekst  breng t t ot  uit druk king  dat  de kerk en doo r artik el 65  KO t w eede lid niet
in een keursl i jf  gedrongen worden, maar verantw oordeli jk zi jn voor de inrichting van de
eredienst en met  inach tn emin g van  door  de syn ode go edgek eurde or den v an dienst ;

4 . het  verdien t d e voo rkeur,  nu geen  tek stw ijzigingsv oorst el voo r artik el 65  KO in de w eg van
artik el 30  KO de sy nod e heef t b ereikt , geen  nieuw e tek st v ast t e stellen,  maar de k erken in
de gelegenheid te stellen een voorstel tot t ekstw ijziging te toetsen, w aarna de volgende
synode de tekst van art ikel 65 KO definit ief kan vaststel len.

Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van deputaat ds.  H. Folkers;  op 19 juni  is  ook prof .  dr .  M.
te V elde als adv iseur aanw ezig. In een eerd er voo rstel h ad de c om missie t ot  w ijziging v an art ikel 6 5
KO wil len overgaan. Dit stuitte binnen de vergadering op verschil lende bezwaren, hoewel de
adviseur een beperkte tekstw ijziging kerkrechteli jk niet ongeoorloofd achtte gezien artikel 84 KO. De
commissie heeft nu een nieuw v oorstel op tafel gelegd, waarmee eerst antw oord wordt  gegeven op
de vraag  van d e Particu liere Syno de Zuid -Holland  19 93  en verv olgens een  gew ijzigde t ekst  van
artik el 65  KO t er to etsin g aan de k erken zal w orden  voo rgelegd . Dr.  P.H.R. v an Hou w elingen w il in
deze tekst de term 'goedgekeurd' vervangen door 'vri jgegeven', w at naar zi jn overtuiging beter zou



aansluit en bij de g erefo rmeerd e trad itie v an vó ór Kam pen-1 97 5.  Zijn am endem ent  w ordt  echt er
verw orpen  met  13  stem men  voo r en 2 1 st emm en t egen.  Tenslot te w ordt  het  nieuw e voo rstel v an
de co mm issie met  algemen e stem men  aanvaard  (alleen bij besluit  2 is er een t egenst em).

Artikel 44 1 0 . 0 5 . 9 6
Preekstof uit andere beli jdenisgeschriften (agenda 3 .1 1. 1) 

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : L. So llie

M ateriaal :  

br ief  met bi jlagen van de Part icul iere Synode van Gelderland 1996  met het volgende besluit :  
"De Generale Synode te verzoeken, de kerken in de gelegenheid te stel len in de komende
drie jaar bi j w ijze van proef preken te houden uit de NGB en de DL naast de HC. De synode
inst rueert  te b enoem en depu tat en eredienst  deze proef  te o rganiseren  en de result aten  ervan
te verzamelen en te inventariseren en daarover op de volgende synode te rapporteren.
Gronden: 
1.  De Heidelb ergse Cat echism us is, q ua vo rm en  opzet , het  meest  gesch ikt  om  in de pred i-
king de leer van Gods Woord te verklaren.
2.  De Nederlan dse Geloof sbelijdenis en  de Dord tse Leerreg els bevat ten  leerstu kken , die niet
direkt in de Heidelbergse Catechismus staan en die in de prediking aandacht verdienen.
3.  Een proef  in de ker ken t e Putt en en Lely stad  laat zien,  dat  het  incid ent eel preken  uit  een
ander belijdenisgeschrift  dan de Heidelbergse Catechismus tot st ichting van de gemeente
is."

Besluit:  

aan het verzoek van de Particul iere Synode van Gelderland 199 6 niet te voldoen.

Gronden:

1 . de part icul iere synode voert terecht aan dat van de aanvaarde beli jdenisgeschriften de
Heidelbergse Catechismus, qua vorm, opzet en karakter, het meest geschikt is om in de
prediking de leer van Gods Woord te verklaren. Zo is het in art. 66  KO als regel vastgelegd;

2 . in de orden van dienst staat: " In diensten waarin de Catechismus w ordt uitgelegd, kan ook
een passend gedeelte uit andere beli jdenisgeschriften gelezen worden."  De mogelijkheid om
in de eredien st w aarin de leer v an Gods W oord  verk laard w ordt  aandac ht  te b ested en aan
andere belijd enisgesc hrif ten  c.q . leerst ukk en, d ie niet  uit gebreid  in de Heid elbergse Cat echis-
mu s behand eld w orden , is daarm ee gegev en. Het  staat  de kerk en vrij o p w elke m anier zij
daaraan v orm  geven , m its d e behand eling v an de Heid elbergse Cat echism us rich tlijn  blijf t;

3 . de st elling,  dat  de proef  die in t w ee kerken  gehou den is laat  zien, dat  het  incid ent eel preken
uit  andere belijd enisgesc hrif ten  to t st icht ing v an de gem eent e is, beru st o p w einig ov ertu i-
gende resu ltat en van  gehou den enq uêt es. In de b ijlage w ordt  ter ev aluat ie onder m eer
gest eld: " de respon s vanu it d e gemeen te is d ermat e laag, dat  niet  bet rouw baar gezegd  kan
w orden  w at h et o ordeel v an de hele g emeent e is" ;

4 . het  nut  van d e door  deput aten  te h oud en pro ef is n iet aan get oon d, h et d oel ervan  niet
aangew ezen en de werkw ijze ervan niet aangegeven.

Blijkens de t oelich tin g w il de co mm issie met  dit  voo rstel u itsp reken d at v oldoen de ruim te aan w ezig
is voor het gebruik van andere belijdenisgeschriften in de eredienst, maar dat dit w el dient te
gebeur en binn en het  kader v an de regelm atig e cat echism uspred iking . Om  alle misv erstan d uit  te
sluit en st elt d s. P.L. St orm  voo r om  gron d 2  na ' de leer van  Gods W oord '  aan t e vullen  met : ' naar
aanleiding  van d e Catec hism us' , m aar zijn amen dem ent  w ordt  verw orpen  met  8 st emm en vo or en
25  stemm en tegen.  Ds. R. ter Beek dient een t egenvoo rstel in. Hij w il de vraag van de part iculiere
synode Gelderland in deze zin beantwoorden, dat art ikel 66 KO de ruimte laat voor verklaring van de
leer van Go ds W oord  in de pred iking  met  behulp  van d e Nederland se Geloof sbelijdenis en  de Dord tse
Leerregels, m its h et g ebruik  van d e Heidelberg se Catec hism us de regel b lijft . Dit  besluit  zou geb a-
seerd kunnen worden op de gronden 1, 2 en 4 van het commissievoorstel. Het tegenvoorstel komt
echt er niet  meer in st emm ing,  door dat  het  voo rstel v an de c om missie w ordt  aanvaard  met  24
stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 onthouding.



Artikel 45 0 7 . 0 6 . 9 6
Appèl inzake echtscheiding  (agenda 2.2.5)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : J. Gunnink

M ateriaal :

brief dd. 31  januari 1996  van br. D. Nugteren te Ermelo waarin hij  verzoekt uit te spreken:
" De syn ode spr eekt  uit , dat  kerkerad en verzo eken o m h uw elijksbev estig ing of  voo rbede in
de open bare eredienst  niet  dienen in  te w illigen,  indien v an één of  beide a.s.  echt genot en
een vo orgaan d huw elijk is ont bon den als gev olg v an kw aadw illige verlat ing,  w aarbij geen
sprake is van overspel (door Christus genoemd in Mat. 5:3 1,32  en Mat. 19 :9) of de zen-
dingssit uat ie (door Paulus b eschrev en in 1  Kor. 7 :1 2-1 6).
Als gronden voert de synode aan:
1. Uit de tegenstell ing, die de Here in Mat. 5 :31, 32 m aakt tussen hetgeen gezegd is aang-
aande de scheidbrief en hetgeen Hij zelf zegt, volgt, dat al leen ontucht als vleselijke gemeen-
schap buiten eigen huw elijk als grond voor echtscheiding genoemd wordt.
2.  Ui t  1 Kor.  7 bli jk t ,  dat  kw aadw i l lige ver lat ing door Paulus wordt toegestaan, als er sprake
is van verstot ing van de gelovige part i j  (chr isten) door de ongelovige part i j (heiden)."
Genoem de brief  is een bezw aarschrif t t egen de u itsp raak v an de Partic uliere Syn ode v an
Gelderland 1 99 5,  gedaan in  haar verg adering  van 8  juni 1 99 5:  " het  besluit  van d e classis
Harderw ijk dat  de kerk eraad t e Ermelo geen o nsch rift uurlijk e w eg bew andelt  w ordt  gezien
als wi js en voorzicht ig."

Besluit:

aan het verzoek niet te voldoen.

Grond:

in de aanh ef v an de brief  aan de sy nod e maak t ap pellant  bezw aar teg en het  stan dpu nt  van
de kerkeraad van Ermelo inzake kw aadwil l ige verlating. Dat bezwaar heeft hi j  ook aan de
classis Harderw ijk en de part icul iere synode van Gelderland voorgelegd.
W at h ij aan de gen erale syno de vraag t is ec ht er een algem ene uit spraak t en aanzien v an het
beleid van kerkeraden. Dat is een ander verzoek dan hij  aan genoemde mindere vergadering-
en heeft gedaan.
In feite behelst zi jn vraag aan de synode een verzoek tot revisie van het besluit van de
Generale Synode van Middelburg 1933 inzake kwaadw il lige verlating als grond voor echt-
scheiding (Acta art. 130). Dit verzoek heeft hi j  zo echter niet in de kerkelijke weg aan de
orde gesteld.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard. Buiten stemming bl ijven de
afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 46 0 7 . 0 6 . 9 6
Appèl inzake echtscheiding  (agenda 2.2.6)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : M .W . Folm er

M ateriaal :

brief dd. 1 f ebruari 1996  van br. R. v.d. Laan te Ermelo waarin hij  verzoekt uit te spreken:
" A.  dat  de Raad van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ermelo een on schrif tu urlijke w eg
bewandelt  w anneer hi j  vast  houdt aan zijn uitspraak als volgt :  
1.  Op grond v an gebleken verdeeldheid b innen de raad en op gron d van eerdere
uit spraken  van sy nod es (o.a.  M iddelbu rg 1 93 3) g een uit spraak t e doen o ver de 
vraag of kwaadw il lige verlating een voor God geldige reden is tot echtscheiding.
2. Elke aanvrage om te mogen hertrouwen op zich te beoordelen.
B. dat  de Particu liere Syno de Gelderland  niet  of  onv oldoen de heef t aan get oon d dat
onrec ht  met  onrec ht  best reden zou  w orden  als gevo lg van  maat regelen die t egen



broeders en zusters zouden w orden genomen en die harder zouden zi jn dan volgens
de Hei l ige Schr if t  geoor loofd z ijn." ;

genoem de brief  is een bezw aarschrif t t egen de u itsp raak v an de part iculiere sy nod e van
Gelder land: "het besluit  van de classis Harderw i jk dat de kerkeraad van de Geref.  Kerk te
Ermelo geen onschr if tuur li jke  weg bew andelt ,  w ordt  gezien a ls  wi js en voorzicht ig" ;
aan de brief  zijn 8 b ijlagen t oegev oegd m et o .a. d e uit spraken  van d e classis Harder w ijk en
de Particul iere Synode van Gelderland 199 5;
in de brief  van d eze partic uliere syn ode st aan o. a. de v olgend e passages:
"De PS ziet geen reden om op de door u aangevoerde argumenten in te gaan. Zi j  ziet niet in,
dat  dit  zou ku nnen b ijdragen in  de disc ussie. Het  lijkt  haar eerder t oe, d at er sp rake is van
herhaling van argumenten, waarmee we elkaar niet overtuigen. De synode acht de argumen-
tatie van de classis in haar schri jven aan u d.d. 8-12-94  en de daarbij  gestelde toelichting
voldoende."
" De PS deelt u w  verdriet  en zorg o ver het  groeiend  aant al echt scheid ingen.  M aar het  gaat
niet aan bi j  het pogen om dit kw aad tegen te gaan, tegen broeders en zusters harder op te
tred en dan v olgens d e Schrif t g eoorlo of d is. Dat  zou een zaak  w orden  van o nrech t m et
onrecht bestri jden."

Besluit 1 :

aan het verzoek onder A genoemd niet te voldoen.

Gronden:

1 . inwil l iging van het verzoek zou impliceren, dat een uitspraak w ordt gedaan over de reeds
lang best aande v erschillen  van in zicht  binnen  de geref orm eerde kerk en t en aanzien v an
kw aadw illige v erlat ing  als gro nd v oor  ech ts ch eidin g;  van w ege d e onm ach t el kaar i n deze
zaak vanuit de Schrift  te overtuigen, deed de Generale Synode van Middelburg 193 3 de
volg ende uit spraak:  " De syn ode beslu it o ver de v raag, o f (b ehalve o verspel o ok) k w aadw illi-
ge ver lat ing een voor God geldige reden tot  echtscheiding is,  geen uitspraak te doen" (Acta
art.  13 0);  de kerk eraad van  Ermelo is met  zijn besluit  binnen  het  kader v an die uit spraak
gebleven;

2 . appellant  had bij b ezw aar teg en de uit spraak v an M iddelbu rg 1 93 3 d it in  de kerk elijke w eg
voo r mo eten  leggen aan  de generale sy nod e;

3 . de Generale Sy nod e van H oog eveen 1 96 9--1 97 0,  w aar appellant  zich op  beroept , heef t
geen uitspraak gedaan inzake kw aadwil l ige verlating in confrontatie met Middelburg 193 3.

Besluit 2 :

aan het verzoek onder B genoemd te voldoen.

Grond:

de part iculiere sy nod e van Gelder land zegt  eerst d at zij geen  reden ziet   op de           
aangevoerde argumenten in te gaan; vervolgens doet zij  zonder nadere motivering de door
appel lant  gewraakte ui tspraak.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard. Buiten stemming bl ijven de
afgevaardigden uit Gelderland.

Artikel 47 1 0  /  1 1 . 09 . 9 6
Stu dierapp ort  deput aten  echt scheid ingszaken  (agenda 2.2.1 -  2.2.2 0)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteurs : A . Boersm a en W . Sm it

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten echtscheidingszaken;
2 . aanvulling op het rapport van deputaten echtscheidingszaken, ingevoegd als de punten 13,

1 9  e n 3 5 ;
3 . 13  brieven  van k erkeraden , 5  van p artic ulieren en 1  van d e w erkgro ep Div ort esia met

reacties op en bezwaren tegen het rapport van deputaten.



Besluit 1 :

deputaten onder dank te dechargeren en daarbij  de kanttekening te plaatsen, dat zi j  aan de
eerste opdracht van de Generale Synode Ommen 199 3 een eigen invull ing hebben gegeven.

Grond:

deput aten  hebben  zich gec onc ent reerd op  de opd racht  to t b estu dering  van d e Schrif tg ege-
vens en de kerkelijke uitspraken; zi j  hebben bi j de kerkeraden geen navraag gedaan naar de
knelp unt en in de k erkelijke c om mu nicat ie.

Besluit 2 :

de vo lgende u itg angspu nt en en ric ht lijnen t e bieden t en dienst e van k erkelijk b eleid in
echt scheid ingszaken  en t en dienst e van een  goede c om mu nicat ie tu ssen kerk eraden t er
zake.

Uit gangsp unt en
1 . Het  huw elijk is doo r de Here ing esteld . Deze hec ht e band t ussen m an en v rouw  mag n iet

doo r men sen verb roken  w orden  (Gen. 2 :2 4;  M al. 2 :1 4-1 6;  M at.  19 :3 -9;  1 Ko r. 7 :1 0-1 1).
2 . Oversp el maak t in breuk  op het  huw elijk als een relat ie van lief de en t rouw . W anneer v erzoe-

ning van deze zonde en herstel van de geschonden verhouding niet mogeli jk zi jn, kan de
trou w eloos behandelde echt genoot  echt scheiding aanv ragen (Mat . 5: 32 ; M at. 1 9: 9;  1 Kor.
6:16 -18; Hebr. 13:4 ); een nieuw huw elijk is dan geoorloofd en kan kerkelijk bevestigd
w orden.

3 . Is er sprake v an een on gelov ige part ij die de and er w il verlat en, d an mag  de gelov ige om  dit
te v oork om en niet  het  geloof  en de lief de t ot  de Here t en of fer b rengen . V erlatin g om w ille
van het geloof (religionis causa) is een grond om in scheiding te berusten.

4 . Over d e vraag in  hoev erre andere v orm en van  kw aadw illige verlat ing beo ordeeld  kun nen
w orden  analoog  aan de sit uat ie, die de ap ost el Paulus in 1  Kor. 7 :1 2-1 6 b eschrijf t,  best aat
geen eenstemmigheid.

Richt lijnen
1 . De syn ode adv iseert d e kerkerad en het  stu dierapp ort  van d eput aten  (zie bijlage IV) en  het

commissierapport (zie bi j lage V) zorgvuldig te overw egen.
2 . W anneer een sc heiding  zich v oord oet  in het  huw elijk van  kerkled en zal de kerk eraad zijn

herderl ijke zorg voor de betrokkenen gestalte geven in troost, bemoediging en vermaan.
Indien de kerkeraad op basis van g esprekken m et bet rokken p artijen zich een oordeel vo rmt
over de situatie, zal dit oordeel geargumenteerd in de notulen worden vastgelegd.

3 . W anneer een zaak  niet  helder v anuit  de Sch rift  bew ezen kan w orden  mag een  kerkeraad  niet
de gewetens binden.
Blijft  tu ssen de k erkeraad en  de bet rokk en gem eent eleden v erschil v an inzich t b estaan  over
de vraag of echtscheiding en/of een tweede huw elijk geoorloofd is in het l icht van Gods
W oord , dan  zal de kerk eraad naar art . 4 1 KO  advies v ragen aan d e classis.

4 . Bij vert rek v an (één v an) de bet rokk enen naar een  andere gem eent e w ordt  aan de kerk eraad
aldaar bek nop t d e inf orm atie v erstrek t,  die noo dzakelijk  is voo r de ov erdrach t v an de am bt e-
l i jke zorg. Voordat de andere kerkeraad w ordt ingelicht, zal de betrokken broeder en/of
zust er op de h oog te w orden  gest eld van  de inho ud v an deze inf orm atie.
Is de echtsch eiding een feit  gew orden, dan  w ordt  op de att estatie v ermeld: " deze broeder/
zuster is gehuw d geweest. Het huw elijk w erd op (datum) ontbonden door echtscheiding.
Hi j/z ij  was op dat moment l id van de Geref.  Kerk te. . . "
Indien een  kerkeraad  nadere inf orm atie n odig h eeft , m et n ame t er beoor deling v an een
event uele nieuw e huw elijkssluit ing,  zal hij met  medew eten  van d e bet rokk ene zich w enden
tot  de raad van de in de at testat ie genoemde kerk.

5 . Overleg  zal plaatsv inden t ussen k erkeraden , die m et d ezelfde h uw elijksbreu k en ec ht schei-
ding te maken kri jgen. De resultaten van dit overleg zullen schriftel i jk worden vastgelegd.

6 . Indien zic h t ussen de b etro kken  kerkerad en een v erschil v oord oet  in de beo ordelin g van  een
huw elijksbreuk en zij  tot verschillende oordelen komen ten aanzien van tuchtoefening en/of
kerkeli jke bevestiging van een nieuw huw elijk, zal aan de classis van de kerk, die in de
betreffende zaak een beslissing moet nemen advies worden gevraagd.

Gronden:

1 . het is zinvol hetgeen vanuit de Schrift  duideli jk is ten aanzien van echtscheiding en tweede
huw elijk als uitgangspunten van kerkeli jk beleid te formuleren;



2 . zow el de kerk eraden als bet rokk en gem eent eleden zijn g ebaat  bij rich tlijn en, d ie eenheid in
beleid ten aanzien van echtscheidingszaken kunnen bevorderen.

Bij de besprek ing zijn d e deput aten  prof . dr.  J. D oum a, dr.  P.H.R. v an Hou w elingen,  ds. A . Kam er
(niet  op 1 1-9 ) en br.  A.  de Kievit  aanw ezig. Terw ijl deput aten  het  liefst  zouden  w illen vo lstaan  met
een verw ijzing naar h un st udierap port  door  de syn ode,  blijf t d e com missie v eel w aarde hec ht en aan
het formuleren van uitgangspunten en richtl i jnen aan de hand van dit rapport. Volgens ds. M.H.
Oost erhuis k unn en de beslu iten  2 en  3 d an bet er als volg t w orden  gef orm uleerd:  " 2.  Het  rappo rt v an
deput aten  op ho of dlijnen t e aanvaard en en daaru it d e volg ende uit gangsp unt en af  te leiden  voo r een
Schrif tu urlijke b eoord eling v an ech tsc heiding szaken (v olgt  1 t /m  4);  3.  De vo lgende ric ht lijnen t en
dienst e van h et k erkelijk b eleid in ech tsc heiding szaken en t en dienst e van een  goede c om mu nicat ie
tu ssen kerk eraden t erzake vast  te st ellen (vo lgt  2 t /m  6)" . M aar zijn amen dem ent  w ordt  verw orpen
met  15  stem men  voo r en 2 0 st emm en t egen.  De predik ant en T.  Dijkem a en P.H. v an der Laan
w illen in de b esluit tek st v erw oord en dat  act ualisering n odig is v an w at d oor v orige sy nod en w as
gezegd.  Daarom  stellen  zij voo r besluit  2 als v olgt  te b eginnen : " In aansluit ing op  de besluit en van
de Generale Synode van Utrecht 192 3 (Act a art. 91 ) en de Generale Synode van Middelburg 1933
(Ac ta art . 1 30 )... " . Hu n amen dem ent  w ordt  echt er verw orpen  met  12  stem men  voo r en 2 3 st em-
men tegen.
De vo orgest elde t ekst  van d e uit gangsp unt en en ric ht lijnen lev ert een  brede disc ussie, v eel sugges-
ties en  enkele am endem ent en op.  Aan genom en w ordt  het  amend emen t v an ds.  H.J . Siegers o m in
uit gangsp unt  3 h et w oord  " reden"  te v eranderen  in " gron d"  (24  stem men  voo r, 7  stem men  teg en en
4 o nt hou dingen ). Tw ee andere do or hem  ingedien de w ijzigingsv oorst ellen w orden  echt er verw orpen
(beide met 1 6 st emm en voor en 1 9 t egen): in richt lijn 1 de verw ijzing naar het com missierapport
laten  verv allen en aan ric ht lijn 5  de bepalin g t oevo egen:  " Dit  result aat w ordt  aan bet rokk enen
meegedeeld".
Tenslot te w ordt  het  voo rstel v an de c om missie aanv aard m et 2 4 st emm en vo or, 7  stem men  teg en
en 4 onthoudingen (dr. P.H.R. van Houw elingen bli j ft als deputaat steeds buiten stemming). De
praeses moet constateren dat de besluitvorming moeizaam is verlopen. Hij  wil  evenwel de hoop
uitsprek en dat het  genom en besluit de kerk eraden houv ast zal bieden om in d eze vaak gecom pliceer-
de zaken goede leiding te kunnen geven.



Hoofdstuk III EREDIENST

Artikel 48 2 4 . 0 5 . 9 6
Bijbelvertal ing (agenda 3.8.1 -  3.8.3 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : T.  Dijkem a

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten bi jbelvertal ing;
2 . brief met bi j lagen van de Gereformeerde Kerk te Smilde dd. 22 januari 1996 ; de kerkeraad te

Smilde verzoekt de synode ui t  te spreken: 
a. dat  de Gerefo rmeerd e Kerken o nt rouw  aan de Here w orden , w anneer zij m et h et

NBG bl ijven samenwerken; 
b. dat de Gereformeerde Kerken, gezien de huidige ontw ikkelingen, niet langer hun

med ew erking  mo gen v erlenen aan d e to tst andk om ing v an de do or het  NBG nieuw  uit
te brengen vertal ing;

3 . brief van br. J. Westra te Katw ijk aan Zee dd. 4 februari 199 6, w aarin hi j o.m. krit iek oefent
op het feit dat er alweer een nieuwe vertal ing zal verschijnen.

Besluit 1 :

deputaten te dechargeren onder dank voor het door hen verr ichte werk.

Grond:

deputaten hebben hun arbeid verricht overeenkomstig hun opdracht.

Besluit 2 :

opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdrachten:
1 . bij bijbelg enoot schap pen en an dere inst ant ies die act ief b etro kken  zijn bij het  uit ge-

ven en  (doen) v ervaardig en van  bijbelv ertalin gen in o ns land zic h t e blijven  present e-
ren als adres w aar men informatie over het onderwerp bi jbelvertaling kan toezenden;

2 . de mo gelijkh eid t e benut ten  verder d eel te nem en aan het  overleg  met  het  NBG w aar
het de nieuw e bijbelvertal ing betreft en daarbij  met w aakzaamheid de verdere ont-
w ikkelingen te volgen vanuit het door de Generale Synode van Leeuw arden 199 0
bepaalde in besluit  2b,  Act a art .  67;

3 . zo mogelijk de kerken regelmatig te informeren en te adviseren over de ontw ikkeling-
en rond de nieuwe bijbelvertaling en daarbij  van de kerken het gebed te vragen voor
het totstandkomen van een verantw oorde vertal ing;  

4 . het  rappo rt o ver hu n arbeid een  half  jaar voo r het  begin v an de eerst kom ende gen e-
rale synode geheel of gedeeltel ijk aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . inf orm atie aan d eput aten  vanu it d e Raad voo r Cont act  en Over leg bet reff ende de Bijbel
(RCOB) en overleg m et d eput aten  vanu it h et N BG w ijzen op een  duidelijk e fu nct ie van
deputaten als adres van en overlegorgaan namens de kerken voor al le zaken die de vertaling
van de Bijbel betreffen;

2 . rekenin g hou dend m et h et b etref fen de besluit  van d e syno de van  Leeuw arden 1 99 0 k unn en
deputaten door deelname aan het overleg met het NBG ertoe bi jdragen dat er een voor de
kerken  aanvaard bare bijbelv ertalin g besc hikb aar blijf t.  De vast gest elde vert aalprinc ipes en
vert aalregels mak en het  mo gelijk d at in  de nieuw e bijbelv ertalin g een zorg vuld ige w eergave
van d e gron dt ekst  gebod en w ordt . Het  is daarom  van g root  belang,  bet rokk en t e blijven  bij
het vertaalproces in zijn praktische uitwerking;

3 . ook al is in de huidige f ase van het v ertaalproces een zekere terugh oudendh eid in de infor-
mat ie van d e kant  van h et N BG te billijk en, t och  is het  belangrijk  dat  de kerk en zo go ed
mogeli jk  meeleven met het proces; daardoor w ordt  vertrouwen gewekt.

Besluit 3 :



aan het verzoek van de raad van de Gereformeerde Kerk te Smilde niet  te voldoen. 

Gronden: 

1 . de bet rokk enheid v an de Geref orm eerde Kerken  bij de nieu w e bijbelv ertalin g kan  niet  geka-
rakt eriseerd w orden  als " samen w erken"  en " med ew erking " . De nieu w e bijbelv ertalin g is een
projec t v an het  NBG. De k erken n emen  niet  deel aan dit  projec t,  maar v olgen h et b elangst el-
lend en w aakzaam. Na afronding van het project is het aan de kerken, te kiezen voor al of
niet aanvaarding van de nieuwe bijbelvertal ing voor gebruik in de kerken;

2 . de door de kerkeraad te Smilde gewraakte jaarvergadering van het NBG en het project
nieuw e bijbelv ertalin g zijn v olgens in fo rmat ie van d eput aten  tw ee gesch eiden c ircuit s. Het
NBG bindt zich w elisw aar niet aan w at de kerk en belijden in art. 2 --7 NGB; w el concent reert
het zich in dit vertaalproject op het zorgvuldig w eergeven van de tekst van de Heil ige
Schrif t.

Besluit 4 :

de brief  van br.  Westra te beantw oorden met verwi jzing naar de zorgvuldigheid en w aak-
zaamheid waarmee deputaten en synoden te w erk gaan met betrekking tot de nieuw e
bijbelvertaling.

Bij de bespreking, die plaatsv indt o p de laatst e vergaderdag vo or Pinksteren, zijn de deput aten dr.
H.R. v an de Kam p en ds.  H.J . Room  aanw ezig. Zij zegg en t oe een t w eetal p unt en van uit  de verg a-
dering  te zullen  meenem en: 1 . de k erken m oet en de k om ende jaren d oor g oede inf orm atie w orden
voo rbereid o p de nieu w e bijbelv ertalin g; 2 . om  de nieuw e bijbelv ertalin g zuiv er te k unn en beoo rdelen
mo et v ermen ging v an veran tw oord elijkhed en als depu taat  en als vert aler/sup ervisor  zo veel m ogelijk
vermeden worden.
Vanui t  de vergadering worden twee amendementen ingediend. Oud. J.  Gunnink wi l  in besluit  2.2
het  w oord  ' w aakzaamh eid'  verv angen d oor ' aandac ht ' . Dit  amend emen t w ordt  verw orpen  met  12
stem men  voo r en 2 4 st emm en t egen.  Oud.  H. Brink  w il besluit  4 aan vullen  met  een verw ijzing naar
de uit spraak v an de Generale Sy nod e van Leeu w arden 1 99 0:  " in t e stem men  met  het  voo rnem en
van het Nederlands Bijbelgenootschap zich in te zetten voor een nieuwe bijbelvertal ing ter vervang-
ing v an de v ertalin g-1 95 1"  (Ac ta art . 6 7,  besluit  2a).  Dit  amend emen t w ordt  verw orpen  met  13
stem men  voo r, 2 2 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Tenslot te w ordt  het  voo rstel v an de c om missie
met algemene stemmen aangenomen.

Artikel 49 1 8 . 0 4 . 9 6
Bededagen  (agenda 3.5.1)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H. Brink

M ateriaal :  

rappo rt v an de c lassis ' s-Gravenh age dd.  7 d ecem ber 1 99 5,  w aarin w ordt  meeged eeld, d at
de classis geen aanleiding heeft gezien om een bededag uit t e schrijven naar artikel 69 KO
om dat  haar geen d esbet reff ende v erzoeken  hebben  bereikt  en om dat  er naar haar oo rdeel
zich geen  om stan dighed en hebb en vo orged aan als bedo eld in v oorn oem d art ikel.

Besluit:

1 . de classis 's-Gravenhage te dechargeren van het door haar gevoerde beleid;
2 . de classis M idden-H olland aan  te w ijzen als gedepu teerd e to t h et ev ent ueel uit schrijv en van

een bededag naar art ikel  69 KO. 

Gronden:

1 . de classis 's-Gravenhage heeft haar taak naar behoren uitgevoerd;
2 . de classis ' s-Gravenh age heet  na de herin deling v an de part iculiere resso rten  Noord - en

Zuid-Holland per 1 januari 199 6 classis Midden-Holland.

De commissie had voorgesteld om de classis 's-Gravenhage te verzoeken in haar rapportage aan de
volg ende gen erale syno de op c onc rete p unt en inzich t t e geven  in de af w egingen  die geleid h ebben



to t h et al dan  niet  uit schrijv en van  een beded ag. M et 2 2 st emm en vo or en 1 3 st emm en t egen
aanvaard t d e vergad ering ec ht er een amen dem ent  van d s. M . van  Veelen o m d it v erzoek ac ht erw e-
ge te laten. Oud. A. Prins wil er bi j de kerken op aandringen zich tot de classis Midden-Holland te
w enden met het verzoek om een bededag uit te schri jven w anneer zich naar het oordeel van de
betreffende kerk omstandigheden voordoen als bedoeld in art ikel 69 KO. Zijn amendement w ordt
verw orpen  met  9 st emm en vo or, 2 5 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Het  voo rstel v an de c om mis-
sie w ordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 50  2 6 . 0 4  /  0 2 . 0 5 . 9 6
Zegengroet (ontvankelijkheid) (agenda 3.1.6,  3 .1.10, 3 .1.12, 3 .1.42, 3 .1.44, 3 .1.57)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : P. Groenenberg

M ateriaal :

1 . verzoek en van  de kerk en t e Dordr echt  dd.  7 m aart 1 99 6,  Spaken burg -Noord  dd.  24  april
19 95  en Spak enbur g-Zuid  dd.  7 m aart 1 99 6 o m u it t e spreken  dat  de Generale Sy nod e van
Ommen 199 3 (Act a art. 40 , besluit 1) ten onrechte het voorstel van de Particul iere Synode
van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 1993  met betrekking tot het uitspreken van zegeng-
roet en zegen in zgn. leesdiensten in behandeling heeft genomen.
Als belangrijkste argumenten w orden aangevoerd:
a. de part iculiere sy nod e van Z eeland,  Noord -Brabant  en Limb urg h ad zich m oet en

con fro nt eren m et d e uit spraak v an Heem se 19 84  (Ac ta art . 7 0,  besluit  4),  om dat  in
die uit spraak o ok u itg egaan w ordt  van d e Orden v an dienst ; het  bet reft  dus  geen
nieuw e zaak;

b. de Generale Sy nod e van Om men  19 93  heef t h aar besluit  niet  gebaseerd o p gro nden
vanu it d e nieuw e invalsh oek:  de Orden  van d ienst  (art.  65  KO);

2 . adhesie-betu igingen aan h et v erzoek van  Spakenb urg-Noo rd doo r br. A . Dom misse en zr. S.
Dommisse-Ni jenboer te Eindhoven dd. 21 augustus 1995, br.  W. Vonk en zr.  A.J.  Vonk-
Frer iks te Eindhoven dd. 7 augustus 1995  en br.  M. Noort  te Berkel  en Rodenri js dd. 18
m a ar t  1 9 9 6 .

Besluit:

1 . het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  niet  ter d iscussie t e stellen alleen
vanw ege het  feit  dat  de ont vank elijkheid  van h et v oorst el van d e part iculiere sy nod e van
Zeeland,  Noord -Brabant  en Limb urg o mst reden is;

2 . het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 t e toetsen aan de hand van de
ingebrachte bezw aren.

Gronden:

1 . hoewel de part icul iere synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg zich niet  rechtstreeks
geco nf ront eerd had m et b esluit en van  eerdere generale sy nod en, h eeft  de syn ode v an
Ommen een besluit genomen, dat in een aantal kerken is geëffect ueerd; het dient de goede
orde (art . 1  KO) niet  als dat b esluit  uit  het  midd en van  de kerk en zou w orden  w eggeno men
alleen op b asis van een  behand eling,  die w ellicht  niet  terec ht  is gew eest;

2 . vele bezw aarschrif ten  en verzo eken d ie door p artic uliere syn oden,  classes, k erken en  part i-
cul ieren zi jn ingediend, zi jn w ett ig op de synode gebracht.

Een eerdere versie v an dit  besluit , w aarin m eer gedet ailleerd w erd ingeg aan op d e ont vank elijkheid
van het voorstel van de part icul iere synode van het Zuiden in Ommen, bevatte voor de vergadering
teveel onduidelijkheden. In 'afgeslankte'  vorm vindt het voorstel van de commissie echter brede
steun: het w ordt aanvaard met 29 stemm en voor en 3 onthoudingen. Buiten stemming bl i jven oud.
G. Boersma en ds. T. Dijkema, die afgevaardigd waren naar de generale synode van Ommen,
evenals d s. P.H.  van d er Laan, die in dert ijd med e-opst eller van h et v oorst el van h et Zu iden w as.

Artikel 51 2 0 . 0 6 . 9 6
Zegeng roet  en zegen  (agenda 3.1.1 -  3.1.6 5)

Vo orst el : co mm issie 5



Rapporteurs : M . Doum a en P. Groenenberg

M ateriaal :

1 . brieven  van d e part iculiere sy nod en van  Friesland dd.  23  feb ruari 1 99 6,  Drent he (ong eda-
teerd ) en Gelderland -Flevoland  dd.  26  feb ruari 1 99 6;

2 . vele brieven van classes, kerken en part icul ieren;
In de brieven w orden -- samenvattend -- de volgende bezwaren aangevoerd;
a. teg en het  besluit  van d e syno de van  Omm en inzake d e zegengro et (A ct a art.  40 ):

1 . het  besluit  beperk t zic h niet  to t am bt sdragers,  maar het  om vat  ook  niet -
ambtsdragers; dat laatste is in str i jd met het besluit van de Generale Synode
van Sn eek-Ut recht  19 39  over h ulppr edikers (A ct a art.  34 6) en  in st rijd m et
de aangeh aalde bijbelt ekst en in de g rond en ond er het  besluit , die spr eken
over het zegenen door priesters, Christus zelf en apostelen;

2 . het beslui t  is ten onrechte in de vri jheid van de kerken gelaten; dat bewerkt
verdeeldheid in li turgisch opzicht  en het maakt het de kerken moei li jk  te
handelen naar art. 31  KO; bovendien leidt de formulering van de gronden tot
de conclusie dat het niet in de vrijheid van de kerken gelaten moet w orden;

b. tegen de gronden onder het besluit van de synode van Ommen:
1 . een leesdienst is wel een eredienst, maar reeds de synode van Kampen 197 5

voegde eraan t oe: ' zij het op een andere man ier';
2 . de benadering vanuit de aanwezigheid van Christus

-- bet ekent  een breuk  met  20 00  jaar kerkg eschied enis;
-- opent de weg naar sacramentsbediening door een niet-predikant;
-- verdisc ont eert n iet d at er o ndersc heid is t ussen de volmacht  tot

zegenen en  de uitoefening ervan;
3 . ten  onrec ht e w ordt  het  lezen van d e w et aan gevo erd als argum ent  pro het

ong ew ijzigd uit spreken  van d e zegen, o md at b ij het  zegenen h et oplegg en
van de zegen komt;

4 . er w ordt  geen rek ening g ehoud en met  de geledin g in de am bt en naar Ef.  4 en
Openb. 1:20;

5 . de in gro nd 2  aangehaald e tek sten  spreken  niet  over h et zegen en doo r niet -
ambtsdragers; zelfs niet over het zegenen door oudsten;

6 . in gro nd 4  w ordt  niet  bew ezen dat  het  besluit  geen inb reuk m aakt  op w at
vastg elegd is over de ambt en in de belijdenisgeschrift en (art. 3 0 NGB), ker-
korde (art. 1, 2, 3 , 4, 16 , 21) en bevestigingsformulieren;

7 . het  zegenen is b ediening  van d e verzoen ing in g econ cent reerde vo rm en
behoort daarom tot de taak van de predikant.

Verd er w ordt  in meer d an de helf t v an de briev en gepleit  voo r de inst elling v an een st udiede-
putaatschap; de opdracht aan zo'n deputaatschap wordt aldus geformuleerd:
een studie t e verricht en naar:
1 . het  onder scheid  tu ssen het  ambt  van p redikan t en  ouder ling (de am bt sleer);
2 . de zaak v an de zegen groet  met  al haar imp licat ies (ambt elijk, lit urgisc h, k erkrec ht e-

lijk);
3 . het  karakt er van d e zegengro et in  het  licht  van w at in  de kerk elijke papier en is

vastgelegd inzake de ambten;
4 . de vraag  of  vanu it d e ambt sleer ook  niet -ambt sdragers d e zegen en zegen groet

ongewijzigd behoren uit te spreken en op te leggen.

Besluit 1 :

1 . naar aanleiding van de tegen het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 ing-
ebrachte bezwaren toe te stemmen, dat de synode van Ommen:
a. onv oldoen de in rek ening h eeft  gebrac ht  dat  onder scheid  gemaak t d ient  te w orden

tu ssen de v olm acht  to t h et b egroet en en zegen en en de u ito efen ing v an die v ol-
m a ch t ;

b. ten  onrec ht e zonder m ot ivering  het  w el of  niet  ongew ijzigd uit spreken  en opleg gen
van zegen en zegengroet in de vrijheid van de kerken heeft gelaten;

c. z ich niet  geconfronteerd heeft  met de ui tspraak van de Generale Synode van Sneek-
Ut recht  19 39  (Ac ta art . 3 46 ) op het  punt  van h et zegen en doo r niet -ambt sdragers;

2 . dat  preciserin g van  het  besluit  met  de gron den w enselijk is om  de rust  en vred e in de kerk en
te dienen.

Gronden:



1 . de syn ode v an Om men  heef t een zijdig de n adruk  gelegd o p de aanw ezigheid v an Christ us in
de eredienst  als bew ijs voo r de gedac ht e dat  elke voo rgang er gem acht igd is de zeg en en
zegengroet uit te spreken en op te leggen;

2 . ook  al is de vo lmac ht  to t h et b egroet en in de n aam v an God en  to t h et leg gen v an de naam
van Go d op d e gemeen te g egeven  door  de aanw ezigheid v an de Here J ezus Christ us m et
zi jn zegen, daarmee is nog niet beslist over w ie die volmacht uitoefent;

3 . de synode van Ommen heeft het w el of niet ongew ijzigd uitspreken en opleggen van de
zegen door niet-predikanten in de vri jheid van de kerken gelaten zonder dit te mot iveren,
terw ij l zi j haar gronden zo formuleerde, dat een verpl ichting voor de hand lag;

4 . een besluit  dat  geenszins b edoelde d e ambt sleer ter d iscussie t e stellen,  maar dat  kenn elijk
to ch aan leiding g eeft  to t een  discu ssie daarov er, kan  bet er nader gep reciseerd w orden  ten
dienste van de rust en vrede in de kerken.

Besluit 2 :

uit te spreken:
1 . dat  ook  in een eredien st w aarin geen p redikan t v oorg aat,  de Here m et zijn zeg en aanw ezig is

en dat  deze zegen lit urgisc h gest alte k rijgt  door dat  een oud erling de zeg en en zegen groet
ongewijzigd uitspreekt en oplegt;

2 . dat deze l iturgische regel  in acht genomen dient te worden naar art .  65 KO tw eede lid;  
3 . dat, in het uitzonderingsgeval dat in een zgn. leesdienst iemand voorgaat die geen ouderl ing

is, het de voorkeur verdient dat de eredienst door een ouderl ing geopend en gesloten wordt.

Gronden:

1 . in de vastgestelde orden van dienst w ordt aangegeven welke w oorden bij  zegen en zegeng-
roet  gebr uik t m oet en w ord en;  daarb ij w ord t n iet  aang egev en da t al leen een  pred ikan t d eze
w oorden mag gebruiken;

2 . het  is een zaak v an kerk elijke w ijsheid het  uit spreken  en opleg gen v an zegen en  zegengro et
te b eperken  to t o uderlin gen;  dit  sluit  aan bij de k erkelijke af spraken  over d e verant w oord e-
l i jkheid voor de erediensten, zoals die is toevertrouw d aan de gezamenli jke oudsten;

3 . het  oplegg en van  de zegen is niet  afh ankelijk  van h et g ebaar. Een uit spraak v an een gen erale
synode over een zegengebaar is niet nodig;

4 . het  openen  en sluit en van  een eredienst  door  een oud erling on derst reept  dat  ook  in een
eredienst w aarin een niet-ouderl ing voorgaat, voluit een ontmoeting plaatsvindt tussen God
en zijn v olk als am bt elijk verg aderde gem eent e.

Besluit 3 :

aan de verzoeken tot  het  instel len van een studiedeputaatschap met een brede of  beperkte
opdracht niet te voldoen.

Gronden:

1 . de kerk en hebb en in de b elijdenisgesc hrif ten , kerk orde en b evest igingsf orm ulieren du idelijk
omsc hreven w at t ot d e taak v an de onderscheiden am btsdrag ers behoort;

2 . het  is onno dig de h ele ambt sleer te b estu deren,  om dat  het  uit spreken  en opleg gen v an
zegen en zegen groet  een zaak is v an lit urgisc he ord e;

3 . de in het verleden gedane uitgebreide studie geeft geen reden tot de gedachte dat nieuw e
argumenten gevonden zullen worden.

Besluit 4 :

uit  te sp reken d at d e overg ebleven  bezw aren t egen het  besluit  van d e syno de van  Omm en
die bet rekkin g hebb en op d e geleding  in de am bt en en het  karakt er van d e zegengro et g een
belemm ering v orm en t ot  het  nemen  van een  besluit  dat  niet  meer om vat  dan het  vast stellen
van een  litu rgisch e regel.

Grond:

het vaststel len van deze li turgische regel hoeft niet noodzakeli jk te leiden tot herbezinning op
de geledin g in de am bt en en op  het  karakt er van d e zegengro et.

M et d it v oorst el beoog t d e com missie een p rakt ische in perkin g t e geven  van h et sy nod ebesluit  dat
zoveel stof heeft doen opwaaien, om daarmee de rust en de vrede in de kerken te dienen. Het ging



de syn ode v an Om men  in f eite o m een lit urgisc he regel.  Laat de sy nod e van Berk el en Rodenrijs d an
als l i turgische regel vaststel len, dat behalve een predikant al leen een ouderl ing bevoegd is om
zegengroet en zegen ongew ijzigd uit te spreken en op te leggen.
Een uitvoer ige bespreking volgt .  Oud. J.  Gunnink stel t  voor besluit  2.3 en de bijbehorende grond 2.4
te schrappen, maar z ijn amendement w ordt  door de vergadering verworpen (8 stemmen voor,  26
stemmen tegen en 1 onthouding). Ds. M.H. Oosterhuis dient een tegenvoorstel in. Hij vindt dat de
syno de van  Omm en t en onr echt e zonder m ot ivering  het  w el of  niet  ongew ijzigd uit spreken  en
opleggen van zegen en zegengroet in de vrijheid van de kerken heeft gelaten en benadrukt dat ook
niet -ambt sdragers d aarto e geroepen  kun nen w orden . Daaro m w il hij in beslu it 2 .1  uit spreken  dat
ook  in een  eredien st  w aarin g een p redik ant  vo org aat  de Her e met  zijn zeg en aan w ezig is en  dat  deze
zegen li turgisch gestalte dient te kr ijgen. Beslui t  2.2 zou ongew i jzigd kunnen bli jven en beslui t  2.3
zou kunnen vervallen.
Het voorstel van de commissie wordt  aanvaard met 30 stemm en voor, 2 stemmen tegen en 1
ont hou ding.  Het  teg envo orst el is hiermee v erw orpen . Buit en st emm ing blijv en oud . G. Boersm a en
ds. T. Dijkema, die ook naar de synode van Ommen w aren afgevaardigd.
M et d it b esluit  is een proc es van b ezinning  en besluit vorm ing,  dat  vijf tien  jaar in beslag h eeft
genom en (1 98 1--1 99 6),  to t een  afro nding  geko men . De pr aeses spreekt  de hoo p uit  dat  hierm ee
inderdaad de rust en de vrede in de kerken gediend zal zijn.

Artikel 52 0 4 . 0 6 . 9 6
Aan gepast e kerkd ienst en vo or verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en (agenda 3 .3 .2 , 3 .3 .3  en
3 . 3 . 7 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Hoek dd.  22  novem ber 19 95 ;
2 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Noord  dd.  8 jan uari 1 99 6;
3 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Schildw olde dd. 1  maart 1 99 6.

Deze kerken maken bezwaar tegen het besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93
(Acta art. 41,  besluit 1): 'de vraag of het beleggen van speciale kerkdiensten voor gemeen-
teleden met een verstandelijke handicap naar de Schrift  geoorloofd en nutt ig is, bevestigend
te beantw oorden' .  Al le opponenten onderschr i jven het beroep op 1 Korint iërs 12:24b, 25:
speciale zorg voor verstandeli jk gehandicapten is geboden. Maar: val len speciale kerkdien-
sten  ook  onder  die zorg? Zij v att en deze ' speciale k erkdien sten '  op als ex tra k erkdien sten
w aarvoo r alleen de v erstan delijk g ehandic apt e gemeen teled en en hu n begeleid ers w orden
uitgenodigd.
Zulke diensten verbreken de eenheid van de gemeente, terw ij l het door de synode aang-
evoerd e 1 Ko rint iërs 12  juist  bij die eenh eid inzet . ' De syn ode is er niet  in geslaagd  duidelijk
te maken w at het verschil  is tussen deze 'speciale diensten' en zgn. 'categoriale diensten' of
' kerkd ienst en vo or een apart e groep g emeent eleden'  (Hoek).  ' De Here w il zijn volk  ont mo e-
ten  in de eredien sten '  (Spaken burg -Noord ). Sch ildw olde heef t g een gegev ens uit  de Sch rift
en de belijd enis ku nnen v inden ' die ond erbou w en dat  speciale dien sten  voo r verst andelijk
gehandicapten geoorloofd, c.q. nutt ig zijn'.
Het  beroep v an de sy nod e van Om men  19 93  op uit spraken  van d e Generale Syn oden v an
Leeuw arden 1 92 0 en  Ut recht  19 43  w ordt  best reden.  Die besluit en hebb en niet  een speciale
doelgr oep bin nen de g emeent e op het  oog,  maar gem eent eleden die g ebond en zijn aan een
bepaalde p laats.

Besluit:

1 . de appellerende kerken toe te stemmen dat de formulering 'speciale kerkdiensten voor
gemeent eleden met een v erstandelijke handicap '  (Act a Generale Synod e Omm en 19 93 , art.
41, besluit 1) misverstand kan wekken;

2 . het bezwaar niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . de f orm ulering  van b esluit  1 v an de Generale Sy nod e van Om men  19 93  inzake aang epast e
dienst en (A ct a art.  41 ) geeft  aanleiding  to t h et m isverst and dat  de daar gen oem de ' speciale
kerkd ienst en vo or gem eent eleden m et een  verst andelijk e handic ap'  w orden  opgev at als



kerkdiensten naast de gebruikeli jke diensten w aarvoor niet de hele gemeente maar alleen de
broeders en de zusters met een verstandelijke handicap en hun begeleiders worden uitgeno-
digd.
Uit  de opbouw van het hele besluit  (z ie vooral het  s lot  van beslui t  1,  grond 2 en beslui t  2.2
met bi jbehorende grond) bl ijkt, dat de synode de voorkeur geeft aan gewone kerkdiensten,
zoveel m ogelijk  aangepast  aan de m ogelijk heden en  beperk ingen v an verst andelijk  gehand i-
capt e gemeen teled en. A angepast e kerkd ienst en als ' ext ra dienst en'  w orden  genoem d als
mogeli jke en soms w enseli jke uitzonderingen;

2 . dat de verstandelijk gehandicapten bij  de gemeente horen, en daarom thuis zijn in de dien-
sten  w aarin de gem eent e als eenheid sam enko mt , is oo k de in zet v an Om men  19 93  ge-
w eest.  Er w orden  geen nieu w e argum ent en t e berde geb racht  om  aan t e to nen,  dat  het  bij
w i jze van ui tzondering (w anneer een aangepaste dienst met heel  de gemeente 'om w elke
reden ook niet te verwezenli jken is' ,  besluit 1, grond 2) samenroepen van speciaal de
verstandeli jk gehandicapte leden in een extra kerkdienst deze eenheid van de gemeente
bedreigt;

3 . de Generale Synode van Ommen 1993  beroept zich op de synoden van Leeuwarden 192 0
en Ut recht  19 43 , niet  om  aan t e geven  dat  het  geoor loof d is om  een kerk dienst  te b eleggen
met  een deel v an de gem eent e, m aar om  aan t e geven  hoev er aanpassing  voo r een bijzon de-
re groep mag gaan.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 53 0 4 . 0 6 . 9 6
Aan gepast e kerkd ienst en vo or verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en (agenda 3.3.1,  3 .3.2,
3 . 3 . 3 , 3 . 3 . 4  en  3 . 3 .6 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Tiel dd. 14  sptem ber 19 95 ;
2 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek  dd.  22  januari 1 99 5;
3 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Noord  dd.  8 jan uari 1 99 6;
4 . brief  van b r. M .C. Bijl t e Drach ten  dd.  januari 1 99 6;
5 . brief van  de Gereformeerde Kerk t e Mussel dd.  7 m aart 19 96 .

Deze kerken en deze broeder hebben bezwaren tegen het besluit van de Generale Synode
van Ommen 199 3 (Act a art. 41 , besluit 2): 'uit  t e spreken: (1) w anneer kerkeraden eredien-
sten beleggen met speciale aandacht voor broeders en zusters met een verstandeli jke
handic ap, m ogen zij in  deze dienst en af w ijken v an de art ikelen 6 5b  en 6 7 KO ; (2 ) w anneer
deze aanpassingen ingri jpend zi jn, verdient het aanbeveling deze diensten vooralsnog te
beleggen als extra diensten, hoew el het in de vri jheid van de kerken bl ij f t  om hierin te
handelen naar bevind van zaken'.
De bezw aren zi jn kerkrechtel i jk van aard: de synode geeft toestemming af te w ijken van de
kerkorde. Dit gaat in tegen art ikel 84 KO. De synode had de kerkorde moeten wijzigen of de
genoem de art ikelen m oet en hand haven  to td at d e result aten  van d e stu diedepu taat schap pen
voor de eredienst en die voor de aangepaste diensten konden w orden verwerkt .
Als motieven worden aangevoerd:
a. op deze manier dreigt  er alsnog verw arring of w ildgroei (Tiel, Spakenburg-No ord, br.

Bijl);
b. aangepaste diensten zi jn niet zo uitzonderli jk dat je daarvoor geen regeling kunt

tref fen  (Hoek);
c. een li turgische uitzonderingsposit ie voor verstandeli jk gehandicapten bevordert hun

isolemen t b innen d e gemeen te (b r. Bijl);
d. de syn ode geef t g een argum ent atie v oor d eze besluit en (M ussel).

Besluit:

de bezw aren niet toe te stemmen.

Grond:

de Generale Sy nod e van Om men  19 93  ging erv an uit  dat  de art ikelen 6 5b  en 6 7 KO  geen



ruim te b ieden om  een kerk dienst  in vo ldoend e mat e aan te p assen aan de m ogelijk heden en
de beperk ingen v an verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en (gron den on der besluit  2).
Na de uit spraak d at h et b eleggen v an aangep aste k erkdien sten  voo r gem eent eleden m et een
verst andelijk e handic ap ' naar de Sc hrif t g eoorlo of d en nu tt ig is'  (Ac ta art . 4 1,  besluit  1),
mo est d e syno de w el aangev en dat  zulke dien sten  een w elom schrev en uit zonderin g vo rmen
bij t oep assing  van  de art ikelen  65 b en 6 7 zo lang  nade re ric ht lijnen  ont brek en.  Tege lijk g af  ze
studiedeputaten aangepaste erediensten opdracht 'globale r ichtl i jnen op te stel len voor de
mate w aarin de aanpassingen kunnen plaatsvinden'.
Daarmee heeft de syno de van Omm en binnen haar verantw oordelijkheid naar artikel 84  KO
en in overeenstemming met haar eigen uitspraak zowel ruimte geschapen voor voortzett ing
van de gegroeide prakti jk van aangepaste diensten voor verstandeli jk gehandicapte gemeen-
teled en als gew aakt  teg en w ildgro ei.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 54 0 4 . 0 6 . 9 6
Aangepaste kerkdiensten voor verstandelijk gehandicapte gemeenteleden (agenda 3.3.5,  3 .3.6,
3 . 3 . 8  en  3 . 3 .9 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : R. t er Beek

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten voor aangepaste kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstan-
delijke handicap, benoemd door de Generale Synode van Ommen 19 93 (met als bi jlage
' Enkele gedac ht en ov er de ' preek'  voo r men sen met  een verst andelijk e handic ap' );

2 . rapport van studiedeputaten eredienst, par. 9.8 en hun aanvullend rapport, ad 4;
3 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel dd.  7 m aart 1 99 6.  De kerk eraad w aardeert  het

dat  deput aten  door  midd el van een  volled ig aangep aste o rde van  dienst  aansluit ing heb ben
gezocht bi j de kerkordeli jke afspraken en ondersteunt deputatenvoorstellen I I en II I,  o.m.
vanw ege gew enst e herken baarheid.  De raad pleit  er verder v oor een selec tie t e mak en van
liederen die g eschik t zijn v oor aang epast e eredienst en. Dat  de vo organ ger t ijdens de d ienst
doo r de gem eent e loopt  om  gebedsp unt en t e verzam elen, p ast v olgens d e raad niet  in een
eredienst. W el zou het goed zi jn om van te voren de aandachtspunten voor het gebed te
not eren. H et aan passen v an lit urgisc he t ekst en en f orm ulieren v indt  de raad t e ver gaan : het
zou niet  goed zijn  onze geh andic apt e broeder s en zust ers uit  het  geheel v an de gem eent e te
halen en v oor h en een apart e avon dm aalsviering  te h oud en, ' juist  om dat  het  avon dm aal
spreekt  van d e eenheid v an Christ us' ;

4 . brief  van h et b estu ur van  verenig ing Dit  Konin gskin d dd.  13 -3-9 6.  Het  best uur m aakt  met
het  oog o p opt imale int egrat ie in en part icipat ie aan de eredien sten  en de gem eensch apsoe-
fening van mensen met een verstandeli jke handicap de volgende kanttekeningen bi j  de
voorstel len van deputaten:
(bij depu tat envo orst el I) Eredienst en met  speciale aand acht  voo r broed ers en zust ers met  een
verst andelijk e handic ap mo gen ' w el speciaal m aar niet  exc lusief '  op deze b roeders en
zusters gericht  zijn. Dat ze bijzondere aandacht  behoeven b etekent  niet dat  ze een aparte
groep  vorm en binn en het  ene lichaam  van d e gemeen te.
(bij depu tat envo orst el II) Een ord e van d ienst  die opt imaal is aang epast  en nauw  aansluit  bij
de ond er ons go edgek eurde en v rijgegev en ord en van  dienst  doet  recht  aan de po sitie v an
broed ers en zust ers met  een verst andelijk e handic ap als vo lw aardige leden  van d e gemeen te.
(bi j deputatenvoorstel IV) Het aanpassen van teksten en formulieren wordt t oegejuicht.
Binnen D it Ko ningsk ind is ruim scho ot s kenn is en ervarin g aanw ezig om  te h elpen bij h et
aanpassen v an t ekst en aan de b eleving sw ereld en het  bevat tin gsverm ogen v an verst andelijk
gehandicapten. 'Het bestuur biedt aan, u desgevraagd van dienst te zi jn, door deze vakken-
nis en ex pert ise in te zet ten  ten  behoev e van d e mat erie w elke in dit  rappo rt aan  de orde is.
Teven s stelt  de veren iging h et zeer op  prijs om  act ief b etro kken  te w orden  bij een ev ent ueel
in te r ichten centraal adres waar advies, hulp en eventueel materiaal verkregen kan w orden.
Het  best uur is t evens b ereid de v ereniging  hierin w aar mo gelijk een ac tiev e rol t e laten
vervullen';

5 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Am ersfo ort -Cent rum  dd.  25  maart  19 96 , w aarin de raad
een door een kerkeraadsco mm issie vervaardigd rapport  aanbiedt ov er het deput atenrappo rt
' ter b ezinning  op de sy nod e' .



Besluit:

1 . deputaten onder dank te dechargeren;
2 . uit  te sp reken d at d e plaat s die gem eent eleden m et een  verst andelijk e handic ap in het

mid den v an de gem eent e innem en, ero m v raagt  dat  kerken  die dit  aangaat  ook  geregeld een
kerkdienst aanpassen aan het bevatt ingsvermogen en de belevingswereld van deze gemeen-
teleden;

3 . ten aanzien van de mate waarin aanpassingen ten behoeve van verstandeli jk gehandicapte
gem eent eleden k unn en plaat svind en, t e verw ijzen naar de o nder 5 a bedoeld e aanbev elingen
van deputaten;

4 . de kerk en die het  aangaat , aan t e bevelen  het  beleggen  van aan gepast e dienst en via c lassis
of part icul iere synode te coördineren;

5 . deputaten te benoemen met de volgende opdracht:
a. de voorhanden richtl i jnen en aanbevelingen ter beschikking stel len van de kerken;
b. nagaan of de betrokken kerken tot een vorm van landelijk overleg kunnen komen;
c. met gebruikmaking van eventueel al aanwezig materiaal en met behulp van in de

kerken voorhanden deskundigheid op het gebied van het bevatt ingsvermogen en de
belevin gsw ereld van  verst andelijk  gehand icapt en versies p rodu ceren v an de A post oli-
sche Geloofsbeli jdenis, de Tien Geboden, het Formulier voor de bediening van de
doo p van  de kin deren v an de gelo vigen , Form ulieren v oor d e viering  van h et H eilig
Av ond maal,  en indien  nood zakelijk an dere f orm ulieren,  die gesc hikt  zijn vo or geb ruik
in aangepaste kerkdiensten;

d. in overleg met de betrokken kerken en de vereniging Dit Koningskind proberen te
komen tot een centraal adres voor informatie, advies, hulp en materiaal over aang-
epaste kerkdiensten;

e. aan de eerst volg ende gen erale syno de verslag  uit breng en van  hun w erkzaam heden
en dit  verslag d rie maand en van  te v oren aan d e kerken  to ezenden,  voo rzover ze d it
raadzaam oordelen.

Gronden:

1 . deputaten hebben hun opdrachten naar behoren uitgevoerd;
2 . uit  de doo r hen uit gevo erde inv ent arisatie b lijkt  dat  bij alle bet rokk en kerk en de w ens leef t

geregeld aan gepast e dienst en t e houd en, o md at o ok in  de inric ht ing v an kerk dienst en mag
uitkomen dat leden met een verstandelijke handicap volwaardige leden van de gemeente
zijn;

3 . uit  de inv ent arisatie b lijkt  dat  de kerk en vrag en om  richt lijnen inzak e de mat e w aarin aanpas-
singen aan  bevat tin gsverm ogen en  belevin gsw ereld van  deze broed ers en zust ers kun nen
plaat svind en. M et h et o og hiero p hebb en depu tat en co nf orm  hun o pdrac ht  een aant al
uitgangspunten en aanbevelingen geformuleerd;

4 . a. uit de inventarisatie bli jkt dat de wens leeft dit w erk regionaal te coördineren en de
planning van de samenkomsten per regio op elkaar af te stemmen;

b. het  meedo en met  bijbelst udie en c atec hese en het  zo nu en  dan bezo eken v an een
aangepast e kerkd ienst  in een gen abuur de gem eent e hoef t g een af breuk  te d oen aan
de gem eensch apsbelev ing in d e eigen gem eent e;

5 . a. de A post olisch e Geloof sbelijdenis,  de Tien Geb oden en  de litu rgisch e fo rmu lieren zijn
in hun huidige vorm niet geschikt voor de belevingsw ereld en het bevatt ingsvermo-
gen van verstandeli jk gehandicapten;

b. w ildgroei op li turgisch gebied moet w orden voorkomen;
c. aanpassing  van d eze tek sten  gaat  de mo gelijkh eden en d e desku ndigh eid van  plaat -

seli jke kerken te boven;
6 . uit  de inv ent arisatie b lijkt  dat  er behoef te b estaat  aan een cen traal ad res voo r inf orm atie,

advies,  hulp en  gesch ikt  mat eriaal. Op zo' n cen traal ad res kan o ok m eer dan alleen aan pas-
sing v an kerk dienst en vo or verst andelijk  gehand icapt en w orden  behart igd.  De veren iging D it
Koningskind biedt w elkome hulp aan.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. O. W . Bouw sma,  zr. D.  Delhaas-Post ,
br. E. Sy tsm a en ds. G.  Zom er Jzn.  In een bijlage b ij haar vo orst el geef t d e com missie de t ekst  van
de doo r depu tat en gef orm uleerde uit gangsp unt en en aanb eveling en. Dep ut aten  kun nen deze t ekst
via een c ent raal adres besc hikb aar stellen  ten  behoev e van k erken d ie aangepast e dienst en w illen
houden. Het voorstel van de commissie w ordt  met algemene stemmen aanvaard.  De praeses spreekt
de hoop u it dat  het geno men besluit  tot  zegen zal zijn voor d ie gemeenteleden,  aan w ie naar 1
Korint iërs 12  bijzond ere zorg m oet  w orden  best eed. In d e prakt ijk v an aangep aste k erkdien sten  is
reeds meermalen gebleken dat deze broeders en zusters een charisma hebben dat anderen missen.



Artikel 55 1 9 . 0 4 . 9 6
Pastorale zorg  aan dov en en slech th orend en (agenda 2.10.1  en 2.10.2)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H. Brink

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en vo or de past orale verzo rging  van d ove en  slecht horen de gem eent ele-
den;

2 . verslag van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid in verband met de
opd racht  bet reff ende de p redikan t v oor d e arbeid on der do ve en slec ht horen de gem eent ele-
den;

3 . formul ier  voor de bevest ig ing van een dienaar van het Woord ten behoeve van de ambtel ijke
verzorg ing v an de do ve en slec ht horen de bro eders en zust ers in de Geref orm eerde Kerken  in
Nederland;

4 . rappo rt v an de k erk t e Zw olle-Zuid  die de kas v an de adm inist rateu r/pen ningm eester v an
deputaten heeft laten controleren.

Besluit:

1 . dankbaarheid ervoor uit te spreken, dat de pastorale verzorging voor dove en slechthorende
gem eent eleden in d e voo rbije period e gest alte h eeft  gekreg en, m et n ame do or het  w erk v an
ds. J .W . Boerm a;

2 . deputaten voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende gemeenteleden te
dech argeren v an het  door  haar gev oerde beleid  en dank  te zegg en vo or hu n w erkzaam he-
den;

3 . de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid dank te zeggen voor het gevoerde beleid en te
verzoeken opzicht en t ucht  te blijven oefenen ov er de aan haar naar analogie van art. 1 2 KO
verbo nden p redikan t v oor d e past orale verzo rging  van d ove en  slecht horen de bro eders en
zust ers volg ens de v olgend e inst ruct ie:
1 . zij oefen t v olgens d e kerkelijk e regels opzic ht  en t uch t o ver de p redikan t,  maar zij

gaat niet over tot t uchtmaatregelen dan na overleg met de deputaten;
2 . zij nodig t d e predik ant  voo r de past orale arbeid o nder d ove en  slecht horen de bro e-

ders en zust ers uit  voo r min imaal eenm aal per jaar een v ergaderin g van  de kerk eraad
alsmede v oor een v ergaderin g van  de kerk eraad m et d e diaken en en v oor d e kerke-
raadsverg adering  w aarin de jaarlijkse k erkv isitat ie w ordt  gehou den;  verder n odigt  zij
de predikant uit om minimaal tw ee maal per jaar in haar midden voor te gaan in de
dienst  des W oord s;

3 . zi j w ijst een vertegenw oordiger (met een secundus) aan om als adviserend l id de
vergaderingen van de deputaten bi j  te wonen;

4 . zi j rapporteert aan de volgende generale synode en voegt haar rapport bi j  dat van de
deputaten;

4 . zeven deputaten (en drie secundi) voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende
gem eent eleden t e benoem en, v an w ie vier bet rokk en zijn bij h et w erk v an de respec tiev e
regionale samenwerkingsverbanden voor deze pastorale verzorging;

5 . deze deputaten de volgende instructie mee te geven:
1 . zi j regelen en begeleiden de speciale toerusting van de predikant;
2 . zi j staan de predikant met raad en daad terzi jde, begeleiden hem en zien toe op de

uitvoering van de hem gegeven instructie, naar de wijze w aarop ouderlingen volgens
art.  21  KO t oezien op  de amb tsd ienst  van h un m edeamb tsd ragers;

3 . zij behand elen even tu ele klach ten  uit  het  midd en van  de kerk en ov er het  fu nct ione-
ren van de predikant; zi j zul len echter al leen klachten in behandeling nemen als de
klagende instantie eerst zelf getracht heeft met de predikant tot een oplossing te
komen; zaken betreffende opzicht en tucht over de predikant laten zi j over aan de
kerkeraad;

4 . zi j trachten samen met de predikant de pastorale verzorging van de dove en slecht-
horende gemeenteleden te st imuleren en te coördineren; zi j voorzien de predikant
van de v oor zijn w erk benodigd e comm unicat ie-apparatuur;

5 . zij vragen  aan de in h et lan d best aande do venc om missies een jaarp lan in t e dienen
voor d e aanvang van  elk jaar;

6 . zi j vragen jaarl i jks, onder verw ijzing naar een bi jgevoegde beknopte begroting, aan de
kerken  om  een bijdrag e per ziel voo r het  landelijke w erk t en bat e van d e dov en en
slechthorenden;



7 . zij stellen t ijdig aan d e kerk t e Zw olle-Zuid  het  bedrag t er besch ikkin g vo or het
vold oen aan d e verplic ht ing die v oor d eze kerk v oort vloeit  uit  de ov ereenko mst  met
de Vereniging Samenwerking Emeritering;

8.1 zij vergaderen minimaal vier m aal per jaar;
8.2 zij w ijzen naast  de samen roeper,  die als vo orzit ter o pt reedt , uit  hun m idden een

secretaris en een penningmeester aan;
8.3 zij nodig en in de reg el de predik ant  voo r de arbeid o nder d oven  en slech th orend en en

de vert egenw oord iger van  de kerk  te Zw olle-Zuid  uit  om  als adviseren de leden aan
hun vergaderingen deel te nemen;

9 . zij bezien opnieuw  het ' Formulier voor de bev estiging v an een dienaar van het W oord
ten  behoev e van d e ambt elijke verzo rging  van d e dov e en slecht horen de bro eders en
zusters in de Gereformeerde Kerken in Nederland' (Rapport, bi j l .  2) met betrekking
tot de w ijze waarop de Schrift  w ordt aangehaald;

1 0 . zi j onderzoeken of er middelen voorhanden zi jn om Schrift  en beli jdenis zo dicht
mogeli jk bi j  de dove en slechthorende broeders en zusters te brengen;

1 1 . als er een vacature ont staat h andelen zij naar de instruct ie van Omm en (Act a art.
42 , beslu it 6 ).

1 2 . zi j rapporteren aan de volgende generale synode; dit rapport dient drie maanden voor
de aanvang van de generale synode aan de kerken te w orden toegezonden.

Gronden:

1 . de vastgestelde overeenkomst tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de predikant
voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende broeders en zusters alsmede de
vastgestelde instructies bl ijken in de prakti jk goed te voldoen. Er is een goede invull ing
gegev en aan de in stru ct ies;

2 . de bepalingen in de instructies door de Generale Synode van Ommen 1993  opgesteld voor
deput aten  en vo or de k erk t e Zw olle-Zuid  die bet rekkin g hebb en op h et o pst arten  van d it
w erk kunnen nu vervallen;

3 . het eerste w erkdeputaatschap benoemd door de Generale Synode van Ommen 1993 w erkte
in de prak tijk  met  zeven p ersonen  (ook  tw ee secun di w aren ingesc hakeld ). Depu tat en gev en
de wens te kennen dat er nu zeven primi worden benoemd;

4 . de predik ant  voo r dov en en slech th orend en heef t in  de prak tijk  veel t e mak en met  de vier in
het  land best aande do venc om missies.  Deput aten  strev en daarom  naar een go ede co mm uni-
catie met de dovencommissies en een evenredige verdeling van het w erk van de predikant
over de verschillende regio's. Teneinde dit te realiseren, cq. zo veel mogeli jk te bevorderen,
is het een goede zaak de regionale commissies te vragen een jaarplan in te dienen bi j depu-
taten;

5 . het valt op dat in het aangepaste bevestigingsformulier de teksten niet steeds op dezelfde
manier worden aangehaald en in sommige geval len (bi jv.  Ef .  4:11 -12, 2 Kor.  5:18-20, 2
Tim. 4:1-2 ) niet inhoudelijk overeenstemmen met de gangbare vertal ing. Eveneens zi jn de
tekstverw ijzingen die in het vigerende formulier in de marge staan, w eggelaten;

6 . doven en  slechth orenden hebben  geringere mogelijkhed en dan andere broeders en zusters
om  Schrif t en  belijdenis t e verst aan, zow el vanw ege de geh oorh andic ap en c om mu nicat ie-
problemen als vanw ege de daarmee verband houdende achterstand in taalvaardigheid.

Van de deputaten zi jn ds. C. van den Berg, ds. A.H. Driest en ds. A.O. Reitsema bij de bespreking
aanwezig. Ds. J.W . Boerma, predikant voor de pastorale verzorging van dove en slechthorende
gem eent eleden en v erbon den aan d e kerk v an Zw olle-Zuid , ver telt  ter v ergaderin g iet s over zijn
w erk.
Tw ee amend emen ten  van o ud.  G. Boersm a, om  besluit  3. 2 resp . 3 .4  te lat en verv allen, w orden  met
een ruime meerderheid verworpen. Hetzelfde gebeurt met een amendement van ds. T. Dijkema om
besluit  5. 9 m et d e bijbeho rende gr ond  5 t e laten  verv allen. M et 2 3 st emm en vo or en 1 0 st emm en
tegen aanvaardt de vergadering wel een amendement van oud. D. Velvis om besluit 5.10  aan te
vullen en een bijbehorende grond 6 toe te voegen. Tenslotte w ordt het besluit met algemene
stemmen genomen. Ds. C. van den Berg bli j f t  als deputaat steeds buiten stemming.
Ter af rond ing v an de besp reking  verw oord t d e praeses de dan kbaarh eid vo or de m ogelijk heden d ie
er zi jn om dove en slechthorende gemeenteleden met het evangelie te bereiken. Hij  wenst ds.  J.W.
Boerma van harte Gods zegen toe op zi jn w erk.

Artikel 56 1 0 . 0 5 . 9 6
Geestel ijke verzorging van mil itairen (agenda 9.2.1 en 9.2.2 .)

Vo orst el : co mm issie 2



Rapporteur : H.J. M esselink

M ateriaal :  

1 . rappo rt v an depu tat en vo or de geest elijke verzo rging  van m ilitairen  met  het  overzic ht  van
hun  w erkzaam heden;  dit  rappo rt b evat  tw ee bijlagen m et reg elingen v oor d e aanst elling v an
een krijgsmach tpredik ant ' in lang verband' ; in dit  rapport  blijkt on dermeer:

 a. in de afgelopen drie jaar heeft slechts een predikant, ds. C. van Breemen te Heeren-
veen, dienst kunnen doen als legerpredikant;  

b. ds. L. S.K.  Hoog endoo rn heef t als w aarnem er nam ens depu tat en vrijw el alle vergad e-
ringen  van h et Co nt act  inzake ov erheidszak en-milit airen (CIO-M ) bijgew oon d; h ij
heeft  daar goede mogeli jkheden onze inbreng en vis ie naar voren te brengen; 

c. er is door  deput aten  gew erkt  aan regeling en vo or de aanst elling v an legerpr edikan ten
voo r langere t ijd (period en van  vijf  jaar);

d. er is een goed contact tussen deputaten en de Contact Commissie Gereformeerde
Garnizoenskerken;

2 . aanvullend rapport van deputaten; daarin staat onder meer te lezen:
a. opn ieuw  staat  een aant al w ijzigingen  op st apel in de st ruct uur v an de k rijgsm acht : er

kom t één  hoof dkrijg smac ht predik ant , on der w ie drie co ördin ato ren st aan; d e bezuini-
gingen  gaan do or; er w ordt  gest reefd  naar een bezet tin g van  59  prot estan tse g eeste-
lijke verzorgers per 19 99 ;

b. het  jaarlingsc hap zal gaan  verdw ijnen.  Legerpredik ant en zullen v oor lang ere period en
aangest eld w orden ; hierv oor zijn b oven genoem de regeling en opg esteld ; in t heorie
hebben we als gereformeerde kerken recht op 2 à 4 legerpredikanten;

c. w anneer de sy nod e besluit  het  lidmaat schap  van h et CIO (Co nt act  inzake ov erheids-
zaken) aan t e vragen , st ellen depu tat en vo or oo k het  lidmaat schap  van h et CIO-M
aan te vragen;

d. als de syn ode de v oorg esteld e regelingen  aanvaard t,  zal de to t n u gelden de inst ruct ie
aangepast dienen te worden.

Besluit 1 :

deputaten te danken voor hun arbeid en te dechargeren van hun opdracht.

Grond:
deputaten hebben bl i jkens hun rapporten aan hun opdracht voldaan.

Besluit 2 :

de doo r de depu tat en vo orgest elde regeling en A  (regeling v an de t aken en  bevo egdhed en
van de deputaten bi j  de aanstel l ing en begeleiding van een krijgsmachtpredikant ' in lang
verband') en B (regeling naar art ikel 12 KO voor de posit ie en het funct ioneren van de
krijg sma ch tp redik ant  ' in lan g v erban d' ) goe d t e keu ren en  vast  te s te llen.  Zie bij lage V I.

Grond:
nu het jaar l ingschap gaat vervallen,  is het noodzakel i jk  deze regelingen vast te stellen.           
           

Besluit 3 :

opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdracht:
a. als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdkri jgsmachtpredikant)

mededeling k an doen, ind ien zij een of meer krijgsm acht predikant en uit de geref or-
meerd e kerken  w enst ;

b. de ont w ikkelin g in de g eestelijk e verzorg ing bin nen de k rijgsm acht  zo nauw keurig
mogeli jk  te volgen en te toetsen en zo nodig daarop in te spelen; 

c. een nauw  con tac t m et d e hoof dkrijg smac ht predik ant  te o nderh oud en om  zo mo gelijk
invloeden ten goede aan te wenden; 

d. in het kader van de opd rachten ond er b en c genoemd het  lidmaatschap v an het CIO-
M  aan t e vragen ;

e. ijverig t e zoeken n aar predik ant en die gesc hikt  en bereid zijn  de f unc tie v an krijg s-
machtpredikant te vervullen, ongeacht of dit een plaats bi j de landmacht, bi j  de
luch tm acht  of  bij de v loot  bet reft  en zo t e kom en t ot  een bezet tin g van  die plaat sen
die vo or geref orm eerde predik ant en besc hikb aar zijn; als het  jaarlingen b etref t t e
handelen naar de bestaande instruct ie (Generale Synode Ommen 1993 , Acta art .  43,



besluit 5, e t/m i); als het langverbanders betreft t e handelen naar de vastgestelde
regelingen  A en  B (vgl.  besluit  2);

f . i .v.m. de komende verdwijning van het jaarl ingschap voorstel len te doen aan de
volg ende gen erale syno de m. b.t . de aanp assing v an de inst ruct ie;

g. ten  aanzien van  hun arb eid co nt act  te o nderh oud en met  de Cont act com missie
Gereformeerde Garnizoenskerken;

h. geregeld c ont act  te o nderh oud en met  de dienst doend e en reservek rijgsm acht predi-
kanten om van dezen rapport te ontvangen van hun (eventuele) w erkzaamheden,
hen bi j te staan in de uitoefening van hun functie en zo nodig te informeren over de
huidige gang van zaken;

i. zolang d e mog elijkheid  daart oe w ordt  gebod en in ' Beukberg en'  of  elders cu rsussen
te o rganiseren  voo r geref orm eerde (aanst aande) m ilitairen  mede o nder leidin g van
geref orm eerde (krijg smac ht )predik ant en en al het  nodig e te v erricht en t ot  vorm ing en
voorl ichting, eventueel in samenwerking met het Gereformeerd Vormingsinstituut
(GVI), d e Cont act com missie Geref orm eerde Garnizoen skerken  (CCGG) en het  Gere-
fo rmeerd  M aatsc happelijk  Verb ond  (GMV );

j. van hun  arbeid aan de volgende generale syno de rapport  uit t e brengen en te b eoor-
delen of  het  volled ige rappo rt aan  de kerk en t oegezon den m oet  w orden , en d an zes
maan den v oor aanv ang v an de sy nod e.

Gronden:

1 . de ont w ikkelin gen bin nen de k rijgsm acht  volg en elkaar in h oog  tem po op ; daaro m is het  niet
mogeli jk op deze synode al lerlei zaken vast te leggen; het is beter aan deputaten op te
dragen  voo rstellen  te f orm uleren v oor een n ieuw e inst ruct ie;

2 . in de kom ende jaren zal het jaarlingschap vervang en w orden doo r een situatie w aarin leger-
predikanten voor langere per ioden in het leger zul len dienen; 

3 . toetreding tot  het  CIO maakt het l idmaatschap van het CIO-M w enseli jk . 

Bij de bespreking zijn de deputat en br. T. D amst ra, ds. P. Groenenberg en ds. L.S. K. Hoog endoorn
aanw ezig. Op gem erkt  w ordt  dat  de ov erheid het  recht  op geest elijke verzo rging  binnen  de krijg s-
mac ht  blijf t er ken nen  en di e ook  fin anc ieel w il blijv en on derst eun en,  ond ank s alle bezu inig ing en.  In
de vergadering is veel waardering voor de duideli jke rapportage en voor het w erk van deputaten.
Het v oorstel v an de com missie w ordt  met  algemene stem men aanv aard, w aarbij ds. P. Groenenberg
als deputaat buiten stemming bl i j f t .  De praeses wijst erop dat we ook binnen de kri jgsmacht reken-
schap moeten geven van de hoop die in ons is (1 Petr. 3:1 5). Hij  wenst de deputaten wijsheid om
vanu it d ie christ elijke op drach t t e zoeken n aar geref orm eerde predik ant en die v oor lang ere tijd  in het
leger kunnen dienen.

Artikel 57 0 2 . 0 5 . 9 6
Radio- en t elevisieuit zending  van k erkdien sten  (agenda 3.9)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : L. So llie

M ateriaal :

1 . rapport deputaten voor radio- en televisieuitzending van kerkdiensten;
2.  react ie van de Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten op het deputatenrapport .  

Besluit:

1 . deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen 19 93, t e dechargeren en hun
beleid ten aanzien van de opzegging van het contract met de IKON en de oprichting van de
Stichting Zendti jd Voor Kerken goed te keuren;

2.  opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:
a. radio- en t elevisieuit zending en van  kerkd ienst en vo or het  binnen land en (v ia Radio

Nederland Wereldomroep) radiouitzendingen voor het buitenland te bli jven verzorgen;
b. de binn en het  mediu m (radio  resp. t elevisie) geg even en  aanw ezige mo gelijkh eden

opt imaal te benut ten om  de boodsc hap van het  evangelie, w aar het in de ond er a
genoem de uit zending en om  gaat , zo go ed mo gelijk b ij de kijk er en luist eraar te d oen
overkomen;



c. de in het  kader v an dagt elevisie t er besch ikkin g gest elde zendt ijd een zinv olle inv ul-
l ing te geven;

d. binnen de Raad van Toezicht en Advies het beleid van de Stichting ZVK te bewaken,
zodat  een opt imale inv ulling en  verzorg ing v an de uit zending en gew aarborg d blijf t;

e. w aakzaam te zijn ten aanzien van een mogeli jke nieuw e verdeling van de aan de
kerkeli jke zendgemachtigden toegewezen zendti jd;

f . de ontw ikkelingen op mediagebied, voorzover die van belang zijn met het oog op de
zendti jd van de kerken, actief te bl ijven volgen;

g. tek st,  beeld en g eluid v an de uit gezond en kerk dienst en t e public eren en t e versprei-
den; 

h. voor de persoonli jke nazorg van de uitzendingen contact t e bl ijven houden met de
Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten;   

i. aan de eerst volg ende gen erale syno de verslag  uit  te b rengen  van h un w erkzaam he-
den en h un rap port  drie maan den v oor h et b ijeenko men  van d e syno de aan de k erken
toe te zenden.

Gronden:

1 . deput aten hebb en zich gehoud en aan hun inst ruct ies en opdracht en, vo orzover de sto rm-
acht ige ont w ikkelin gen in ' M edia-land'  dat  to elieten , en h ebben d e belangen  van d e kerken
zakeli jk en vindingri jk gediend;

2 . de arbeid v an depu tat en st elde de ker ken zelf s meer dan  voo rheen in d e gelegenh eid het
evangelie van onze Here Jezus Christus aan een groot aantal mensen in binnen- en buiten-
land te laten horen.

Bij de bespreking zijn de deputat en ing. G.A . Breteler, br. G. Bril, ir. R.F. van M ill en ds. H.J.  Siegers
aanwezig. Uit hun toelichting wordt  duideli jk dat de Stichting ZVK volgens het Commissariaat voor
de Med ia gelijkw aardig is aan de IKON. Voor de W erkgroep Nazorg,  die in het v erleden veel w erk
heeft  verzet,  zal in de nieuw  ontstane situat ie mogeli jk  nog een beperkte maar niet  onbelangr ijke
taak zijn weggelegd bij  de persoonli jke nazorg.
Het  voorste l van de commissie w ordt  aanvaard met  33 s temmen voor en 1  onthouding.  Ds.  H.J .
Siegers bl i jf t  als deputaat buiten stemming. De praeses wijst erop dat een nieuwe start mocht
w orden  gemaak t o p een ou de baan;  w ij gelov en dat  God hier zelf  w egen v oor d e verbreid ing v an het
evangelie heeft gebaand.

Artikel 58 1 1 . 0 6 . 9 6
Spreekconsent (agenda 2.11.1 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : T.  Dijkem a

M ateriaal :

1 . brief van de Particul iere Synode Overi jssel dd. 21 f ebruari 1996  met het verzoek, steun te
geven aan een door haar gegeven interpretatie van een besluit van de Generale Synode
Groning en-Zuid  19 78  (Ac ta art . 1 09 ) bet reff ende de d uur v an het  spreekc onsent  van h en die
na hun doctoraal examen nog doorstuderen; de interpretat ie van de PS Over i jssel  lu idt :  

" de kerk elijke po sitie v an een st udent  verand ert n iet d oor h et af leggen v an een
doc to raal exam en. Du s kan h ij nog st eeds spreek con sent  aanvrag en. M aar hij mag
dat niet  ontvangen als hij  voorheen de termi jn van 12 maanden al  had volgemaakt.
Zi jn doctorale examen geeft  hem geen 'n ieuwe'  bevoegdheid in deze zaak";

2 . paragraaf 6.6  van het rapport van deputaten-curatoren, welke als volgt luidt:
" De syn ode [ nl. v an Om men  19 93 ] st elde in het  kader v an haar beslu it in zake een v oorst el
met  bet rekkin g t ot  het  spreekc onsent  aan cu rato ren de v raag of  het  spreekc onsent  een
andere v orm  kon  krijgen  in die zin dat  deze mo gelijkh eid w ordt  gebod en aan st udent en die
met  goed g evolg  hun st age-elemen ten  hebben  afg erond , m et t oest emm ing v an de k erken en
ond er vold oende b egeleiding  vanu it d e opleidin g (A ct a art.  45 , beslu it 2 .1 ).
Op deze v raag ant w oord en cu rato ren na ov erleg m et d e senaat h et v olgend e.
a. Het hele nieuwe studieprogramma (inclusief de prakti jkoriëntatie) biedt huns inziens

geen ruimte om de studenten de mogeli jkheid van een spreekconsent aan te bieden.
De begeleiding in de prakti jkoriëntatie vindt gericht plaats, in een bepaalde gemeen-
te , en  is daaro m n iet  gesc hik t v oor  een alg eme en sp reekc ons ent . Bov end ien is h et  zo
dat  de af rond ing v an de prak tijk oriënt atie t evens d e laatst e fase v an de st udie als



geheel is.
b. Een andere zaak is het verlenen van een spreekconsent 

-- aan st udent en die hu n doc to rale stu die hebb en vo lto oid,  maar daar na eerst
nog een extra, uitgebreide stage volgen of hun studie voortzetten;

-- in bi jzondere gevallen aan anderen dan genoemde studenten.
Curat oren zijn v an oor deel dat  de syn ode er go ed aan zal doen  in een nad er te t reff en
regeling (A ct a Generale Syn ode v an Om men  19 93  art.  45 , beslu it 2 .3 ) een en and er verder
uit te w erken".

Besluit 1 :

aan het  verzoek  van d e Particu liere Syno de Ov erijssel 19 96  te v oldoen , do or uit  te sp reken
dat  het  besluit  van d e Generale Syn ode Gron ingen-Z uid 1 97 8,  Ac ta art . 1 09 , inh ield dat  een
stu dent  die spreek con sent  kreeg n iet lan ger dan 1 2 m aanden v an die bev oegdh eid gebru ik
mocht maken. 

Grond:

het  besluit  van d e Generale Syn ode Gron ingen-Z uid 1 97 8 k an op v erschillen de man ieren
w orden geïnterpreteerd, maar de daarbij aangevoerde overw egingen maken duideli jk dat de
doo r de Partic uliere Syn ode Ov erijssel 19 96  aangedrag en int erpret atie d e juist e is.

Besluit 2 :

1 . te constateren dat het beslui t  van de Generale Synode Amsterdam 1908, A cta art .  60,
gehand haaf d doo r de Generale Sy nod e ' s-Gravenh age 1 91 4,  Ac ta art . 7 7,  in de ker ken
rechtskracht heeft, t e weten:

". ..dat aan studenten in de theologie, die nog geen praeparatoir examen voor de
classis ded en, h et o pt reden v oor d e gemeen te n iet m eer zal w orden  to egest aan en
de kerk en met  dit  besluit  opzet telijk  in ken nis t e stellen en  op nalev ing erv an bij haar
aan te dringen";

2 . de suggest ie van deputaten-curatoren niet  over te nemen; 
3 . uit  te sp reken d at d e lopend e spreekc onsent en geldig heid heb ben t ot  de dat a die zijn be-

paald door de classes die deze consenten verleenden.

Gronden:

1 . vanuit de kerken l igt geen verzoek bi j de synode om het besluit van de Generale Synode
Amsterdam 19 08, gehandhaafd door de Generale Synode 's-Gravenhage 1914 , opnieuw
buit en w erking  te st ellen; oo k het  verzoek  van d e Particu liere Syno de Ov erijssel 19 96  is niet
als zodanig aan te merken; 

2 . deput aten -curat oren v an de Th eologisc he Univ ersiteit  richt en zich b lijkens p aragraaf  6. 6 v an
hun  rappo rt o p de sit uat ie van st udent en c. q. d oct orand i; de k erken d aarent egen k enden h et
spreekc onsent  steed s to e op gro nd v an de no od v an de k erken en  niet  op gro nd v an het
event uele nut  van h et sp reekco nsent  voo r stu dent en; d e Generale Syn ode Gron ingen-Z uid
1978 overwoog a l dat  het  consent  n iet  behoor t  u it  te  groe ien to t  een ins t ituut  ten gerieve
van studenten;

3 . w anneer de kerken het spreekconsent een andere basis wil len geven, nl. het nut voor
doorstuderende studenten, kan dit alleen in de weg van revisie van het besluit van de
Generale Synode Amsterdam 19 08, gehandhaafd door de Generale Synode 's-Gravenhage
191 4, tot  stand komen.

Het voorstel van de commissie wordt  aanvaard met 35 stemm en voor en 1 onthouding.

Artikel 59 0 8  /  1 0 . 05 . 9 6
Eredienst (agenda 3.4.4)

Vo orst el : co mm issie 2 

Rapporteur : H.J . Siegers

M ateriaal :

brief  van d r. P. van  Gurp dd . 8  feb r. 1 99 6,  w aarin hij o. m.  verzoek t:  " De syn ode beslu it



prealabel de v raag t e behand elen of  de vo orst ellen en adv iezen van  de depu tat en eredienst
ontvankeli jk zi jn", w aarbij  hij  als argument aanvoert dat de deputaten "op verschillende
onderdelen hun opdracht overschreden hebben. En dat daarom hun voorstel len onontvank-
elijk zijn".

Besluit:

1 . aan het verzoek niet te voldoen;
2 . bij de beh andeling  van h et rap port  van d eput aten  eredienst  te t oet sen w elke on derdelen v an

het rapport niet val len binnen de aan deputaten gegeven opdracht.

Gronden:

1 . er zijn geen g egron de redenen  aangev oerd o m o nderd elen van  het  rappo rt v an de dep ut aten
eredienst bi j  voorbaat niet ontvankeli jk te verklaren;

2 . het  is niet m ogelijk  zonder in hou delijke b eoord eling v an de on derdelen v an het  rappo rt een
oord eel uit  te sp reken o ver de v raag of  deput aten  in st rijd m et h un inst ruct ie gehand eld
hebben.

Dit  voo rstel is h et resu ltaat  van in ten sieve disc ussie, eerst  binnen  de co mm issie en later o ok t er
vergad ering.  Een meerderh eids- en een m inderh eidsvo orst el, zoals die in  eerste t ermijn  op t afel
w aren gelegd , zijn in t w eede t ermijn  inget rokk en t en gun ste v an dit  gew ijzigde v oorst el van c om mis-
sie 2 als geh eel. Bij de bespr eking  in eerst e term ijn w aren de dep ut aten  ds. A .L.T h. d e Bruijne, d s.
T. Dijk ema,  ds. H.  Folkers en ds.  P.J. T rimp  aanw ezig. Het  gew ijzigde v oorst el van d e com missie
w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard , w aarbij ds.  T. Dijk ema bu iten  stem min g blijf t.  M et h et
genom en besluit  is de w eg vrij o m t ot  verdere b ehandelin g van  het  rappo rt v an depu tat en eredienst
over te gaan.

Artikel 60 0 3 . 0 5 . 9 6
Eredienst  (agenda 3.4.5)

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : H.J . Siegers

M ateriaal :

brief  van b r. J . ' t H art en  zr. G.A . ' t H art-d e Lange t e Pijnacker dd . 5  maart  19 96 , w aarin
onder meer bezw aar w ordt gemaakt tegen het benoemen van deputaten eredienst door de
synode van Ommen, met als grond dat: " de laatste jaren een brede l i turgische bezinning op
gang gekomen is" .  
Zi j  voeren tw ee argumenten aan:
1.  w at d oor v elen in de k erken w ordt  begeerd m ag geen en kele rol sp elen bij prin cipiële
zaken.  " De allesbeheersen de vraag  is: is het  naar de w il van d e Here" ;
2.  er is van een  brede lit urgisc he bezinn ing geen  sprake,  gezien de u itslag  van d e gehou den
inventarisatie in de kerken. Daarom heeft de synode van Ommen ten onrechte op deze grond
deze deputaten aangesteld.

Besluit:

het bezwaar niet toe te stemmen.

Gronden:

1 . de wil van de Here mag ook gezocht w orden in de weg van gezamenli jke bezinning op de
litu rgie;

2 . w at de brief schrijvers cit eren uit de gron den van de g enerale synode van Om men (A ct a art.
46 ) is slecht s een van  de gron den on der haar beslu it;

3 . brief schrijv ers stellen  dat  er geen bred e litu rgisch e bezinnin g in de k erken is,  maar zij bero e-
pen zich  daarbij op  gegev ens, v ermeld  in de inv ent arisatie v an depu tat en eredienst , die niet
op de generale synode van Ommen konden dienen. 

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



Artikel 61 0 3 . 0 5 . 9 6
Eredienst  (agenda 3.4.14 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :

anoniem e brief  van een  br. o f zr.  uit  Zw olle met  enkele reac ties o p het  rappo rt st udiedep ut a-
ten  eredienst .

Besluit:

deze brief niet ontvankeli jk te verklaren.

Grond:

brieven zonder afzender komen niet voor behandeling in aanmerking.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 62 2 5 . 0 4 . 9 6
Eredienst (agenda 3.4.31 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :

brief van de brs. H. Bos en E. van Ittersum te Dronten dd. 13 apri l  1996 , met het verzoek de
kerken op te roepen de erediensten op nieuwjaarsmorgen te handhaven, eventueel opnieuw
in te stellen.

Besluit:

dit verzoek niet ontvankelijk te verklaren.

Grond:

dit  bet reft  een nieuw e zaak die niet  in de w eg van  voo rbereidin g doo r de m indere v ergade-
ring t er taf el is gekom en (art . 3 0 KO ).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 63 0 3  /  0 5 . 09 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst  ( ag en da  3 .4 . 1  t / m 3 . 4 . 4 , 3 . 4 . 8  t/ m  3 . 4. 1 3 ,  3 .4 . 1 5  t / m 3 . 4 . 2 7 ,
3 . 4 . 2 9 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteurs : R. ter Beek, H. Brink,  H.J.  Siegers

M ateriaal :

1.  rapport  studiedeputaten eredienst;  
2 . aanvullend rapport van deze deputaten;
3 . 24  brieven  (w aarond er zeer uitg ebreide! ), 1 5 v an kerk eraden en 9  van p artic ulieren,  w aarin

opm erking en en k ant tek eningen  (deels inst emm end,  deels krit isch) g emaak t w orden  bij het
rappo rt v an de dep ut aten , en een v erzoek (1 ) uit  te sp reken d at d eput aten  door  het  aanbie-
den v an een nieu w e orde v an dienst  hun b evoeg dheid t e buit en zijn geg aan en (2 ) te beslu i-



ten niet opnieuw  deputaten te benoemen.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder harteli jke dank voor hun arbeid;
2 . uit te spreken dat de plaatseli jke kerken bi j  de nadere invulling van de l i turgie binnen de door

de generale sy nod e aangegev en kad ers in eigen v erant w oord elijkheid  kun nen blijv en hand e-
len;

3 . a. voorlopig het invoegen van schuldbeli jdenis en genadeverkondiging en lezing van de
w et n a de preek  goed t e keuren  als variat ie op de o rde vo or de m orgen dienst  B
(Kampen 197 5), en wel als volgt:
1 Vot um
2 V rede-/zegen groet
3 A nt w oord lied
4 Schuldbeli jdenis en genadeverkondiging (eventueel gevolgd door een l ied)
5 Gebed  om  verlic ht ing do or de Heilig e Geest
6 Lezing  van een  of  meer sc hrif tg edeelt en, ev ent ueel af gew isseld doo r een lied
7 Lezing  van d e tek st
8 Bediening v an het W oord
9 Am enlied
10  Lezing v an de w et d es Heren (Ex. 2 0: 2-1 7 o f D eut . 5 :6 -21 )
11 Dankzegging en voorbede
12 (Eventueel) Bediening van de doop (in bi jzondere gevallen onmiddell i jk na de
schuldbeli jdenis en genadeverkondiging en het l ied dat daar eventueel op volgt)
13  Inzameling  van d e gaven
14  (Eventu eel) Viering  van h et av ond maal
15 Slotzang
16 Zegen;

b. over schuldbelijdenis en genadeverkondiging vast te leggen:
1. de schuldbeli jdenis kan door de voorganger w orden uitgesproken namens de
gem eent e w aarna het  ' amen '  van d e gemeen te v olgt  (als de vo organ ger oo k dit
'amen'  uitspreekt, kan de gemeente daarbij  aansluiten met een amenlied) of door de
gem eent e zelf w orden  uit gespro ken (o f g ezongen );
2.  de genad everk ond iging w ordt  uit gespro ken d oor d e voo rgang er. Daarn a volg t h et
' amen '  van d e gemeen te (als de v oorg anger oo k dit  ' amen '  uit spreekt , kan  de ge-
meen te v olgen m et een  amenlied );
3.  voo r schu ldbelijden is en genad everk ond iging zal d e voo rgang er passende sc hrif t-
gedeelten (schu ldbelijden is b i jv .  Ps.  51; 1 Joh. 1:9 ,  genadeverkondiging b ij v . Rom.
5:1,  8-10; 8 :1, 2 ; 1 Kor. 1:30 ; 15: 1-3; Ef. 2:4-1 0; Tit.  3 :4-7) of l iederen (schu ldbe-
lijdenis  bi jv. Ps. 19:5 , 6; 25 :2-5; 5 1; Gez. 17) kiezen. Daarnaast kan van de volgen-
de teksten gebruik gemaakt w orden:

schu ldbelijden is
( laten wi j  voor de Here nu onze zonden beli jden:)
Alm acht ige, eeuw ige God en Vader.
W ij erkenn en dat  w ij geboren  zondaars zijn en  daarom  van n atu re niet  in st aat h et
goede te doen.
W ij belijden d at w ij door u w  gebod en t e overt reden in o nze daden , w oord en en
gedachten uw oordeel hebben verdiend en schuldig staan tegenover onze naasten.
W ij hebben  berou w  over o nze ov ertred ingen.  W ij w illen brek en met  de zond e. W ij
verlangen hartel i jk naar een nieuw leven, een leven van gehoorzaamheid.
Met een beroep op uw genade en uw  trouw  smeken w ij U:
Ontferm U over ons, barmhartige God en Vader, en spreek ons vrij ,  w as ons schoon
in het  bloed v an Jezu s Christ us, o nze Here.
Herschep ons door de kracht van uw  Heilige Geest naar het beeld van uw  Zoon,
zodat  w ij met  vreug de leven  to t eer v an uw  Naam.
Amen.
(Als d it ' amen '  door  de vo organ ger w ordt  uit gespro ken k an de gem eent e aansluit en
met het z ingen van bi jv.  Ps.  19:5,  6 ;  25:2-5,  8-10 ; 27:5,  6 ;  30:6;  5 1:5;  86 :1,  2;
Gez. 2: 2,  3;  17 :1 -3);

genadeverkondiging
Als w ij oprec ht  schu ld hebb en beleden  en in v ertro uw en een bero ep hebb en gedaan
op het  lijden en st erven v an de Here J ezus Christ us, m ogen w ij erop rek enen dat  al
onze zon den on s door  God w erkelijk v ergeven  zijn. (Of : A ls u.. .; o f:  Ieder



die. . . /Wie. . . )
De Vader in de hem el geeft im mers overv loedig zijn genade aan allen die Hem daar-
om vragen.
Als w ij werkelijk bereid zi jn met onze zonde te breken en oprecht de hulp van de
Geest verlangen om voortaan God en onze naaste l ief te hebben, mogen wij verho-
r ing verwachten. (Of:  Als u. . . ; of :  Ieder die. . . /Wie. . . )
Want de hemelse Vader geeft beslist zi jn Geest aan wie Hem vragen om nieuwe
gehoorzaamheid.
Dit verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heil ige Geest. Am en.
(Als d it ' amen '  door  de vo organ ger w ordt  uit gespro ken,  kan d e gemeen te aan sluit en
met bi jv.  Ps.  18:1;  2 2:10-12 ; 25:6,  7 ;  27:7;  2 8:4,  5;  3 0:1-3,  7;  31 :13, 14 ; 32:1;
33 :1 , 2 , 8 ; 3 4: 6-8 ; 3 6: 2;  57 :5 , 6 ; 6 5: 2,  3;  86 :4 , 5 ; Gez. 1 4: 3,  4;  15 ; 1 6;  17 :4 , 5 );

4 . a. deputaten voor de eredienst te benoemen met de volgende opdrachten:
1 . een derde orde van dienst te ontw erpen zowel voor de morgen- als de mid-

dagdienst met en zonder avondmaal, en onderzoek te doen naar het eventu-
eel eigen karak ter v an de t w eede dienst  op zon dag en d e con sequent ies
daarvan  voo r de inric ht ing v an deze dien st;

2 . zich t e bezinnen  op de p laats en  de inric ht ing v an de av ond maalsv iering en
daarbij  teksten of formulieren te (doen) ontw erpen die meer afw isseling
mo gelijk m aken b ij freq uent e viering  van h et av ond maal;

3 . aandac ht  te g even aan  variat ie in of  uit breidin g van  de litu rgisch e fo rmu lie-
ren;

4 . tek sten  te o nt w erpen v oor v aste lit urgisc he ond erdelen en in  overleg  met
deput aten  kerkm uziek m elodieën t e zoeken o f t e (doen) o nt w erpen v oor een
meer g evarieerde v orm gevin g van  onder delen v an de ord en van  dienst ;

5 . te o nderzoek en of  en zo ja hoe een  voo r deze tijd  gesch ikt e orde v an dienst
te ontw ikkelen zou zi jn met gebruikmaking van delen van het ordinarium;

6 . bi j  de bezinning op de vormgeving van de eredienst de huidige t i jd en cultuur
in rekening te brengen en te onderzoeken of  nadere onderscheiding in karak-
ter en  doel v an samen kom sten  van d e gemeen te w enselijk is;

7 . in samenw erking met de deputaten generaal-synodale publikaties een hand-
zame en g oed leesbare p ublik atie t e verzorg en ov er (a) de syn odebeslu iten
over de hant ering van art ikel 65  KO, (b) het g rondpat roon v an de gerefor-
meerde eredienst, (c) de schuldbeli jdenis en de genadeverkondiging en de
plaatsing van de w et na de preek, (d) de manier waarop de verschillende
onderdelen van de eredienst kunnen worden vormgegeven;

8 . het  rappo rt v an hun  w erkzaam heden m et v oorst ellen om  te k om en t ot  ve-
rant w oord e verrijk ing v an de lit urgie zes m aanden v oor d e volg ende gen erale
synode de kerken toe te zenden om deze de gelegenheid te bieden hun
reacties bij  de synode in te zenden;

b. aan deputaten de bi j de synode binnengekomen reacties op het rapport van de
stu diedepu tat en eredienst , ben oem d doo r de syn ode v an Om men , t er hand t e stel-
len.

Gronden:

1 . a. deputaten hebben hun omvangri jke opdracht naar behoren uitgevoerd;
b. aan het eerste verzoek genoemd onder materiaal 3 kan niet w orden voldaan. De

Generale Synode van Ommen 199 3 benoemde een studiedeputaatschap inzake de
eredienst  (Ac ta art . 4 6,  besluit  1).  Dit  implic eert d e taak  een st udierap port  uit  te
breng en. Dat  de syn ode m eer dan inv ent ariseren bedo elde, k an daarnaast  blijken  uit
de opdracht gebruik te maken van de voorhanden bezinning (besluit 1.1). De synode
gaf verder aan dat variatie in en uitbreiding van orden van dienst de speciale aan-
dach t v an depu tat en mo est h ebben.  Een voorst el voo r een nieuw e orde v an dienst
hoeft dan niet buiten de opdracht te vallen;

2 . inzake de vormgeving van de eredienst is veel niet uitdrukkeli jk geregeld in de kerkorde of de
goedgekeurde orden van dienst. Het behoort tot  de bevoegdheid van kerken besluiten te
nemen over zaken als beurtzang, medewerking van een koor, gebruik van muziekinstrumen-
ten , een st il gebed,  zingen v an het  vot um , van  het  ' amen ' , van  respon sies, de dien st v an
een voorlezer, de plaats van de afkondigingen, het gebruik van technische hulpmiddelen, de
w i jze van col lecteren, enz.;

3 . a. de synode van Ommen gaf deputaten opdracht aandacht te geven aan 'variatie in of
uitbreiding van de orden van dienst en van het aantal l iturgische formulieren'. Depu-
taten hebben suggesties hierover uit de kerken tegen het l icht van de Schrift  en de
litu rgiegesc hiedenis g ehoud en, m aar kw amen  niet  to e aan het  volled ig uit w erken v an



een derde o rde van  dienst  voo r zow el de mo rgen- als de m iddagd ienst . Hu n vo orst el-
len over schuldbeli jdenis en genadeverkondiging en over de plaats van de w et na de
preek kunnen in afw achting daarvan voorlopig worden gerealiseerd in samenhang
met  orde v an dienst  B. Het  is w ijs over h et c redo in d e mor gendien st p as te b eslissen
als ook duideli jk is hoe de orde voor de middagdienst eruit gaat zien;

b. de lit urgisc he elemen ten  van sc huldb elijdenis en g enadev erkon diging  zijn in ord e van
dienst  B in andere lit urgisc he ond erdelen v erw erkt  (zie Ac ta Generale Sy nod e Kam-
pen 1 97 5,  art.  44 9,  sub B.II ' zij overw eegt  2' , en B.III ' zij is van oo rdeel 2 ' ), m aar
kunnen even zinvol afzonderli jk in de orde van dienst w orden opgenomen; w etslezing
na de preek legt een lit urgisch acc ent op  de w et als regel van de nieuw e gehoor-
zaamheid;

4 . a. 0 . het tw eede verzoek onder materiaal 3 kan niet w orden ingewil l igd omdat de
synode van Ommen op goede gronden een studiedeputaatschap voor de
eredienst  inst elde (A ct a art.  46 , gro nden 1 .1  t/ m 1 .3 ). Bov endien m aken
zowel het w erk van deputaten als de reacties uit de kerken (o.a. via de
inven tarisat ie) duidelijk  dat  een verv olgop drach t g ew enst  is;

1 . beide dien sten  vragen  in het  geheel v an de zon dagsv iering om  een eigen
karakt eristieke vorm ;

2 . een van de gronden onder het besluit van de synode van Ommen w ijst op
'het v erlangen naar meer afw isseling in de avondmaalsli turgie' bi j  frequent
avondmaal vieren (Acta art 46, besluit 1, grond 1.4); de tw ee huidige avond-
maalsf orm ulieren bied en daart oe t e w einig m ogelijk heden;  de inv ent arisatie
van deputaten bevestigt de wens naar meerdere avondmaalsformulieren;

3 . de syn ode v an Om men  gaf  deput aten  ook  opdr acht  aandac ht  te g even aan
'var iat ie in of  u i tbreiding van het aantal  li turgische formul ieren'  (Acta art .  46,
besluit 1.1). Deputaten zi jn hier niet aan toegekomen;

4 . 1 . het  is w enselijk d at d e voo rgang er voo r schu ldbelijden is en genad everk ond i-
ging uit meerdere teksten een keuze kan maken;

4 . 2 . om  bepaalde o nderd elen van  de litu rgie t e kun nen zing en (bijv . vo tu m en
schuldbeli jdenis) dienen geschikte melodieën voorhanden te zijn;

5.1.  de teksten van het ordinarium, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Benedictus
en A gnu s Dei, gaan  teru g op d e vroeg e christ elijke t radit ie;

5 . 2 . naast de bestaande orden van dienst zou een zogenaamde ordinarium-orde
een verri jking kunnen betekenen, als bl ijkt dat deze een goede vorm biedt om
God in d eze tijd t e eren in de ered ienst ;

5.3.  latere g ebruik mak ing v an de ord inarium -delen in d e room s-kat holiek e mis m et
de transsubst antiat ieleer hoeft n iet bij voo rbaat uit  te sluiten  dat geref or-
meerde kerken ze goed kunnen gebruiken;

6 . 1 . een Schriftuurl i jk verantw oorde li turgie ontstaat in wisselwerking met de
vragen  en mo gelijkh eden v an de eigen  tijd  en cu ltu ur. D at v raagt  bijvo orbeeld
dat  voo r de huid ige prak tijk  van d e eredienst  gereken d w ordt  met  het  speci-
f ieke belang van de preek, de functie van de eredienst voor de gemeenteop-
bou w  en de m issionaire op drach t v an de gem eent e;

6 . 2 . de nieuw testamentische 'samenkomst' omv at meerdere aspecten van de
omgang met God in de gemeente. Het is denkbaar dat de kerken ook van-
daag sam enko mst en inst ellen met  een speciaal k arakt er of  bijzond ere doel-
stellin g (bijv . een k erkdien st m et ev angeliserend  karakt er);

7 . 1 . deput aten  hebben  in hun  rappo rt v eel aangedrag en uit  de Sch rift  en de ge-
schied enis dat  van b elang is v oor h et g esprek in  de kerk en ov er litu rgie;

7 . 2 . met recht hebben briefschrijvers gewezen op de grote omvang van het aang-
eboden rapport ;

7 . 3 . ten dienste van het gesprek over de eredienst en ter verspreiding van de
syno debesluit en hierov er, m oet en de k erkleden  kun nen besc hikk en ov er  een
niet te omvangri jke publikatie over genoemde zaken;

7 . 4 . toetsing is geen plicht voor enkelingen maar het recht van al le kerkleden;
b. het is goed dat deputaten de reacties die bij  de synode zijn binnengekomen bij hun

w erk betrekken.

De bespreking w ordt ingezet met een ronde 'algemene beschouw ingen'. Daarbij  vindt aan de hand
van h et c om missierap port  (zie bijlage V II) een uitv oerige ged acht enw isseling plaat s met  de depu ta-
ten over de inhoud en de status van hun rapport, w aarin zij  veel studiemateriaal hebben neergelegd.
Aan w ezig zijn de dep ut aten  ds. A .L.T h. d e Bruijne (alleen op  3-9 ), ds.  T. Dijk ema,  br. G.  Duijst , ds.
H. Folk ers, drs.  A.  de Heer-de J ong , ds.  P. de Jo ng (alleen o p 5 -9),  br. J . M unn eke, d rs. J . Sm elik
en ds.  P.J. T rimp  (alleen op 5 -9).  Desgev raagd gev en depu tat en aan dat  het  niet  hun in ten tie w as
de predik ing als zod anig t e relativ eren. H un bed oeling w as aandac ht  te v ragen v oor d e w aarde van



de andere o nderd elen van  de eredienst . M ede geho ord h et ad vies v an pro f.  dr. C. J.  de Ruijter,  die
als adviseu r aanw ezig is, w ordt  uit  deze algem ene besc hou w ingen d e con clusie g etro kken  dat  het
deputatenrapport gezien moet w orden als een momentopname van l iturgische bezinning binnen de
geref orm eerde kerk en. Deze sy nod e heef t t ot  taak  door  haar besluit vorm ing een k ader t e schep pen
om  aan die bezinn ing v erder gest alte t e geven . Binnen  dat  kader k an dan o ok d e nodig e to etsin g in
de prakti jk plaatsvinden.
Nadat de commissie verschi llende suggest ies vanuit  de vergader ing in haar voorstel heeft  verw erkt ,
blijven  nog t w ee amend emen ten  over.  De predik ant en R.Th.  de Boer en P.H.  van d er Laan w illen aan
het  slot  van b esluit  3a t ussen haak jes de vo lgende aan w ijzing t oevo egen:  " invo eging v an sch uldbe-
l i jdenis en genadeverkondiging en lezing van de wet na de preek kunnen op vergeli jkbare w ijze in de
orde v oor d e mor gendien st A  to egepast  w orden " . En dr. L. J.  Joo sse stelt  voo r in besluit  4a h et
ond erdeel 6  met  de bijbeh orend e gron d 6  te lat en verv allen. Deze am endem ent en w orden  echt er
door de vergadering verw orpen (al lebei met 16  stemmen voor en 19 stemmen tegen). Tenslotte
w ordt  het  voo rstel v an de c om missie m et alg emen e stem men  aanvaard . Ds.  T. Dijk ema blijf t als
deputaat steeds buiten stemming. Dit eenparig genomen besluit sluit aan bi j de conclusie van de
algemene beschouw ingen, omdat hiermee door de generale synode een kader is geschapen voor de
li turgische bezinning binnen de plaatseli jke kerken.

Artikel 64 0 5 . 0 9 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst : gezang en (agenda 3.4.1 t /m 3.4.5 ,  3.4.7 t /m 3.4.1 3, 3.4.1 5
t / m  3 .4 . 2 7 ,  3 .4 . 2 9  - 3 . 4 . 3 0  en  3 . 7 .1  t / m  3 .7 . 8 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteurs : J.  van D ijk en M .H.  Oost erhuis

M ateriaal :

1 . rappo rt st udiedep ut aten  eredienst ;
2 . aanvu llend rapp ort  stu diedepu tat en eredienst ;
3 . 19 brieven van kerken en 14 van part iculieren, waarin:

-- algemeen waardering tot uitdrukking w ordt gebracht voor de degeli jkheid en deskun-
digheid van het w erk van deput aten en de verslaglegging daarvan in hun rapport.  Op
een aant al onderd elen w ordt  ook  uit druk kelijk ad hesie bet uigd aan  de vo orst ellen van
de deputaten, met name ten aanzien van de voorgestelde uitbreiding van de gezang-
enbun del (1 4 k eer);

-- bezw aren w orden  ingebrac ht  onder meer t egen de sam enst elling v an het  deput aat-
schap, de ruime taakopvatt ing van deputaten en de manier w aarop ze hun opdracht
hebben  uit gevo erd en t egen het  stu dieresult aat en  de vo orst ellen van  deput aten , m et
nam e hun f orm ulering  van u itg angspu nt en en c riteria en  de om vang , inh oud  en
invo ering v an de v oorg esteld e proef bun del;

-- voorstel len worden gedaan ten aanzien van de uitgangspunten en criteria voor
samenstel l ing en ten aanzien van de procedure voor de uitbreiding van een gezang-
enbun del, d e ont w ikkelin g van  de kerk mu ziek en het  verv olgt raject  voo r de st udiede-
putaten;

-- de voorstellen van deputaten op onderdelen w orden geamendeerd;
-- w ordt  voo rgest eld uit  te sp reken,  dat  de vo orst ellen van  deput aten  inzake de g e-

zangen (al of  niet  int egraal) ono nt vank elijk zijn; d eput aten  hebben  de argum ent en
van v orige sy nod en vo or de af w ijzing v an de gezan gen uit  het  Liedboek  niet  ge-
to etst ; daaro m st rijden hu n vo orst ellen met  art.  31  en 3 3 v an de k erkord e;

-- de synode gevraagd w ordt, iets te doen aan een landelijke kerkmuziek-regeling.

Besluit:

1 . uit  te s prek en da t d epu ta te n hu n op drac ht  met  bet rekk ing  to t d e gezan gen  op g edeg en w ijze
hebben uitgevoerd;

2 . aan de verzoeken tot onontv ankeli jkverklaring van de voorstel len met betrekking tot de
gezangen niet te voldoen;

3 . de volgende aanzet voor de formulering van uitgangspunten en criteria voor de uitbreiding
van d e gezangen bun del vo orlop ig t e aanvaard en (vo orshan ds als aanv ulling o p de ric ht lijnen
die de GS Kam pen 1 97 5 (A ct a art.  42 4) h eeft  vast gest eld):
" Als algemeen uit gangspun t geldt  dat nieuw test ament ische liederen naar inhoud en vo rm
aansluiten bij  de liederen uit de Schrift .  Specif iek voor een kerkl iedtekst betekent dit dat de
tek st Sc hrif tu urlijk en  een vo lw aardig po ëtisc h pro duk t is.  Vo or de k erkliedm elodieën b ete-



kent dit dat aansluit ing gezocht w ordt met het tradit ionele kerkl ied";
4 . a. een deputaatschap kerkmuziek in te stel len, waarin de volgende disciplines vertegen-

w oord igd dien en t e zijn: t heolog ie, kerk mu ziek, h ym nolog ie, t aalkun de en m uziekpe-
dagogiek;

b. dit  deput aatsc hap op  te d ragen de eerst volg ende gen erale syno de, o nder g ebruik ma-
king  van d e react ies die deze syn ode v anuit  de kerk en op d it o nderd eel van h et
deput aten rappo rt h ebben b ereikt , t e dienen m et een  nadere f orm ulering  van selec tie-
criteria voor en een nader voorstel voor de opzet en met name de rubricering van de
gezangenbundel, en ook met een voorstel met betrekking tot de aan de synode
gestelde vraag om een landelijke kerkmuziek-regeling;

c. aan dit deputaatschap voorts de volgende instructie te geven:
1.  door  zelfst andig o nderzoek  naar kerk mu ziek in v erleden en h eden en d oor o riënt a-
tie o p het  w erk v an anderen  dat  binnen  en buit en onze k erken o p dit  gebied is en
w ordt  verric ht , t e zoeken n aar liederen die v oor o pnam e in de gezang enbun del in
aanmerking komen;
2.  met  het  oog h ierop on derm eer te st reven n aar een w aarnem erschap  bij de herzie-
ning van het Liedboek voor de kerken (het project  L iedboek 2000) en contact  te
ond erhou den m et d egenen d ie binnen  andere k erken in  het  Nederland se taalg ebied
met onderzoek naar het kerkl ied belast zijn;
3.  een st imu lerend beleid  te v oeren ger icht  op het  schep pen v an nieuw e liedt ekst en
en -melo dieën en h et b ew erken en  vert alen van  liederen uit  voo rgaand e eeuw en en
andere taalgebieden en tevens op het verzamelen van muziek die geschikt is voor de
begeleidin g van  de gem eent ezang op  orgel en/ of  andere m uziekinst rum ent en en
adres te zijn voor dichters en componisten die zich op deze terreinen bew egen;
4.  regelm atig , in g oed ov erleg m et d e deput aten  eredienst , de k erken t e inf orm eren
op het gebied van kerklied en kerkmuziek en lesmateriaal te ( laten) ontwikkelen,
gesch ikt  voo r het  scho olond erw ijs en de cat echese en  de kerk en vo ort s te d ienen
met  handr eiking en en sug gest ies ter b evord ering v an de k ennis,  het  zingen en  spelen
van de psalmen en de gezangen;
5.  regelm atig  liederen die n aar hun o ordeel v oor o pnam e in de gezang enbun del in
aanm erking  kom en, m et v erant w oord ing v an hun  keuze aan d e hand v an vast gest el-
de criteria, aan de kerken voor te leggen met de aansporing eventuele reacties hierop
aan deputaten toe te zenden;
6. telkens aan een volgende synode met redenen omkleed en met verw erking van de
react ies uit  de kerk en vo orst ellen t e doen m et b etrek king  to t d e gezangen bun del;
7. in samenwerking met deputaten generaal-synodale publikaties zorg te dragen voor
de uitgave van de nieuwe gezangenbundel als een bundel in wording;
8. zes maanden voor elke synode het rapport van hun w erkzaamheden aan de
kerken toe te zenden;

5 . voor de uitbreiding van de gezangenbundel de volgende werkw ijze af te spreken:
1.  deput aten  leggen t enm inst e tw ee jaar voo r elke vo lgende sy nod e de gezang en die naar
hun oordeel voor opname in de gezangenbundel in aanmerking komen, onder verantwoording
van h un k euze, t er to etsin g aan de k erken v oor;  over d e w ijze w aarop beslu iten  deput aten  in
overleg met deputaten generaal-synodale publikaties; deputaten sporen de kerken en hun
leden aan,  deze gezangen  op hu n bru ikbaarh eid vo or de eredien st t e to etsen  en t enm inst e
een jaar vo or de eerst volg ende gen erale syno de hun  event uele react ies aan depu tat en t oe t e
zenden;
2.  het  staat  de kerk en vrij d e gezangen  die doo r depu tat en w orden  voo rgest eld t e to etsen
doo r ze te geb ruiken  in de eredien st;
3. met v erwerking van de reacties en suggesties uit de kerken doen deputaten aan de
generale sy nod e een vo orst el to t u itb reiding  van d e gezangen bun del;
4.  de generale sy nod e besluit , zond er eigenm acht ig ingrijp en op d e tek st o f d e melod ie,
w elke van  deze gezangen  aan de gezang enbun del zullen w orden  to egevo egd en w elke niet
o f  no g n ie t ;
5.  de gezang en die do or de sy nod e (nog) n iet zijn aan vaard w orden  van h et p rogram ma
afgev oerd of , w anneer dat w enselijk w ordt  geacht  en mog elijk is, in een gew ijzigde vorm
en/of met een nadere verantw oording opnieuw t er toetsing aan de kerken voorgelegd;
6. van de gezangen die door de synode zi jn aanvaard w ordt de opname in de gezangenbun-
del def init ief;

6 . a. deput aten  kerkm uziek op  te d ragen,  de nieuw  voo rgest elde gezang en uit  de bun del
10 6 Gezang en met  verw erking  van d e react ies uit  de kerk en krit isch t e bezien en
met  to elicht ing en v erant w oord ing v an de select ie naar analog ie van h un inst ruct ie
te r t oet sing  aan d e kerk en v oor  te d ragen , in  ov ereens te mm ing  met  de do or d eze
syno de aanv aarde w erkw ijze;

b. met  deze gezangen  verv olgens t e handelen  in ov ereenst emm ing m et d e aangeno men



w erkw ijze;
7 . deputaten op te dragen ernaar te streven zo spoedig mogeli jk een royale proefbundel aan de

kerken  ter t oet sing aan t e bieden w aarmee in d e eerste b ehoef te aan  te b eproev en gezang en
w ordt voorzien;

8 . a. voo r het  deput aatsc hap k erkm uziek v oorlo pig bij d e quaest or een bu dget  van
ƒ 5 0. 00 0, -- beschik baar t e houd en vo or de per iode t ot  de vo lgende sy nod e;

b. deputaten op te dragen zo spoedig mogeli jk een begroting, opgedeeld in jaarbegro-
t ingen, bi j de quaestor in te dienen.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  con fo rm h un inst ruct ie op ov ertu igende w ijze stud ie gemaak t v an en
gerapp ort eerd ov er de w enselijkh eid van  uit breidin g van  de gezang enbun del met  liederen die
Gods w erk in h et n ieuw e verbo nd bezin gen;  ook  hebben  ze aanget oon d dat  er goede m oge-
lijkhed en zijn t ot  herziening  en uit breidin g van  de gezang enbun del; v erder heb ben ze een
bruik bare aanzet  gegev en vo or de f orm ulering  van d e uit gangsp unt en w aaraan deze uit brei-
ding moet voldoen; 

2 . deputaten hebben zich nadrukkelijk geconfronteerd met de besluiten van voorgaande syno-
den ten aanzien van de gezangenbundel, maar daarin is geen argumentatie voor de afw ijzing
van de gezangen uit het Liedboek te vinden;

3.1 voo rtzet tin g van  het  w erk aan d e gezangen bun del vraag t o m een ric ht lijn; d e door  deput aten
voorgestelde criteria kunnen als voorlopige richtl i jn hiervoor worden aanvaard;

3.2 zolang n og geen  def init ieve ric ht lijn vo or de uit breidin g van  de gezang enbun del is vast ge-
steld dienen de richtl i jnen die de GS Kampen 1975  heeft geformuleerd nog van kracht te
bli jven;

4.1.1 het terrein van de eredienst is zo breed en de taak voor de door deputaten voorgestelde
gezangen -com missie is zo o mv angrijk  en vereist  zoveel sp ecialist ische d eskun digheid , dat
het  gew enst  is hiervo or naast  het  stu diedepu taat schap  eredienst  een apart  w erkdep ut aat-
schap aan te wijzen;

4.1.2 zorg v oor d e gezangen bun del maak t o nlosm akelijk d eel uit  van h et t errein van  de kerk mu ziek
(vergelijk  GS Omm en, A ct a art.  46 , beslu it 1 , gro nd 2 .4 ); dit  dient  verdisc ont eerd t e w orden
in de instructie en in de naamgeving van het hier bedoelde deputaatschap;

4.2.1 de bezinn ing op  uit gangsp unt en en c riteria v oor d e vorm ing v an een gezan genbu ndel m oet
nog w orden voortgezet om te komen tot  een bruikbaar instrument voor selectie; ook de
opzet van de gezangenbundel en met name de rubricering vraagt nog nadere aandacht;
daartoe geven de reacties uit de kerken nieuwe impulsen; het l igt het meest voor de hand
deze taak aan het nieuwe deputaatschap op dit terrein op te dragen;

4.2.2 een reactie op het verzoek om een landeli jke kerkmuziek-regeling vraagt om voorbereidend
onderzoek door deputaten;

4.3.1 centraal in het werk van de deputaten kerkmuziek behoort te staan de zorg voor de tot-
stan dko min g van  een eigen n ieuw e gezangen bun del; d aarbij mo gen zij niet  voo rbijgaan aan
hetgeen als vrucht van het werk van de Heil ige Geest op het terrein van het kerklied in de
loop der eeuwen tot stand is gekomen en ook in deze t i jd tot stand komt en komen kan;

4.3.2 het gevaar is niet denkbeeldig dat w e ons als kerken, werkend aan een eigen gezangenbun-
del, op het terrein van het kerkl ied verwijderen van andere christenen;

4.3.3.1 de behoef te aan bepaalde gezangen kan h et nod ig maken d at nieuw e liederen w or-
den ged icht  en nieuw e melod ieën w orden  geco mp oneerd ; het  is van b elang t alent en
die de Here daarvoor geeft maximaal te benutten;

4.3.3.2 het behoort tot de verantwoordeli jkheid van de kerken gezamenli jk, mogeli jkheden te
schep pen v oor d e correc te u itv oering  van d e aanvaard e melod ieën van  psalmen  en
gezangen;

4.3.4 de plaatseli jke kerken dragen ook verantw oordeli jkheid voor kerkmuzikale vormgeving van de
samenkomsten; de voorl ichting en het materiaal van deputaten kunnen daaraan bi jdragen;
daarbij  dient ook aan het aanleren en het zingen van de psalmen aandacht geschonken te
w orden;

5.1.1 de kerk en en haar led en dienen  tijd ig in de g elegenheid  te w orden  gest eld het  w erk v an
deput aten  te t oet sen; m et v erw erking  van d e react ies uit  de kerk en ku nnen d eput aten  breed
gedragen voorstellen aan de synode doen;

5.1.2 bi j de uitgave van de gezangen dient rekening gehouden te worden met gebruiksvr iendeli jk-
heid en m et d e lange t ermijn  die met  het  projec t v an uit breidin g van  de gezang enbun del
gemoeid zal zi jn;

5.1.3 over de precieze vorm waarin de gezangenbundel w ordt uitgegeven en de geselecteerde
gezangen  ter t oet sing aan d e kerken  w orden  aangebo den dien t d eze syno de geen u itsp raak
te doen;

5.2.1 om dat  de gezang en ook  op hu n bru ikbaarh eid vo or de eredien st d ienen t e w orden  get oet st,



moet er ruimte zi jn voor l i turgisch gebruik gedurende de fase van de toetsing;
5.2.2 gezien de zorg vuld igheid d ie is ingebo uw d in de p roced ure van  select ie en vo ordrac ht  van

gezangen, bergt deze ruimte geen risico van ontheil iging van de eredienst in zich;
5.2.3 deze toet sing in de prakt ijk is niet van een zodanig  experiment ele of krit isch-analyt ische aard

dat deze zich niet met het karakter van de eredienst zou verdragen;
5.2.4 toet sing in de eredienst is geen nov um;  de Generale Synode van Kam pen 19 75  (Act a art.

41 4) sp rak t en aanzien v an de haar aan gebod en select iebund el uit , dat  deze als proef bun del
w as vr i j te geven voor kerkeli jk  gebruik;

5.3 de t oet sing v an de do or dep ut aten  voo r te d ragen gezan gen m oet  niet  volg en op,  maar
voo raf g aan aan en zod oende v oorb ereidend zijn  voo r een besluit  to t h et al of  niet  opnem en
ervan in  de gezang enbun del;

5.4.1 de beslissing  over h et al dan  niet  opnem en van  een gezang  in de bu ndel dien t b ij de generale
synode te l iggen;

5.4.2 uit gangsp unt  bij die beslissin g dient  te zijn d e door  deput aten  op gro nd v an desk und ig
oord eel voo rgest elde versie v an t ekst  en melo die;

5.4.3 de syn ode m oet  een gezang  voo rlopig  kun nen af w ijzen en t en aanzien d aarvan aan  deput a-
ten een vervolgopdracht kunnen geven;

5.5 bij  de afw ijzing van een gezang moet een mogeli jkheid van aanpassing en heroverw eging
w orden geboden;

5.6 de kerken en al haar leden moeten in staat w orden gesteld hun gezangenbundel met de door
de synode aanvaarde gezangen aan te vullen;

6.1.1 het zou in str i jd zi jn met de door deze synode aanvaarde  werkw ijze wanneer de toetsing
van d e in de bu ndel 10 6 Gezang en voo rgest elde nieuw e gezangen  niet  voo rafg aat aan m aar
volgt  na een (voorlopig) generaal-synodaal besluit  tot  opname ervan in de gezangenbundel;  

6.1.2 de keu ze van d eze gezangen is t egenov er de kerk en nog  niet  gemo tiv eerd en niet  met
voldoende achtergrondinformatie onderbouw d;

6.1.3 gezien de k ritisc he react ies op de v oorg esteld e gezangen , die de sy nod e hebben  bereikt , is
een veran tw oord ing v an de k euze van  deze gezangen  des t e meer gew enst ;

6.2 het verdient de voorkeur voor al le gezangen dezelfde procedure te volgen;
7 . het is, gezien de bestaande behoefte en uit oogpunt van eff iciency, in het belang van de

kerken wanneer zo spoedig mogelijk, als start van het werk aan de uitbreiding van de
gezangenbundel, een royaal aanbod van gezangen ineens ter toetsing aan de kerken wordt
voo rgest eld; d aarbij ligt  het  voo r de hand  te d enken  aan uit gave in  de vo rm v an een bu ndel;

8 . voo r de even tu ele recht en die zij versc huldig d zijn en d e kost en die gem aakt  mo eten  w orden
bij de uit gave v an nieuw e gezangen  zal het d eput aatsc hap ov er mid delen m oet en ku nnen
beschikken.

Bij de bespreking zi jn de deputaten ds. T. Dijkema, br. G. Duijst, ds. H. Folkers, drs. A. de Heer-de
Jon g, d s. P. de J ong , br.  J. M unn eke, d rs. J . Sm elik en ds.  P.J. T rimp  aanw ezig. Het  result aat v an
de besprek ing is dat  de syn ode zon der t egenst em k iest v oor een ' gezangen bun del-in-w ordin g'  (één
afgevaardigde onthoudt  zich van stemming; ds. T. Dijkema bli jft als deputaat buiten stemm ing). De
praeses verw oordt de dankbaarheid van de vergadering voor deze bijzondere harmonie.  Hi j spreekt
de w ens uit  dat  het  genom en besluit  dienst baar m ag zijn aan de lo f o p God en  op het  Lam,  van w ie
w i j  nooi t  genoeg zingen. 
Op v oorst el van d s. M .H.  Oost erhuis w ordt  de behan deling v an de v oorst ellen ov er de eredienst
afgesloten met het zingen van een lofl ied.

Artikel 65 2 5 . 0 4 . 9 6
Huw elijksf orm ulier  (agenda 3.6)

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : R.Th . de Boer

M ateriaal :

verzoek  van d e Particu liere Syno de van  Groning en 1 99 6 o m t ot  besluit vorm ing t e kom en
aangaande de redactie van het huweli jksformulier en daarbij  de punten genoemd in de
w ijzigingsvoorstel len van de kerk te Groningen-Oost te betrekken.

Besluit:

aan het verzoek te voldoen.



Grond:

het verzoek van de Particul iere Synode van Groningen 199 6 is op wett ige wijze aan de
generale synode voorgelegd.

In het  oorsp ronk elijke vo orst el van d e com missie k w am oo k de o nt vank elijkheid  aan de ord e van h et
concept-huw elijksformulier, aangeboden door de kerk van Zwolle-Centrum en als bi jlage C opgeno-
men  in het  rappo rt v an depu tat en eredienst . Na een u itv oerige besp reking , w aaraan ook  de aanw ezi-
ge depu tat en ds.  T. Dijk ema en d s. H.  Folkers deelnem en, w ordt  op v oorst el van h et m oderam en
beslot en dat  com missie 2  (Litur gie) zich v erder ov er dit  onder w erp zal buig en, t erw ijl com missie 1
(Huw elijk  en ge zin) n adere v oor st ellen zal  doen  met  bet rekk ing  to t h et  verzo ek u it  Gron ing en (d eze
com missie k an daarbij v an ander m ateriaal g ebruik  mak en). Zo doend e blijf t een  ' afg eslankt '  voo rstel
van commissie 1 over, dat vervolgens met algemene stemmen wordt aanvaard.

Artikel 66 1 1 . 0 9 . 9 6
Rapport  stu diedepu tat en eredienst : bijlage C  ( 3 .4 . 1 ,  3 .4 . 4 ,  3 .4 . 1 2 ,  3 .4 . 2 0 ,  3 .6 . 3 ,  3 .6 . 8 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : K. St elpstra

M ateriaal :

1 . rappo rt st udiedep ut aten  eredienst ;
2 . brieven  van 3  kerken  en 2  part iculieren , w aarin bezw aren w orden  uit gespro ken t en aanzien

van de ont vankelijkheid v an bijlage C van het o nder mat eriaal 1 genoemd e rapport.

Besluit:

de brief schrijv ers te an tw oord en dat  het  de syn ode v rijstaat  het  door  deput aten  aan haar
voorgelegde concept-huweli jksformulier van Zwolle-Centrum bij  haar overwegingen te
betrekken.

Gronden:

1 . in de op drach t aan  de st udiedep ut aten  w as mede b egrepen d e inven tarisat ie van w at b innen
de kerken reeds voorhanden was als bezinningsmateriaal op het gebied van li turgische
fo rmu lieren; er is geen  reden het  huw elijksf orm ulier daarv an uit  te slu iten  (vgl.  Ac ta Om men
19 93 , blz.  10 5);

2 . volg ens bijlage 2 , art . 3  van d e huisho udelijk e regeling v oor g enerale syn oden h ebben
com missies de b evoeg dheid o m in n iet-v ertro uw elijke zaken h et ad vies in t e w innen v an
desku ndigen  buit en de sy nod e en buit en de k ring v an de adv iseurs.

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 67 1 4  /  1 8 . 06 . 9 6
Huw elijksf orm ulier  ( ag en da  3 .4 . 4 ,  8 , 1 0 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 9 ,  20 ,  2 3 ,  2 7;  3 . 6 .1 - 1 1  e n 3 . 7 . 1 )

Vo orst el : co mm issie 1

Rapporteur : R.Th . de Boer

M ateriaal :

1 . verzoek  van d e Particu liere Syno de van  Groning en 1 99 6 o m t ot  besluit vorm ing t e kom en
aangaande de redactie van het huweli jksformulier en daarbij  de punten genoemd in de
w ijzigingsv oorst ellen van  de kerk  te Gron ingen-O ost  te b etrek ken;  bij de beh andeling  van d it
verzoek w ordt ook in overweging genomen:
a. rapport van deputaten eredienst, bi j lage C: concept-huw elijksformulier, aangeboden door
de kerk  van Z w olle-Cent rum , m et een  uit gebreid e to elicht ing;  aanvu llend rapp ort  van d eput a-
ten, met onder meer de door Groningen-Oost toegezonden wijzigingsvoorstel len;
b. b rief v an de c lassis Zw olle dd.  2 n ovem ber 1 99 5;  de classis is m et d eput aten  eredienst
van o ordeel dat  de doo r Zw olle-Cent rum  ingebrac ht e krit iek op  het  best aande f orm ulier



beant w oord  mo et w orden  en verzo ekt  de syn ode v anw ege de best aande no od in Z w olle-
Centrum en elders zo snel mogeli jk op die krit iek in te gaan;
c. b rieven v an ach t k erken m et p osit ieve react ies op het  con cept -fo rmu lier van Z w olle-
Cent rum  (door v ier kerken  w orden  kleine w ijzigingen  voo rgest eld) en v an t w ee kerken  die
w illen dat  het  con cept -Zw olle eerst  get oet st en  nog n iet v rijgegev en w ordt ; in enk ele brieven
komt naar voren dat de l iturgische formulieren duidel i jk  moeten zi jn;  
d. bezwaren van een vi j f tal kerken en van een drietal part icul ieren tegen de voorgestelde
huwel i jksformulieren, deels van kerkrechtel ijke,  deels van inhoudel i jke aard;  

2 . brief  van d e kerk t e Leeuw arden dd . 2 8 m aart 1 99 6 m et d e vraag o f h et in  de vrijh eid van
de kerk en gelat en kan  w orden , dat  het  bruid spaar bij de h uw elijksbev estig ing de w ederzijdse
belof ten zel f  u i tspreekt.

Besluit:

1 . het huw elijksformulier in nieuwe redactie -- zoals het hieronder volgt -- ter toetsing aan de
kerken voor te leggen en het gebruik ervan in de vri jheid van de kerken te laten;

2 . aan een deputaatschap op te dragen:
a. ver der t e w erken aan  herziening  van h et h uw elijksf orm ulier, m et v erw erking  van reac ties
uit de kerken op het voorgelegde formulier, en aan de volgende synode voorstel len dienaang-
aande te doen;
b. hun rapport en voorstel len tenminste zes maanden voor de aanvang van de synode aan de
kerken toe te zenden;

3 . de vraag van de kerk te Leeuw arden (materiaal 2) als volgt te beantw oorden: het staat de
kerken vrij  bi j de huweli jksbevestiging het bruidspaar de beloften zelf te laten uitspreken, op
de wijze die in het formulier hieronder is aangegeven.

Gronden: 

1 . de mo eiten  die som mig e kerkerad en ervaren  bij de bev estig ing v an het  huw elijk in de g e-
meen te v an Christ us als gev olg v an bezw aren die bij a. s. bru idsparen  leven t egen het
bestaande formulier zijn reëel en wett igen herziening van het formulier op de onderhavige
punten; 

2 . het is van belang dat het huw elijksformulier het Schriftuurl i jk onderw ijs over het huweli jk op
een duideli jke manier onder woorden brengt;  

3 . naast  de nu v erw erkt e element en blijv en er nog  andere pu nt en in het  huw elijksf orm ulier die
nadere bezinning vragen;

4 . w ijziging v an lit urgisc he f orm ulieren is een zaak  die alle kerk en aangaat ; def init ieve v astst el-
ling v indt  des t e zorgv uldiger  plaat s, als de k erken d e gelegenh eid hebb en gek regen dit
formulier te beoordelen;

5 . het  uit spreken  van d e belof ten  door  het  bruid spaar zelf,  op de w ijze als in het  fo rmu lier
aangegeven, staat geli jk met het jaw oord op de gestelde vragen.

Afk ondiging

Inleiding

Instell ing

FORM UL IER V OO R DE BEV EST IGING V A N H ET H UW ELIJK IN D E GEM EEN-
TE VAN CHRISTUS

De kerk eraad m aakt  aan de gem eent e beken d, d at N . en N. , zo de H ere w il,
(dat um ) zullen t rouw en. Zij h ebben d e kerkelijk e bevest iging v an hun  huw e-
lijk aang evraagd , w ant  zij begeren in  het  huw elijk, als een  inst elling v an
God, tot zi jn eer en overeenkomstig zi jn Woord te leven. Wanneer vanuit de
gemeente geen gegronde bezw aren w orden ingebracht, zal de bevestiging
plaatsvinden in een dienst des Woords op.. .  om.. .  te. . .

Gemeent e van o nze Here J ezus Christ us,

De kerkeraad heeft  u tw eemaal bekend gemaakt,  dat  N. en N. de kerkel i jke
bevest iging v an hun  huw elijk heb ben aang evraagd . V anuit  de gem eent e zijn
geen geg rond e bezw aren t egen de b evest iging in gediend . Daaro m zullen  w ij
onder aanroeping van Gods naam daartoe overgaan.
Laten  w ij voo raf u it d e Schrif t h oren,  hoe God  het  huw elijk heef t in gest eld
als gave en opdracht aan man en vrouw.

In Genesis 1 lezen we dat God na de schepping van hemel en aarde de
mens schiep naar zi jn beeld.  Hierop volgen meteen de woorden: M an en



Gen. 2:24
Matt .  19 :5

1 Kor.7:2
1  K or . 6 : 1 9

M a t t . 5 : 3 1 , 3 2
M a t t . 1 9 : 3 -9
M a l.  2 : 1 3 -1 6
1  K or . 7 : 1 0 -1 4

Doel

Gen. 1:28
Ps. 127:3
Gen. 17:7

De verhouding
in het  huw elijk
Ef .  5 : 2 2 -3 3

vrouw  schiep Hij hen. God zegende hen en God zei tot hen: W eest vrucht-
baar en wordt t alri jk; vervult de aarde en onderw erpt haar, heerst over de
vissen d er zee en over  het  gevo gelt e des hem els en ov er het  gediert e dat
op de aarde kruipt  (Gen. 1 :2 7, 28 ).
Dat  de Here de in stellin g van  het  huw elijk no odzak elijk ach tt e, blijk t d uide-
l i jk  u i t  Genesis 2:18-23 . We lezen daar immers dat Hi j  zei:  Het  is niet g oed
dat  de men s alleen zij. Ik zal hem  een hulp  mak en die bij h em past . To en
Adam in het paradijs aan de dieren namen gaf, merkte hi j  dat hi j voor zich-
zelf geen  hulp v ond  die bij hem  past e. Daaro p deed Go d een diep e slaap
over A dam  kom en. Hij n am een v an zijn ribb en en bo uw de die t ot  een
vrouw . En Adam zong, toen God haar bij  hem bracht:

Dit is nu eindeli jk been van mijn gebeente
en vlees v an mijn  vlees;
deze zal 'm annin' heten,
om dat  zij uit d e man g enom en is.

Deze hech te b and t ussen m an en v rouw  houd t in  dat  zij een eigen gezin
gaan v orm en. Daar om  zal, zo lezen w e, een m an zijn v ader en m oeder
verlaten en zijn vrouw aanhangen en zi j zul len tot één vlees zijn. Christus
heef t d eze w oord en ov er het  huw elijk als inst elling v an God b evest igd en
voegde daaraan toe: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de
men s niet  ( M at t .  1 9 : 6) .

Hieruit  leren w ij, dat  God in zijn w ijsheid m an en v rouw  samenb rengt  en
hen in d iepe leven seenheid aan  elkaar ver bindt . W anneer nu  een man  en
een vrouw elkaar w il len toebehoren, zijn zij  volgens Gods ordening verpl icht
een huweli jksverbond aan te gaan. Zo zal iedere man zi jn eigen vrouw
hebben  en iedere v rouw  haar eigen m an. Dan  w ordt  ont uch t v ermed en en
zal ons l ichaam, dat immers een tempel is van de Heil ige Geest, niet veront-
reinigd worden.
Omdat  God w il dat de band v an het hu w elijk niet verbrok en w ordt , spoort
Hij de gehuwden aan elkaar trouw te bl i jven en w aarschuw t Hij in de
Schrift op verscheidene plaatsen tegen het kw aad van de echtbreuk. De
gehuw den die elk aar tro uw  blijven , zal Hij zegenen , en v erenigd  als ze zijn
door zijn hand, zal niets hen in dit leven van elkaar mogen scheiden.

Gods Woord onderwi jst  ons ook over het doel  van het huwel i jk .
Ten eerst e zullen m an en v rouw  in liefd e en met  vreug de elkaar t oebeho ren
en in al le dingen van het t i jdeli jke en eeuw ige leven elkaar trouw helpen.
Vervolgens zullen man en vrouw  bereid zijn gehoor te geven aan de roeping
tot  het ou derschap en zo dienst baar zijn aan de voortg ang van Gods v er-
bond. Wanneer hun huw elijk door God met kinderen gezegend wordt,
zul len zij  die opvoeden in de kennis en dienst van de Here, tot zi jn eer, tot
opbouw  van zijn kerk en tot heil  van die kinderen.

Laten we nu ook luisteren naar wat de Schrift  zegt over de verhouding
tussen man en vrouw  in het huweli jk. De apostel Paulus leert ons, dat de
eenheid v an man  en vro uw  in het  huw elijk een diep e bet ekenis h eeft . Hij
spreekt  van een  grot e verbo rgenh eid en heef t d an het  oog o p Christ us en
de gem eent e.
Evenals Christus  het  hoofd is  van zi jn  gemeente,  is  de man het  hoofd van
zijn vrouw . Christus heeft zi jn gemeente liefgehad en zich helemaal voor
haar gegeven. Zo moet de man met l iefde en zelfverloochening het hoofd
zijn van zijn vrouw; hi j  moet zich verantw oordeli jk weten voor haar welzijn,
haar gebo rgenh eid en go ede leiding  geven . Zo g aat h ij haar vo or in een
leven m et d e Here.
Zoals de g emeent e zich t oevert rouw t aan  Christ us en zich  door  Hem laat
leiden,  zo mo et d e vrou w  zich m et lief de t oevert rouw en aan haar m an en
zijn goed e leiding aan vaarden . Zij m oet  hem h elpen bij alle d ingen d ie naar
Gods w i l  z ijn.  
Als l iefde en trouw m an en vrouw  verbinden en zij  niet voor zichzelf leven,
maar v oor elk aar, v erto nen zij de eenh eid die er is t ussen Chr istu s en zijn
gem eent e.



Belofte

Gen. 3 :1 6-1 9

Ef .  4 : 3 2

W ederzijdse
verplic ht ingen

Ef .  5 : 2 2 -3 3
1  T im .  2 : 8- 1 5
1 Petr .  3:7

1  Pe t r. 3 : 1 -6

Vrag en aan het
bruid spaar

Aan de opdracht van God om als man en vrouw naar zijn Woord te leven,
heef t H ij rijke belof ten  verbo nden.  De Here w il zegenen w ie als getr ouw den
Hem v rezen en zijn geb oden eerb iedigen.  W e lezen imm ers in Psalm 
128 :1,2 de belof te:  W elzalig ieder die de H ere vreest , die in zijn  w egen
w andelt , w ant  gij zult  eten  de opb rengst  van u w  handen ; w elzalig gij, h et
zal u w elgaan.
Van w ege de zon de zullen zorg , m oeit e en verd riet d e gehuw den niet  be-
spaard blijv en. M aar zij mog en leven  in het  vert rouw en dat  de Here hen
helpen zal met zi jn vaderli jke hand. Zi j mogen vast geloven dat de Here hun
schu ld w il vergev en, zoals o ok zij elk aar hun zo nden en  tek ort kom ingen
vergev en. Do or Christ us Jezu s onze Here w ordt  het  huw elijk im mers g ehei-
l igd en dienstbaar gemaakt aan de komst van zi jn koninkri jk .

(De voorganger verzoekt het bruidspaar op te staan.)

Bruidegom en bruid, hoort nu naar w at de Here in zi jn Woord van u vraagt.

Bruidego m,  heb uw  vrou w  lief als uw  eigen lich aam,  evenals Ch ristu s zijn
gem eent e liefh eeft ; zorg  goed v oor h aar en ga haar v oor in  alle dingen  die
naar Gods w il zijn. V rees de Here, leef  verst andig m et u w  vrou w  en bew ijs
haar eer. Zij is im mers m edeërf genaam  van Go ds genad e in dit  en in het
toekomstige leven. Dan zullen uw  gebeden ook niet belemmerd worden.
Bruid,  heb uw man l ief  en vertrouw u aan hem toe, zoals de gemeente z ich
aan Christ us t oevert rouw t.  Vrees d e Here en help  uw  man b ij alle dingen
die naar Gods wil zi jn. Leef ingetogen en tooi u met het sieraad van goede
w erken, die God wil belonen in dit en in het toekomstige leven.
Blijf elkaar trouw  en leef beiden van Gods genade. Draag samen de verant-
w oordeli jkheid en de zorg voor uw  gezin en zet u ervoor in ook anderen te
helpen. Wees een zegen voor al len op de plaats die God u geeft in de
gemeente en in de samenleving.

Wilt u elkaar nu de rechterhand geven en antw oorden op de volgende
vragen:

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:)

N., belooft u hier voor God en zi jn heilige gemeente, nu u N. tot uw  vrouw
genomen hebt, haar l ief te hebben, goed voor haar te zorgen en haar voor
te gaan in al le dingen die naar Gods wil zi jn? Zult u heil ig met haar leven,
haar noo it v erlaten , m aar haar t rouw  blijven  in goed e en kw ade dagen , in
rijkdo m en arm oede,  in gezon dheid en  ziekt e, t ot dat  de doo d u zal sch ei-
den? Belooft u zo in uw  huw elijk overeenkomstig het evangelie te leven?

(An tw oord :) Ja.

(De voorganger vraagt aan de bruid:)

N.,  beloof t u  hier vo or God en  zijn heilige gem eent e, nu  u N. t ot  uw  man
genom en hebt , hem  lief t e hebben , hem  te h elpen en t e volg en in alle
dingen  die naar God s w il zijn? Zult  u heilig m et h em lev en, h em no oit  verla-
ten , m aar hem  tro uw  blijven , in g oede en k w ade dagen , in rijk dom  en
armoede, in gezondheid en ziekte, tot dat de dood u zal scheiden? Belooft u
zo in uw  huw elijk overeenkomstig het evangelie te leven?

(An tw oord :) Ja.

(Event ueel k unn en br uid ego m en  bru id de  belo ft en zelf  uit sprek en op  deze
w ijze: 
De bruid egom  zegt:  Ik beloo f h ier voo r God en zijn h eilige gem eent e, nu  ik
N. t ot  mijn v rouw  genom en heb,  haar lief  te h ebben,  voo r haar t e zorgen en
haar vo or t e gaan in alle d ingen d ie naar Gods w il zijn. Ik zal heilig  met  haar
leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw  bli jven, in goede en kwade
dagen, in r i jkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot dat de dood ons
zal scheiden . Ik b eloof  zo in m ijn huw elijk ov ereenko mst ig het  evang elie te
leven.



Zegen

Gebed

Zegen

De bruid zegt: Ik beloof hier voor God en zijn heil ige gemeente, nu ik N. tot
mijn  man g enom en heb,  hem lief  te h ebben,  hem t e helpen en  te v olgen in
alle dingen  die naar God s w il zijn. Ik zal heilig  met  hem lev en, h em no oit
verlat en, m aar hem  tro uw  blijven , in g oede en k w ade dagen , in rijk dom  en
arm oed e, in  gezon dhe id en  ziekt e, t ot dat  de do od o ns zal sc heid en.  Ik
beloof zo in mi jn huwel i jk  overeenkomst ig het evangel ie te leven.)

(De voorganger spreekt tot  het  bruidspaar:)

Onze Here God verlene u door zijn Heil ige Geest de kracht om uw  belofte
na t e kom en, al de d agen die H ij u samen  schen ken w il. Hij v erbind e u met
w are l iefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen.

Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dankzegging en gebed.
(Eventueel  knielt  h ierbi j het  bruidspaar.)

Alm acht ige God en  Vad er, w ij roem en uw  w ijsheid en g oedheid  die U
openb aart in  al uw  w erken,  ook  in de inst elling v an het  huw elijk. U  hebt  in
het  paradijs gezeg d dat  het  niet  goed is,  dat  de men s alleen blijf t.  U gaf
Ad am een h ulp die b ij hem p aste en  U brac ht  hen sam en, o pdat  zij die tw ee
w aren, één  zouden  zijn. Oo k deze bru idegom  en bruid  hebt  U to t h et h uw e-
lijk gero epen.  W ij dank en U, d at U  hen aan elk aar hebt  verbo nden.  En w ij
bidden U, wil hun uw Heil ige Geest geven, zodat zi j in een vast geloof
heilig leven naar uw w il en de macht van de zonde weerstaan. Verhef uw
aangezicht o ver hen en leid hen in v oorspoed en t egenspoed aan uw  vader-
hand.
Schen k hu n uw  zegen, zo als U de gelo vige v aderen A braham , Isaak en
Jakob gezegend hebt. Betoon U aan hen de trouwe God van het verbond
en ook  aan hun  kind eren, in dien zij die v an U on tv angen.  Geef hu n w ijsheid
en kracht om die kinderen godvrezend op te voeden tot eer van uw heil ige
naam , t ot  opbo uw  van u w  gemeen te en  to t v erbreidin g van  het  evang elie.
Geef dat  zij in gem eensch ap met  Christ us leven  en in op recht e liefd e elkaar
trouw  bli jven tot eer van U en tot zegen van hun naasten.
Doe hen  met  heel uw  kerk u itzien n aar de grot e dag v an de bru ilof t v an het
Lam.
W il ons ho ren, b armh artig e Vad er, do or Jezu s Christ us, u w  Zoon , die m et
U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Onze t rouw e God en V ader verv ulle u m et zijn g enade en g eve u,  dat  u vele
jaren in liefde en eensgezindheid heil ig voor Hem zult leven. Amen.

Prof. dr. M . te V elde, die als adviseur aanw ezig is, kan zich w el in de voorgest elde procedure
vind en, m aar hij zou zelf  to ch liev er een andere o pt ie kiezen. Laat  een depu taat schap  het  huw elijks-
fo rmu lier gron dig bek ijken,  zodat  door  de vo lgende g enerale syn ode een n ieuw e tek st k an w orden
vast gest eld. Het  fo rmu lier zou ov erigens oo k no g op en kele pu nt en aangev uld k unn en w orden : het
tro uw -zijn aan elkaar k an duid elijker ver w oord  w orden  (bijvo orbeeld  met  behulp  van d e bijbelse
uit druk king  ' tro uw en in de H ere' ), t erw ijl van een  opro ep t ot  reinheid en  to t zelf verloo chen ing juist
in deze t i jd een posit ief signaal kan uitgaan.
De commissie k iest  voor een tweesporen-beleid:  op de korte termi jn kr ijgen de kerken de beschik-
king  over een  op enk ele onderd elen bijgest elde t ekst  en op d e lange t ermijn  kan een n ieuw  fo rmu lier
w orden gebruikt. Maar ds. P.L. Storm is er niet van overtuigd dat een voorlopige oplossing in de
voorgestelde vorm noodzakelijk is. Daarom dient hi j  het volgende tegenvoorstel in: "naar aanleiding
van het verzoek van de Part icul iere Synode van Groningen 1996 aan een apart  voor deze zaak te
benoem en depu taat schap  op t e dragen h et h uidige h uw elijksf orm ulier op zijn  duidelijk heid en
Schrif tu urlijkh eid t e to etsen  en daarbij o ok aan dach t t e geven  aan de w ijzigingsv oorst ellen van
com missie 1  van d e Generale Syn ode v an Berkel 1 99 6" . Event uele w ijzigingsv oorst ellen zullen dan
eerst aan  de kerk en w orden  voo rgelegd , w aarna depu tat en de reac ties k unn en verzam elen en
verw erken. Doo rdat de v ergadering na brede bespreking b esluit het  com missievoorst el te aanvaar-
den (met 24 stemmen voor, 10  stemmen tegen en 2 onthoudingen), is dit tegenvoorstel verworpen.



Hoofdstuk IV EVAN GELISATIE EN ZENDING

Artikel 68 3 1 . 0 5  /  05 . 0 6 . 9 6
Oprichting missionair Insti tuut voor Theologische Toerusting (agenda 5.3.1-2,  7.2 .1-2 en 11.5.1)

Vo orst el : co mm issie  3

Rapporteur : L.J . Jo osse

M ateriaal :

1.  rappo rt d eel 1 v an depu tat en Gerefo rmeerd e M issiologisc he Opleid ing en ap art t oegezon den
bijlage 1  (besluit  inzake st udiebeg eleider), bijlag e 2 (inzak e doc ent enco rps) en bijlag e 3
(inzake do elstellin g en t oeko mst ige organ isatie GM O);

2.  rapport deel 2 van deputaten GMO: jaarverslagen 199 3, 19 94 en 19 95;
3.  rappo rt d eput aten  opric ht ing Inst itu ut  voo r Gerefo rmeerd e Theolo gisch e Toerust ing,  met

bij lagen;
4.  aanvullend rapport deputaten oprichting IRTT met f inancieel overzicht 19 94 en 19 95;
5.  brief van het Gereformeerd Vormings Insti tuut dd. 5 apri l 199 6, w aarin gepleit wordt  voor

faci li ta ire samenwerking tussen gereformeerde organisat ies ui t  een oogpunt van ef f ic iency
en kostenbesparing.

Besluit:

1. het  gevo erde beleid v an zow el deput aten  GMO  als deput aten  opric ht ing IRTT on der hart elijke
dank goed te keuren en hun decharge te ver lenen; 

2 . a. over te gaan tot opheff ing per 1 januari 1997  van de Gereformeerde Missiologische
Opleiding; 

b. over te gaan tot oprichting per 1 januari 199 7 van een missionair Insti tuut voor
Theologische Toerusting van De Gereformeerde Kerken in Nederland, afgekort IRTT
(Instit ut e of  Reform ed Theo logic al Training );

c. deput aatsc happen  van GM O en op richt ing IRTT sam en t e voeg en t ot  het  colleg e van
deputaten-curatoren van het missionaire Instituut Theologische Toerusting van De
Gereformeerde Kerken in Nederland;

3 . elf nieuw  te benoemen deputaten op te dragen het curatorium te vormen van het IRTT;
4 . voorts deze deputaten op te dragen:

a. al le werkzaamheden te verrichten die nodig zi jn in verband met de opheff ing van de
GMO, alsmede de overdracht van de middelen van GMO en IRTT i.o. aan het IRTT;

b. de werkzaamheden te verrichten zoals deze voorheen zowel door GMO als IRTT i.o.
w erden gedaan kracht ens opdracht  van de Generale Synode Om men 1 99 3,  Ac ta art.
4 8  e n 4 9 ;

 c. een t heoloo g/m issioloog  to t st udieleider v an het  IRTT te b enoem en en zo n odig o ver
te g aan t ot  de aanst elling v an een org anisat iedesku ndige;

d.  een st udieraad,  best aande uit  enkele desk und igen op  het  gebied v an missio logie,
onderwijskunde, ontwikkelingskunde en organisatiekunde, in te stel len ter ondersteu-
ning v an de w erkzaam heden v an geno emd e stu dieleider,  alsmede t er adviserin g van
deput aten, o .a. m et het  oog op d e verdere vorm geving v an de organisatiest ruct uur;

 e. voorstel len te concipiëren met betrekking tot aanpassing van het Reglement voor de
GMO, en de instructies van deputaten-curatoren, van de studieleider van het IRTT,
en van de administrateur/penningmeester, alsmede met betrekking tot andere in-
structies en noodzakelijke regelingen;

f . zich nader te bezinnen op de doelstell ing van het IRTT;
 g. te zoek en naar m ogelijk heden o m in h et b uit enland k ort lopend e cursu ssen aan

person en of  groep en t e (doen) g even,  gerich t o p hulp  aan buit enlandse k erken b ij
kerkel i jke opbouw ; 

 h. cursussen in Nederland aan t e bieden, gericht  op doelgroepen  van kw alitatief  ver-
schillend niveau;

i. att ent t e blijven op project en van plaat selijke kerken, die gericht  zijn op missionaire
hulpv erlening t en beho eve v an buit enlandse k erken o f (g roepen ) christ enen in
binnen- en buitenland;

j. in ov erleg t e tred en met  de zenden de kerk en, d eput aten  BBK en met  organ isaties als
Stev aj, Fundam ent  en LVEA , m et h et o og op  eenheid in  beleid t en aanzien v an
missio naire hulp verlenin g aan k erken en /of  kerken groep en doo r het  (doen) g even v an
kortlopende cursussen in binnen- en buitenland;



 k.  deel te nemen in het overleg van verschil lende gereformeerde instell ingen om te
komen tot f aci li taire samenwerking;

l .  de bij GM O en IRTT i.o . aanw ezige geldm iddelen aan  te w enden v oor h et v orm en
van een  gemeen schap pelijke k as;

m . zich te bezinnen op concrete voorlichting aan de kerken;
5.  deput aten t e macht igen van de k erken een quot um v an maxim aal ƒ 3, -- per ziel per jaar te

vragen, ingaande 1 januari 1997 , en hen op te dragen om te zien naar andere fondsen en de
mogeli jkheden te onderzoeken tot besparing van kosten;

6 . deputaten op te dragen zich te bezinnen op het honoreringsbeleid;
7 . de co nt role van  de boek en en de ad min istrat ie te do en plaat svind en doo r de f inanc iële

commissie van de generale synode; 
8 . deputaten op te dragen het rapport omtrent hun arbeid drie maanden voor de eerstkomende

generale synode toe te zenden aan de kerken.

Gronden:

1 . deputaten hebben op i jver ige en verantw oorde w i jze hun opdracht naar vermogen vervuld;  
2.  zowel deputaten GMO als deputaten oprichting IRTT bepleiten de vorming van een missio-

nair insti tuut door samenvoeging van de aan hun zorg toevertrouwde instel lingen;
3.  deputaten IRTT hebben de noodzaak van en mogeli jkheden voor voortzett ing van cursussen,

bedoeld  voo r buit enlandse st udent en in Ned erland,  evenals v oor k ort lopend e cursu ssen in
het buitenland, aangetoond;

4.  de Generale Sy nod e van A rnhem  19 81  besloot  de zendin gsop leiding n iet t e inco rporeren  in
de Theo logisc he Univ ersiteit  en de GM O heef t h aar zelfst andige b estaan srecht  bew ezen. Het
opric ht en van  de IRTT boo d de TU  te Kam pen de m ogelijk heid aanv ragen v an st udent en en
kerkelijk e voo rgang ers om  aan de un iversit eit t e Kamp en t e mog en st uderen , t e verw ijzen
naar cu rsussen v an het  IRTT i.o. ; daaro m is op richt ing v an een af zonderlijk  mission air
insti tuut gerechtvaardigd;

5 . bi j  een voldoende aantal deputaten kunnen drie secties w orden gevormd met het oog op de
verdelin g van  de w erkzaam heden,  namelijk  ten  aanzien van  de t oerust ing v oor h et zend ings-
exam en, h et o rganiseren  en hou den v an cu rsussen in N ederland en  het  voo r kort e term ijnen
uitzenden van docenten naar buitenlandse kerken voor missionaire hulpverlening;

6 . beide instell ingen zi jn missionair  ger icht  en hun doelstell ingen zi jn goed te integreren, te
w eten:
a. theoretische en praktische toerusting van missionaire dienaren des Woords, c.q.

evangelisatiepredikanten en andere evangelisatie- of zendingswerkers, zow el vóór de
aanvang als gedurende hun arbeid in binnen- en/of buitenland;

b. theoretische en praktische toerusting van uitgenodigde buitenlandse studenten,
kerkeli jke voorgangers en anderen door kortstondige opleiding in Nederland, en/of
doo r uit  te zend en doc ent en vo or ko rtlo pende c ursussen  op uit nod iging v an kerk elij-
ke instant ies en/of  (groepen van) personen in het buitenland. 

In beide g evallen is d e mission aire hulpv erlening en  to erust ing v an bet rokk enen ged iend m et
w ederkerige ontmoeting en assistentie. Deputaten-curatoren dienen zich in overleg met de
studieleider en de studieraad voortdurend te bezinnen op het beleid, de instrumenten en de
mid delen w aarmee,  evenals d e met hod en en org anisat ievorm en w aardoo r de doelst elling v an
het missionaire IRTT kan worden bereikt ;  

7.  uit breidin g van  het  w erk v ergt  een heldere o rganisat iestru ct uur en  een goed e verdelin g van
verantwoordeli jkheden en bevoegdheden. Deputaten zijn eindverantwoordeli jk voor de
vaststel ling van het beleid en dragen ook de eindverantw oordeli jkheid voor de voorbereiding
en de uit voerin g ervan . Zij ho uden o ok t oezicht  op het  goed f unc tio neren v an aan t e trek ken
medew erkers, aan wie de voorbereiding en uitvoering van het w erk wo rdt toevertrouw d. De
te b enoem en st udieleider v an het  inst itu ut  is verant w oord elijk vo or de v oorb ereiding en
uit voerin g van  het  beleid. Gelet  op de t heolog ische d oelst elling v an het  inst itu ut  dient  hij
erkend e th eologisc h/m issiologisc he bek w aamh eden t e bezitt en. Hij zal o nderst euning  dienen
te  ont van gen  in de  bezin nin g op  en ui tv oerin g v an he t b eleid;  dit  kan  op v erant w oor de w ijze
geschieden doo r een studieraad w aarin deskundigen op  het gebied v an missiologie, on der-
w ijskunde, ontw ikkelingskunde en organisatiekunde zitt ing hebben;

8 . in onze kerken zi jn diverse organisatiedeskundigen aanw ezig die kunnen w orden gevraagd
om als vrijwil l iger en/of op partt ime basis hun diensten te verlenen o.a. met het oog op de
opzet en organisatie van te geven cursussen;

9.  eenheid in  beleid v oor m issionaire hu lpverlen ing v ergt  nauw  overleg  met  zendend e kerken  en
deput aten  BBK, alsook  met  andere geref orm eerde inst ant ies;

10. soms zijn er legaten beschikbaar gesteld voor zendingsdoeleinden met de stipulatie dat de
opb rengst  van h et leg aat n iet in  mind ering m ag ko men  op de b ijdragen v oor h et ac tu ele
zendingswerk van zendende kerken;



1 1 . to t d usver h ant eerden GM O en IRTT i.o . een v erschillen d beleid in zake hon orering ; het  is
vanzelfsprekend dat vanaf nu een uniform beleid wordt  gevoerd dat in onderl ing overleg tot
stand kan komen;

12. fac ilitaire sam enw erking  tu ssen geref orm eerde inst ellingen k an ef fic iency  bevo rderen en
kosten besparen;

1 3 . het verdient aanbeveling de controle van de boeken van deputaatschappen die vanw ege de
om vang  van h un beg rot ing niet  door  ext erne acc oun tan ts w orden  geco nt roleerd,  te d oen
uit voeren  door  de co nt roleco mm issie die is ingest eld doo r de syn ode;  daarbij is t evens een
belangri jke overweging dat de kwaliteit van de controle niet onzeker mag bl i jven.

Bespreking v indt  plaats in aanw ezigheid van  de deput aten d s. A .P. van D ijk, br.  M. W.  Folmer, br.  S.
Jon ker, d s. H. W . Oph of f en  ds. A . Sch eringa (GM O) en drs.  C.J . Haak , ds.  M .H.  Oost erhuis,  ds.
D.J . Zand bergen  (IRTT). V erder is aanw ezig br. A . de Graaf , de adm inist rateu r van h et IRTT.  Nadat
de commissie verschil lende wijzigingsvoorstel len vanuit de vergadering heeft v erwerkt en op
aandrang  van d eput aten  alsnog d e aanduid ing ' Reform ed'  in de Engelse naam  van h et o p t e richt en
inst itu ut  heef t o pgeno men , blijf t n og een am endem ent  over:  ds. R. t er Beek w il in de reeks v an
besluit 4d na 'm issiologie' nog extra invoegen 't heologisch onderricht ' .  Zi jn amendement w ordt
echt er verw orpen  met  12  stem men  voo r en 2 1 st emm en t egen.  Het  voo rstel v an de c om missie
w ordt zonder tegenstemmen aanvaard (een afgevaardigde onthoudt zich van stemming, terw ij l oud.
M .W . Folm er en ds.  M .H.  Oost erhuis als dep ut aten  steed s buit en st emm ing blijv en). Ten slot te w ijst
de praeses op de betekenis van het genomen besluit.  W ij zien het als onze pl icht het gereformeerde
erfg oed do or t e geven  in Nederlan d en daarb uit en, zod at o ok v ele anderen k unn en pro fit eren van
w at de Here ons heeft geschonken.

Artikel 69 2 5 . 0 4 . 9 6
Zeeuw sch-V laamse Geref orm eerde Evangelisat ie in België (agenda 4.4)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N. Wiersum

M ateriaal :

brief  van d e Particu liere Syno de van  Zeeland,  Noord  Brabant  en Limb urg d d. 2 0 jan uari 1 99 6
m e t:
a. ken nisgev ing dat  door  de Classis A xel een b ijdrage v an ƒ  12 ,-- per ziel w erd vast gest eld
voo r de kerk en in de c lassis, m et in gang v an 1  januari 1 99 7,  voo r het  evang elisatiew erk in
België;
b. kennisgeving dat de part icul iere synode zal overgaan tot de vaststel l ing van een bi jdrage
per ziel; deze b ijdrage zal do or de par tic uliere syn ode w orden  vast gest eld in haar m ei-verga-
dering van 199 6;
c. v erzoek o m aanv ullende st eun m et in gang v an 1  januari 1 99 7.

Besluit:

1 . aan dit verzoek te voldoen;
2 . van d it b esluit  meded eling t e doen aan  de part iculiere sy nod e van Z eeland,  Noord -Brabant  en

Limburg, de c lassis Axel  en deputaten Aanvul lende Steun Evangel isat iew erk.

Gronden:

1 . het  steu nverzo ek v an de PS van h et Zu iden v oldoet  aan de rich tlijn en van  de Generale
Syno de van  Leeuw arden 1 99 0 (A ct a art 8 1,  besluit  2);

2 . continuering van het evangelisatieprojekt van de Zeeuwsch-Vlaamse Gereformeerde Evang-
elisat ie in België is noodzakeli jk ;

3 . het  w erk w ord t al  jarenla ng g edrag en do or een  gede elt e van  de ge ref orm eerde k erken ; de ze
steu n- en adv iesgeven de kerk en hebb en de ZGEB verzoc ht  voo r haar deel t e bevo rderen d at
de ond ersteu ning in  overeen stem min g gebr acht  w ordt  met  de aangen om en generaal-sy nod a-
le richtl i jnen;

4 . het  part iculier resso rt alléén  heef t n iet v oldoen de draagk racht  voo r de f inanc iering v an het
w erk.

Nadat  een ordev oorst el van d s. R.Th . de Boer o m d e besprek ing t e verdag en t ot  na het  gesprek
tu ssen co mm issie 4 en d eput aten  ASE met  een ruim e meerd erheid is v erw orpen , w ordt  het  voo rstel



van de commissie met algemene stemmen aanvaard.
De praeses co nst ateert  dat  door  het  genom en besluit  alle kerken  bij het  evang elisatiew erk in België
bet rokk en zijn, w aarmee de b etek enis van  dit  w erk w ordt  onder streep t.  Hij spreekt  de w ens uit  dat
de evangelieverkondiging in België ook in de toekomst gezegend zal w orden.

Artikel 70 2 2 . 0 5 . 9 6
Aanvul lende steunver lening evangel isat iew erk (agenda 4.1 en 4.3)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N. Wiersum

M ateriaal :  

1 . rapport  deputaten met f inancieel  overzicht ;  
2 . aanvullend rapport deputaten met verzoek om aanvull ing van de instructie art. 2 m et de

w oord en: d e classis w aarbinn en het  evang elisatiew erk plaat svind t in fo rmeert  deput aten
daart oe doo r mid del van  een besch rijving  en beoo rdeling  van d e situ atie;

3 . brief van de Gereformeerde Kerk te Drachten-Zuid/Oost met v oorstel tot aanvull ing van de
inst ruct ie art.  2 m et d e w oord en: jaarlijk s steed s binnen  zes maand en na af loop v an het
betref fende beg roting sjaar;

4 . verzoek v an de Classis Rott erdam d d. 2 1 dec ember 1 99 5 om  vrijst elling van d e quot a ASE
voor de kerken in de ressorten die het evangelisatiew erk onder culturele minderheden in de
regio  Rijnm ond  ste une n " to td at  de lan delijk e om slag A SE de bijd rage v an de  kerk en in  deze
ressorten aan het evangel isat iew erk onder etnische minderheden overschri jdt ."

Besluit 1 :  

a. dep ut aten , ben oem d doo r de Generale Sy nod e van Om men  19 93  te d echarg eren ond er
dank voor de goede diensten;
b. opnieuw deputaten te benoemen met als opdracht:
1.  de doo r de generale sy nod e to egest emd e verzoek en t e beoord elen en een b edrag aan
steun toe te kennen door middel van een omslag per l id van alle kerken (uitgezonderd de
kerken  van h et p artic ulier ressort  dat  om  steu n vraag t);  bij deze beoo rdeling  dient  het
volgende in acht genomen te worden:
a. bi j  het verlenen van aanvullende steun speelt naar het besluit van de Generale Syno-

de van  Leeuw arden 1 99 0 (A ct a art.  81 , beslu it 2 ) elke kerk elijke verg adering  een rol.
Binnen het systeem van het geven van aanvullende steun behoort de steunverlening
een piram idale opb ouw  te h ebben:  hoe dic ht er bij het  w erk bet rokk en des t e meer
w ordt er bijgedragen;

b. uitgangspunt is dat een kerkelijke vergadering bi j het opzetten van activiteiten pro-
beert  die zelf t e beko stig en. Heef t zij er alles aan g edaan w at b innen h aar verm ogen
lag, dan kan zonodig met duidelijke opgaaf van redenen om steun worden gevraagd.
Bedacht dient te w orden dat het bedrag dat als generale steun door de overige
kerken  w ordt  gegev en vo or deze ker ken een  inperk ing bet ekent  van d e mog elijkheid
tot het v errichten van eigen kerkeli jke activiteiten;

2.  een adv ies aan de sy nod e voo r te b ereiden op  basis van  de ond er 1 g enoem de crit eria
ingev al een part iculiere sy nod e een nieuw  verzoek  to t aan vullen de st eun bij d e generale
synode indient;
3.  erop toe te z ien dat de ondersteunde arbeid ger icht  b l i jf t  op het beoogde doel en zich
daartoe jaarlijks steeds binnen drie m aanden na afloo p van het  betref fende beg roting sjaar te
laten  inf orm eren doo r de classis w aarbinn en het  evang elisatiew erk plaat svind t d oor m iddel
van een  besch rijving  en beoo rdeling  van d e situ atie;
4. nadere criteria te ontw ikkelen inzake de piramidale opbouw met betrekking tot de hoogte
van de quota voor de classicale, respectievelijk part icul iere ressorten ten opzichte van de
quota voor de gezamenli jke kerken;
5.  aan de kerk en een qu ot um  te v ragen m et d e mac ht iging d it t e innen t er beko stig ing v an
het door hen ondersteunde evangel isat iew erk.

Gronden:

1 . deputaten hebben zich naar behoren van de hen opgedragen taak gekweten; 
2 . de door de Generale Synode van Ommen 199 3 opgestelde instructie voorziet niet in de

situ atie v an een nieu w e steu naanv raag; d eput aten  zijn in een derg elijke sit uat ie bet er to ege-



rust dan de synode zelf om de aanvraag aan de vastgestelde criteria te toetsen;
3 . de door de Gereformeerde Kerk te Drachten-Zuid/Oost en de door deputaten voorgestelde

toevoegingen aan de instructie onder 3 zijn bevorderl ijk voor een eff iciënte taakvervull ing
van deputaten;

4 . voo r een billijke b eoord eling v an de v erschillen de st eunaanv ragen is een m eer con cret e
ui twerking van de cri teria van de Generale Synode van Leeuwarden 1990  noodzakel i jk .

Besluit 2 :

 aan het verzoek van de Classis Rotterdam dd. 21 december 199 5 niet te voldoen.

Grond:

het v erzoek strijdt  met  het besluit  van de Generale Synode v an Leeuw arden 19 90  (Act a art.
81 , beslu it 2 .4 ).

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  drs. B. W . Gort  en br.  J.F.  W alinga.
Opgemerkt wordt dat het de bedoeling is 'zwakkere' regio's te ondersteunen, maar niet zonder de
eerste verantw oordeli jkheid (ook f inancieel) te laten op de plaats waar init iat ieven genomen w orden.
De verg adering  aanvaard t h et v oorst el van d e com missie,  besluit  1 m et alg emen e stem men  en
besluit 2 met 1  stem tegen en 1 onthouding.



Hoofdstuk V THEOLOGISCH E UNIV ERSITEIT

Artikel 71 2 4 . 0 4 . 9 6
Benoem ing dr s. W .H.  Rose

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
beslot en heef t,  drs. W .H.  Rose te Kam pen per 1  sept emb er 19 96  te b enoem en t ot  univ ersitair
docent (1 fte.) in de Oudsemitische f i lologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten.

Artikel 72 2 4 . 0 4 . 9 6
Benoem ing dr s. I.D.  Haarsma

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
beslot en heef t,  drs. I. D. Haarsm a te Zw olle per 1  sept emb er 19 96  te b enoem en t ot  univ ersitair
doc ent  (0, 4 f te. ) in de (gesc hiedenis v an de) W ijsbegeert e.

Artikel 73 0 9 . 0 5 . 9 6
Aan vaardin g beno emin gen

De praeses deelt  mee dat  drs. W .H.  Rose en drs. I. D. Haarsm a telef onisc h hebb en lat en w eten  dat
zij hun benoeming tot universitair docent aanvaarden. Zij zullen dit nog schrifteli jk bevestigen. De
syno de neem t h iervan m et een  dank baar applau s kenn is.

Artikel 74 2 4 . 0 4 . 9 6
Vo orziening  Am bt elijke V akken  (agenda 5.1.4)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : C. van  den Berg

M ateriaal :

brief van deputaten-curatoren van de Theologische Universiteit van De Gereformeerde
Kerken in Neder land dd. 15 apr il  1996 betref fende een derde format ieplaats Ambtel i jke
Vakken.

Besluit:

1 . tot  de aanstelling van een 1  ft e. universit air docent  in de secto r Am btelijke V akken ov er te
gaan voo r de term ijn van zes jaar;

2 . curatoren te verzoeken om te bevorderen dat een formatieplan gereed komt.

Gronden:

1 . sinds het  stu diepro gram ma m eer aansluit  bij de beh oef te aan  een prak tijk gerich te o pleiding  is
de sector Am bteli jke Vakken steeds arbeidsintensiever gew orden;

2 . het  is onderw ijskun dig v an belang  dat  er gew erkt  w ordt  met  één vast e doc ent  i.p. v.  met
telkens w isselende hulpkrachten zoals de laatste jaren;

3.  de pro cesgeric ht e aanpak  van d e preekc olleges bren gt  een grot e to enam e van h et aan tal
colleg e-uren m et zic h m ee;

4 . binnen zes jaar kan het formatieplan ruimschoots gereed zijn en is er meer zicht op de
w erkbelast ing v an de do cent en t en gev olge v an de pro cesgeric ht e aanpak  van d e preekc olle-
ges en de b egeleiding  van d e prakt ijkoriën tat ie.

Bij  de bespreking zi jn namens deputaten-curatoren ds.  A.  Kamer,  ds.  P.  Schel l ing,  ds. C.J.  Smel ik,
br. A . V reugd enhil en d s. B. v an Zuijlek om  aanw ezig. Op  verzoek  van d e vergad ering w ordt  een
senaat snot a ' Not itie st ruct urele vo orziening  ambt elijke vak ken'  ter in fo rmat ie uit gereikt  aan alle
syno deleden.  Namen s de senaat  belich t d e rect or, p rof . dr.  J. v an Brugg en, h et b elang v an een m eer
proc esgerich te aan pak v an de preek colleg es. De w enselijkh eid daarv an w erd inder tijd  aangedrag en
vanuit de kerken.
Het voorstel van het moderamen wordt met algemene stemmen aanvaard.



Artikel 75 0 8 . 0 5 . 9 6
Benoem ing dr s. P.W . van  de Kam p

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g op v oord racht  van d eput aten -curat oren
beslot en heef t o m d rs. P.W . van  de Kam p, p redikan t v an de Geref orm eerde Kerk t e Groning en-Oost ,
per 1 augustus 199 6 voor de termijn van zes jaar te benoemen tot universitair docent (1 fte.) in de
Ambt elijke Vakken. Het is de bedoeling dat deze docent als opdracht kri jgt: het onderw ijs in de
Poimeniek en de Diaconiek; part icipatie in het onderwijs in de Inleiding Ambteli jke Vakken en in de
Hom iletiek ; een ged eelte v an de beg eleiding p rakt ijkoriën tat ie, t e w eten  de begeleid ing inzak e het
past oraat .

Artikel 76 1 2 . 0 6 . 9 6
Emeri t er ing  prof .  d r.  J .  Douma

De praeses deelt mee dat de synode in comité-zitt ing op voorstel van deputaten-curatoren van de
Theologische Universiteit besloten heeft, aan prof. dr. J. Douma per 1 september 199 7 ontslag te
verlenen  uit  zijn dienst  als hoog leraar aan de Un iversit eit.  Dit  in verb and m et h et b ereiken v an de 6 5-
jarige leeft i jd en in overeenstemming met art ikel 6 van het Reglement voor docenten aan de Theolo-
gisch e Univ ersiteit . Het  ont slag w ordt  verleend  op de m eest eerv olle w ijze en ond er bet uiging  van
dank voor de trouw en de i jver waarmee prof. Douma sinds zi jn optreden op 8 september 197 0 de
kerken en haar opleiding tot de dienst des Woords heeft gediend.

Artikel 77 1 2 . 0 6 . 9 6
Benoeming drs. A.L.Th. de Bruijne

De praeses deelt mee dat de synode in comité-zitt ing op voorstel van deputaten-curatoren van de
Theologische Universiteit besloten heeft om drs. A.L.Th. de Bruijne, predikant van de Gereformeerde
Kerk t e Rott erdam -Cent rum , per 1  sept emb er 19 97  te b enoem en t ot  univ ersitair d ocen t (1  ft e.) in
de Ethiek  en de Ency clop edie.

Artikel 78 0 3 . 0 9 . 9 6
Aanvaarding benoeming

De praeses deelt  mee dat  drs. A .L.T h. d e Bruijne t elefo nisch  heef t lat en w eten  dat  hij zijn ben oe-
ming tot universitair docent aanvaardt. Hij heeft dit inmiddels ook schriftel i jk bevestigd. De synode
neem t h iervan m et een  dank baar applau s kenn is.

Artikel 79 2 9 . 0 5 . 9 6
Theolo gisch e Univ ersiteit  (agenda 5.1.2  en 5.1.3 , 5.1 .5-7, 5 .1.1 3 en 5.2. 1 en 2)

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteurs : W . St uring  en L.J . Jo osse 

M ateriaal :

1 . rappo rt v an depu tat en-cu rato ren Theo logisc he Univ ersiteit ;
2 . brief van deputaten-curatoren dd. 15 apri l  1996 m et betrekking tot samenwerking met de

Theologische Universiteit van de Christeli jke Gereformeerde Kerken, gevestigd te Apeldoorn,
inzake de V ooro pleiding , w aarin w ordt  voo rgest eld om  een ' com missie t oezicht  voo roplei-
ding' in te stel len;

3 . concept van het nieuwe Statuut voor de Theologische Universite i t  (GS Ommen 199 3, Acta
art.  60 , beslu it 9 );

4 . brief van de kerk te Loenen-Abcoude dd. 24  december 199 5 met betrekking tot het concept
van h et n ieuw e Stat uut , w aarin w ordt  voo rgest eld doo r een nieuw  to e te v oegen art ikel
nadrukkeli jk te st ipuleren dat de primaire taak van de Universiteit is "t oekomstige predikan-
ten  prakt isch o p t e leiden t ot  voo rgang ers in de Geref orm eerde Kerken  in Nederlan d en daar
buiten";

5 . brief  van d e kerk t e Leeuw arden dd . 2 8 m aart 1 99 6 w aarin enk ele redact ionele w ijzigingen
in het concept-statuut w orden voorgesteld;



6 . nota van deputaten-curatoren dd. 23 april  1996  inzake ontbinding van de 'Stichting voor de
financiële verzorging van de Opleiding tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde
Kerken  in Nederlan d'  met  als bijlage een adv ies aan het  curat orium  van m r. F.T.  Oldenh uis,
mr.  P.T. Pel en mr.  D.A .C. Slu mp  met  bet rekkin g t ot  vragen  inzake de o nt bindin g van
eerdergenoemde Stichting;

7 . brief van deputaat-curator mr. N.E. Nieboer dd. 3 mei 199 6 w aarin hi j zi jn afw ijkend stand-
pun t o ver de o nt bindin g van  de bov engeno emd e Stic ht ing uit eenzet:

-- hij heef t als algem een bezw aar: de g ezamenlijk e kerken  w orden  in gev al van
oph eff ing " de rech tsp ersoon  die als w erkgev er van d e bet rokk en person eelsleden
gaat  opt reden" , w aarbij het  gaat  om  zow el de doc ent en als het  overig e personeel.
Het  curat orium  heef t z. i. " geen rec ht spersoo nlijkh eid en k an daarom  recht ens niet  als
w erkgever fungeren";
-- h i j heeft  voorts een bezw aar van "speci f ieke, rechtsposi t ionele aard" m et betrek-
king tot de ontslagprocedure van docenten;
-- hij stelt " een aangepaste stic hting "  voor " met  een andere naam en een algemenere
doelst elling dan  de huid ige" , w aardoo r het  arbeidsrec ht elijke elemen t w ordt  gesch ei-
den van het kerkrechtel ijke en waarbi j  de bevoegdheid van het curator ium inzake
onvr ijwi l l ig ontslag van een door de generale synode benoemde docent beperkt
w o r d t .

Op grond v an het bo venst aande verzoekt  hij, niet t ot o ntb inding v an de Stich ting o ver te
gaan;

8 . de jaarv erslag en ov er 1 99 3,  19 94  en 1 99 5,  zow el in u it geb reide al s in b ekn opt e ver sie; d eze
jaarverslagen  zijn vo orzien v an goed keuren de acc oun tan tsv erklaring en van  het  acco unt ant s-
kantoor Coopers & Lybrand Dijker Van Dien te Groningen.

Besluit 1 :

1 . het gevoerde (ook f inanciële) beleid van deputaten-curatoren die zi jn benoemd door de
Generale Synode van Ommen 199 3 onder dank goed te keuren en hun decharge te verlenen;

2 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren t e mac ht igen om  con fo rm h et g edane v oorst el
(materiaal 2) samen met het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn:
a. een ' com missie t oezicht  voo ropleid ing'  in t e stellen en  deze com missie t e belast en

met  de behart iging v an het  to ezicht  op en h et b eleid t en beho eve v an de v ooro plei-
ding te Kampen;

b. de direct ie van de vooropleiding op te dragen aan twee hoogleraren, één van elke
univ ersiteit , die sam en met  de bet rokk en doc ent  door  int ern ov erleg zullen reg elen
w at noodzakeli jk is voor de algemene en dagelijkse gang van zaken;

c. een statuut t e (doen) ontw erpen voor deze vooropleiding, waarin de detai ls van de
samenwerking worden vastgelegd;

3 . de senaat van de Theologische Universiteit te machtigen:
a. de vo orgest elde prak tijk oriënt atie in  te v oeren in h et n ieuw e stu diepro gram ma;
b. de kerk elijke po sitie v an st udent en t ijdens de st udie-af sluit ende prak tijk period e te

regelen zoals voorgesteld in het rapport  van deputaten-curatoren sub 6.5;
c. bi j  het afsluitend examen het getuigschrift  aan te passen met betrekking tot de

aantekening praktische vorming;
4 . de senaat te verzoeken het beleid betreffende hen die de doctoraalstudie hebben beëindigd

en de wens en de bekw aamheid bl i jken te hebben tot promot iestudie nader uit te w erken;
5 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren t e verzoek en zich t e bezinnen  op een c onc reet

beleid ten aanzien van de voorlichting aan de kerken.

Gronden:

1 . deputaten-curatoren hebben de hun door de Generale Synode van Ommen 1993 verstrekte
opd racht  op nau w keurig e en ijverig e w ijze verv uld;  zo hebb en zij to t o p heden  een zeer
verant w oord  fin ancieel b eleid gev oerd w aardoo r verho ging v an het  quot um  prop ort ioneel
gezien v rij gering  of  zelfs enk ele jaren niet  nodig  bleek;  ondan ks een v ermin dering  van h et
aantal legaten en de uitbreiding van het aantal docenten is slechts sprake van een in verhou-
ding geringe verhoging van het quotum ;

2 . samen w erking  met  de Theo logisc he Univ ersiteit  te A peldoo rn t en aanzien v an de v ooro plei-
din g k an de  verb ond enh eid t ussen  beid e uni vers it eit en ge st alt e gev en;  bov end ien k an de ze
samenwerking kostenbesparend en eff iciency-bevorderend zi jn;

3 . geen van de k erken heeft  form eel of mat erieel bezwaar aangetek end tegen  de besluitv or-
ming met betrekking tot het verpl icht stel len van een prakti jkoriëntatie van studenten t i jdens
hun  stu die; d aarom  mag w orden  verw acht  dat  de kerk en vo or haar d eel mee zullen  w erken
aan bedo elde prak tijk oriënt atie v an hen d ie begeren d e kerken  te g aan dienen  als dienaren



des Wo ords. De vo orgestelde regeling v an de kerkelijke posit ie van stud enten t ijdens eerder-
genoem de prak tijk oriënt atie g eeft  goede v erw acht ingen d at h et t oezicht  op leer en lev en van
de desbetreffende studenten voldoende is gew aarborgd, zowel voor de desbetreffende
studenten als voor de betrokken kerken;

4 . de kerken mogen verwachten, vooral met het oog op de ontw ikkeling van de gereformeerde
th eologie,  baat  te zullen  hebben  bij zov eel mog elijk bek w ame pr om oven di;

5 . het  is van g ew icht  dat  met  name d e kom ende gen eratie h et b elang blijf t in zien van  het
onderhouden van een theologische opleiding van de kerken door de kerken.

Besluit 2 :

1 . het  als bijlage V III bij deze Ac ta g evoeg de St atu ut  van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  vast  te
stel len;

2 . nieuw  te b enoem en depu tat en-cu rato ren op  te d ragen de v an het  Stat uut  af t e leiden
noodzakeli jke reglementen vast te stel len en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de
eerstk om ende gen erale syno de;

3 . aan het verzoek van de kerk te Loenen-Abcoude niet te voldoen.

Gronden:

1 . het  con cept -stat uut  is tijdig  aan de kerk en t oegezon den en in  overleg  zijn enige w ijzigingen
aangebracht;  

2.  het voldoet aan de eisen die aan een Statuut als w aarborg voor goed bestuur van de Theolo-
gische Universiteit dienen te worden gesteld;

3 . in van  het  nieuw e Stat uut  afg eleide reglem ent en kan  nadere inv ulling w orden  gegev en aan
o.a.  de arbeidsrec ht elijke bero epspro cedu re voo r het  person eel;

4 . hetgeen de kerk te Loenen-Abcoude voorstelt,  is reeds in art ikel 1 sub 1 uitgesproken,
nam elijk dat  de Theo logisc he Univ ersiteit  beoog t d e " w eten schap pelijke v orm ing t ot  dienaar
van het Woord" ; de wet enschappelijke vorming is hierin dienstbaar aan het toekomstige
prakt ische w erk v an de dien aren van  het  W oord ; daart oe dient  ook  de prak tijk oriënt atie zoals
kan b lijken u it h etg een in art ikel 8  sub 1 .5  van h et n ieuw e Stat uut  is vast gelegd;  daarom  is
nadere aanvull ing als door de kerk te Loenen-Abcoude bedoeld niet  noodzakel i jk .

Besluit 3 :

1 . over te gaan tot ont binding van de 'Stichting voor de f inanciële verzorging van de Opleiding
tot den Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland', gevestigd te Groning-
en;

2 . het moderamen van het curatorium van de Theologische Universiteit op te dragen en te
machtigen alle voor de ontbinding nodige stappen te zetten en regelingen te treffen;

3 . uit  te sp reken d at d e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland  (vrijgem aakt ) in generaal sy nod aal
verband de rechtspersoon zijn waarvan de Theologische Universiteit,  Broederw eg 15 te
Kampen, uitgaat; deze rechtspersoon wordt naar art. 52 KO in dezen vertegenw oordigd door
de generale sy nod e of  door  het  door  haar beno emd e curat orium  van d e univ ersiteit ;

4 . aan het verzoek van mr. N.E. Nieboer niet te voldoen.

Gronden:

1 . gelet op art  2.2  BW en art . 52  KO bezitt en de gezamenlijke Gereform eerde Kerken in Neder-
land rechtspersoonli jkheid en w orden zi j  als zodanig in het burgerl i jk rechtsverkeer vertegen-
w oordigd door de generale synode of door haar deputaten;

2 . voo r het  w erken m et d e recht svorm  die is geko zen vo or de bed oelde St icht ing zijn in  de t ijd
van haar oprichting goede redenen geweest. Deze zi jn thans echter vervallen, zeker na de
vernieuwing van het Burger li jk  Wetboek;

3 . de hierboven o nder grond 1  genoemd e w ijze van optreden  in het bu rgerlijk rechtsv erkeer,
inclu sief h et arb eidsrech t,  sluit  het  best e aan bij het  geref orm eerde kerk recht  in het  alge-
meen en, w aar het betreft  het onderhou den van de Theologische Universiteit , bij art. 1 8 KO
in het bijzond er;

4 . er zi jn geen andere redenen w aarom de Stichting zou moeten bli jven bestaan.

Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten-curatoren ds.  P.  Schel l ing,  ds. C.J.
Smelik  en br.  A.  Vreu gdenh il. V an de Th eologisc he Univ ersiteit  zijn de rect or, p rof . dr.  J. v an
Bruggen , en d e admin istrat eur, b r. S. Riedst ra, aanw ezig. Na u itv oerige besp reking  w ordt  het
voorst el van de com missie met  algemene stem men aanv aard. De praeses verw oordt  de dankbaar-



heid van de vergadering voor het vele w erk dat verzet wordt t en dienste van de Theologische
Univ ersiteit .



Hoofdstuk VI BINNEN LAND SE BET REKKING EN

Artikel 80 2 3 . 0 5 . 9 6
Betrek king en met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  (agenda 6.1.1 -  6.1.8 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : A . de J ager

M ateriaal :

1 . deput aten rappo rt d d. 1 8 sep tem ber 1 99 5 (d eel I) met  tw ee bijlagen (T w eeërlei kind eren des
verbo nds/  Omt rent  de kerk );

2 . deput aten rappo rt d d. ju ni 1 99 4 (d eel II): ' Toeëigen ing in h et g eding:  not a over d e to eëige-
ning v an het  heil' ;

3 . aanvullend rapport dd. 21 m aart 19 96 m et voorstel len;
4 . brief  van d e generale sy nod e van d e Christ elijke Geref orm eerde Kerken  aan de gen erale

synode van de Gereformeerde Kerken dd. 7 februari 199 6 met het v erzoek deputaten te
benoemen om het gesprek voort te zetten;

5 . brieven  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Schild w olde dd . 1  maart  en 8  maart  19 96  met  
opm erking en bij het  besluit  van d e Generale Syn ode v an Om men  19 93  (Ac ta art . 6 5),
w aarbij  zi j  haar zorg over zaken rond het Schriftgezag in de Christel ijke Gereformeerde
Kerken onder de aandacht w il  brengen en dienaangaande voorstellen doet voor het agendum
van te benoemen deputaten;

6 . brief  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ten Boer m et o pm erking en ov er het  rappo rt v an depu ta-
ten  voo r gesprek ken m et d e Christ elijke Geref orm eerde Kerken  (deel I), w aarin ze het  be-
treurt  dat  daar in niets te v inden is van een bespreking van "de opvatt ingen van prof .  dr .  B.J.
Oosterhoff".
Ze acht  het  juist  dat  de generale sy nod e zich no g eens du idelijk af vraagt  of  het  niet  nood za-
kelijk is d it o nderw erp w eer op de ag enda v an de land elijke sam ensprek ing t e plaat sen en
het derhalve weer op te nemen in de instructie voor te benoemen deputaten;

7 . voorst el van de raad van de Gereform eerde Kerk te V oorburg o m aan de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken een zusterkerkrelatie aan te bieden om uit de impasse van de samenspreking-
en te geraken.

Besluit 1 :

1 . a. deput aten  te d echarg eren m et h artelijk e dank  voo r de doo r hen v erricht e arbeid
inzake de gevoerde gesprekken; 

b. met  inst emm ing k ennis t e nemen  van d e verant w oord ing die zij h ebben af gelegd v an
w at de Gereformeerde Kerken bel i jden inzake de toeëigening van het heil  en inzake
de kerk  en de w ijze w aarop zij dat  hebben  gedaan in  de doo r hen aang edragen
not a' s (zie de bijlagen IX a, IXb  en X );

2 . uiting  te gev en aan eenzelfde vreugde ov er het verloo p van de sam ensprekingen als ver-
w oord is door de Generale Synode van Zierikzee 199 5 van de Christel ijke Gereformeerde
Kerken;

3 . er dankbaarheid over uit te spreken:
a. dat  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  niet  langer sprek en ov er ernst ige versc hil-

len, die een belemmering vormen op weg naar kerkelijke eenheid;
b. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode haar d eput aten  opdr aagt  in vo ort gezett e

besprek ingen in  te g aan op ev ent uele bezw aren t egen de v erhou ding v an de Christ e-
lijke Geref orm eerde Kerken  met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  en op sit uat ies
en gewoonten in de Christeli jke Gereformeerde Kerken;

c. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode de v ragen om tren t d e relatie Sc hrif t en
con fessie en  inzake het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samen leven en  het  besluit  om  het
diakenambt open te stel len voor de zusters van de gemeente belemmeringen acht op
de weg naar kerkelijke eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken en dat de
syno de er op aan dring t,  dat  teru gho udend heid bet racht  w ordt  in het  zoeken n aar en
uitbreiden van de contacten met de Nederlands Gereformeerde Kerken;

d. dat  de ch ristelijk e geref orm eerde syn ode de p laatselijk e kerken  opro ept  de zaak v an
de eenheid ootmoedig aan de Here voor te leggen in de gebeden.

Gronden: 



1 . deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen 19 93, hebben bl i jkens hun
rappo rten  en not a' s hun o pdrac ht en van  de generale sy nod e con fo rm h un inst ruct ie naar
vermogen uitgevoerd;

2 . in de brief van de Generale Synode van Zierikzee dd. 7 februari 199 6 met als bi jlage de
besluit en van  de syn ode dd . 1 8 o kt ober 1 99 5 t en aanzien v an de Geref orm eerde Kerken
w ord t v reug de ui tg espro ken  ov er het  fei t " dat  er bij d e sam ensp rekin gen  tu ssen u w  en on ze
deputaten opmerkeli jke vorderingen op een aantal punten inzake de eenheid tussen de beide
kerken  w erden gem aakt  in de af gelopen  periode"  en dat  " dit  alles ons m oed geef t d e bespre-
kingen tussen uw en onze kerken met kracht voort te zetten";

3 . a. de christel i jke gereformeerde synode te Zier ikzee constateerde terecht in de gesprek-
ken met  betrekk ing to t de t oeëigening van h et heil en het  belijden omt rent de k erk
toenad ering tot  en een beter verst aan van elkaar;

b. afg aande op  de doo r de depu tat en van  de Gerefo rmeerd e Kerken g efo rmu leerde visie
op deze punt en, con cludeerde de syno de, dat  in het lich t v an de conf essie de ver-
schillen minder ernstig zijn dan in het verleden werd gesteld;

c. de syn ode spr ak uit  dat  deput aten  in vo ort gezett e besprek ingen b ehoren  in t e gaan
op eventuele bezwaren die de deputaten van de Gereformeerde Kerken tegen de
verho uding  to t d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken en  teg en bepaald e situ aties en
gewoont en in de Christel ijke Gereformeerde Kerken zouden w il len inbrengen;

d. de bezw aren die de christelijke gerefo rmeerde syno de w il doorspreken m et de Neder-
lands Gereformeerde Kerken v ormen een relevant e bijdrage aan de door de gerefo r-
meerd e syno de van  Omm en gew enst e Schrif tu urlijke p osit iebepaling  van d e Christ e-
l i jke Gereformeerde Kerken tot de Nederlands Gereformeerde Kerken;

Besluit 2 :

1 . deput aten  voo r het  gesprek  met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken  op t e dragen h et
gesprek met de Christeli jke Gereformeerde Kerken voort te zetten;

2 . te benoemen deputaten de volgende instructie mee te geven:
a. het gesprek voort  te zet ten om w egen en middelen te zoeken die tot  kerkel i jke

eenheid voeren en het zo mogeli jk gezamenli jk bevorderen van plaatseli jke samen-
sprekingen met bi jzondere aandacht voor de wederzijdse moeiten wat betreft  de
verhouding plaatsel i jk  en landel i jk ;

b. in dit  gesprek  aandac ht  te g even aan  de doo r de Christ elijke Geref orm eerde Kerken
aan de orde gestelde overgebleven vragen, alsmede aan de vraag hoe datgene
w aarover o vereenst emm ing bereik t is in  beide k erkgem eensch appen in  de prak tijk
gestalte kri jgt;

c. uit  krach t v an de gezam enlijke v erant w oord elijkheid  to t b ew aring v an de belijd enis
der w aarheid m et d e christ elijke geref orm eerde depu tat en doo r te sp reken o ver het
komen tot een Schriftuurl ijke posit iebepaling inzake de verhouding tot de Nederlands
Gereformeerde Kerken;

d. met  christ elijke geref orm eerde depu tat en t e spreken  over sit uat ies en gew oon ten  in
de Christeli jke Gereformeerde Kerken inzake omgang met Schriftgezag, kerkverban-
delijk samenleven en vormen van interkerkeli jke samenw erking;

e. met de christel i jke gereformeerde deputaten de balans op te maken van wat de beide
kerkgemeenschappen verenigt  en scheidt  met betrekking tot  het  komen tot  kerkeli jke
eenheid op de grondslag van de Heilige Schrift  en de drie formulieren van eenheid;

f . zo mo gelijk er zic h gezam enlijk o p t e beraden h oe het  beleid v an beide k erken m eer
op elkaar afgestemd zou kunnen worden;

g. van h un han delingen  en bev inding en sch rift elijk rapp ort  uit  te b rengen  aan de eerst -
kom ende sy nod e en dat  rappo rt u iterlijk  een half  jaar tev oren aan d e kerken  to e te
zenden.

Gronden:

1 . het  blijf t o nverm inderd  onze roep ing v an Christ usw ege ons g ezamenlijk  in t e zett en vo or het
bereiken van de eenheid met hen die met ons dezelfde God aanbidden en hetzelfde geloof
be li jd en  om  de  eenh eid v an  de  kerk te o nd erho ud en  on de r h et  ju k van  Jezus  Ch rist us  (Ef .
4: 16  en Jo h. 1 7: 20 -26 );

2 . de in beslu it 2 .2 .a gen oem de bijzon dere aandac ht  is nood zakelijk v anw ege het  feit  dat  het
zoeken van eenheid tussen plaatsel i jke kerken het hele kerkverband raakt;

3 . ad 2.2.f : een gezamenli jke bezinning en opstel ling van beide kerken in zaken als opleiding tot
de dienst  van h et W oord , lit urgie en een heid in k erkelijk h andelen t en aanzien v an bijv .
echt scheid ing en t w eede huw elijk ko men  niet  alleen het  gezag v an kerk elijke regelg eving  ten
goede, maar bevorderen ook de kerkeli jke herkenning. 



Beslui t  3:  

het voorstel van de raad van de Gereformeerde Kerk te Voorburg niet over te nemen.

Gronden:

1 . de zust erkerk relatie zoals o msc hreven  in art . 4 7 KO  en nader in gevu ld doo r de besluit en van
de Generale Sy nod en van  Groning en-Zuid  19 78 , A rnhem  19 81 , Leeuw arden 1 99 0 en
Omm en 1 99 3 is een  w elom schrev en vo rm v an kerk elijke eenheid  en kan  derhalv e niet
w orden gebruikt als een voorlopige vo rm om te komen tot  eenheid;

2 . praktisch gezien zou een voorstel als dit het proces van samenspreking zoals het nu loopt
frustreren;

3 . de ont w ikkelin gen sind s Zierikzee du iden allerm inst  op de im passe w aarvan V oorb urg u itg aat
bij het  mo tiv eren van  haar vo orst el.

De besprek ing v indt  plaat s in aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. H. J.  Boiten , dr.  A. N. Hen driks,  ds.
P. Niemeijer, ds. M.H. Sliggers en ds. B. van Zuijlekom, alsmede de christeli jke gereformeerde
deputaten ds. J. Oosterbroek, drs. A.W.  Overwater, br. A. Pothof, ds. D. Quant, ds. J. Westerink
en ds. B. Witzier. Als adviseur is ook prof. drs. B. Kamphuis aanw ezig.

De praeses spreek t d e christ elijke geref orm eerde depu tat en als vo lgt  to e:

Zeer geachte broeders deputaten van de Christeli jke Gereformeerde Kerken,
Namen s de generale sy nod e van o nze kerk en heet  ik u h artelijk  w elkom  in onze v ergaderin g. W e zijn
blij en dan kbaar d at u  gehoo r gegev en hebt  aan onze u itn odigin g om  aanw ezig te zijn  bij de besp re-
king  van h et rap port  van o nze depu tat en en de b esluit vorm ing in o nze syn ode ov er de bet rekkin gen
tussen uw en onze kerken.
Broeders,  er is een verb lijdende o nt w ikkelin g gaand e. Uw  syno de t e Zierikzee spreek t d aar heel
duidelijk  over in  haar besluit  over d e relatie m et o nze kerk en. Er hoef t,  aldus Zierik zee, niet  langer
gesproken te w orden over 'ernstige en w ezenli jke verschil len' tussen uw en onze kerken. Geconclu-
deerd m ag w orden  ' dat  in het  licht  van d e con fessie d e versc hillen m inder ern stig  zijn dan in  het
verleden  w erd gest eld' . In de g esprekk en ko n ' een t oenaderin g t ot  en een bet er verst aan van  elkaar
geco nst ateerd  w orden ' . Uw  syno de w as van o ordeel ' dat  het  verheu gend is d at o p een aant al
punten opmerkel i jke vorder ingen zi jn gemaakt ' .
Dit w as ook te beluisteren in de brief die uw synode aan onze vergadering zond. Daarin klonk de
vreugde door dat er bij  de samensprekingen 'opmerkeli jke vorder ingen op een aantal  punten inzake
de eenheid tussen beide kerken w erden gemaakt in de afgelopen per iode' .  
Graag w illen w ij ook  van o nze kant  vreug de en dan kbaarh eid daarov er uit spreken . Om dat  w ij hierin
zien het  w erk v an onze H ere Jezus Ch ristu s, die do or zijn Geest  herken ning g eeft  bij kerk en, d ie
beide staan en w il len staan op de grondslag van Gods Woord en die leven in gebondenheid aan de
aangenomen bel i jdenis.  
Bijzonder erk ent elijk zijn w ij voo r het  feit  dat  u in uw  brief  aan onze sy nod e aangeef t d at d e vord e-
ringen  in de sam ensprek ingen n iet h et m inst  te d anken  zijn aan de w ijze w aarop on ze deput aten
voo r deze gesprek ken h un inb reng h ebben g eleverd.  Daarbij w orden  door  uw  syno de met  name
genoemd de twee nota's,  get i te ld ' t oeëigening in het geding'  en 'omtrent de kerk ' .
Een ander pun t d at ik  w il mem oreren is dat  uw  syno de met  bet rekkin g t ot  de Nederlan ds Geref or-
meerde Kerken uitspraken heeft gedaan, die tenderen naar een Schriftuurl i jke posit iebepaling,
w aarom door onze synode van Ommen 1993  gevraagd was. 
Zo zou er meer te noemen zi jn dat ons dankbaar stemt. Bijvoorbeeld het feit dat uw  synode opening
heeft gegeven om in de samensprekingen ook zaken aan de orde te stellen als het Schriftgezag, om
dit  ene punt nu maar te vermelden.  
Broeders, er is op belangrijke punten overeenstemming bereikt in de samensprekingen van de
afg elopen p eriode.  W elisw aar is het  van d e zijde van u w  kerken  nog n iet g ekom en t ot  een uit spraak
dat  de versc hillen die er n og zijn o ver de t oeëigenin g van  het  heil en de h ant ering v an het  belijden
omtrent de kerk een gescheiden kerkelijk leven voor het aangezicht van de Here niet rechtvaardigen.
Terw ijl dr. A .N.  Hendrik s als deput aat v an onze k erken een  dring end bero ep op u w  syno de t e
Zierikzee gedaan heeft om  dat uit te spreken.
Toc h heef t zijn t oespraak  indru k gem aakt  op de led en van  uw  syno de, zoals u w  syno de ons zelf
schrijf t.  Dat  geef t o ns m oed v oor d e to ekom stig e samensp reking en w aarin de ov ergeblev en pun ten
van verschil  aan de orde komen. Moed en vertrouwen dat u met ons w i l t  staan in de kathol ieke
ruim te v an de k erk, w aarin w e elkaar ku nnen v inden,  zoals onze v aderen elk aar ondan ks v erschillen
vonden bi j de gereformeerde bel i jdenis en de gereformeerde kerkreger ing.    
Ik spreek  de hoo p uit  dat  de besprek ing in o nze syn ode du idelijk zal m aken d at h et o ok o nze hart elij-
ke begeerte is dat verdergaande contacten tussen uw  en onze kerken mogen le iden tot  kerkeli jke
eenheid.  



Het is die eenheid waarvoor Christus onze Heiland zijn bloed vergoten heeft. Daarvoor heeft Hij  ook
gebeden in zijn hogepriesterl i jk gebed (Johannes 17), dat w ij  als synode aan het begin van de
zitt ingen v an deze dag  gelezen heb ben.  Het  is die eenheid , die Ch ristu s als een doo r Hem  verw orven
gave w il to eëigenen d oor d e Heilige Geest .
Geve de Here o ns ook  in de besp reking  van d eze dag de leidin g van  zijn Geest.

Hierna kr i jgt  ds.  J.  Wester ink gelegenheid om de synode toe te spreken. 

Ds. W esterin k beg int  met  een w oord  van d ank v oor h et h artelijk e w elkom . Inderd aad kan  gespro ken
w orden  van ' opm erkelijke v orderin gen' . No g niet  eerder zijn w ij samen zo ver gew eest.  Dit  bet ekent
enerzijds dat  w e op de g oede w eg zijn, m aar anderzijds d at w e nog n iet zijn w aar w e w ezen
moeten. Doel is de eenheid van kerken die op basis van Schrift  en belijdenis bi jeen horen. Laten w e
daarom zow el met voortvarendheid als met voorzichtigheid onze w eg samen vervolgen.
W ij kregen  van o nze syn ode de o pdrac ht  met  u verd er te sp reken o ver de t oeëigenin g van  het  heil
en ov er het  belijden o mt rent  de kerk , m aar ook  over d e manier w aarop deze d ingen in  de prak tijk
fu nct ioneren . W at lan delijk is ber eikt  mo et im mers o ok p laatselijk  gest alte k rijgen.  Er zijn ook din gen
w aarover u met ons verder wilt  spreken: omgang met Schriftgezag, kerkverbandelijk samenleven,
vorm en van  int erkerk elijk sam enleven  en niet  te v erget en de lit urgie.  Houd  er w el rekenin g m ee dat
w ij vaak an ders m et d e dingen  om gaan dan  u gew end ben t.  W ij zijn om  zo te zeg gen m inder
radicaal in  aanpak . Daard oor k ennen o nze kerk en meer  dan u d e moeit e van h et lev en met  versc hil-
len.
Terw ijl u dank baarheid u itsp reekt  voo r onze uit spraak o m t erugh oud endheid  te b etrac ht en t en
aanzien v an de Ned erlands Geref orm eerde Kerken , ho pen w ij dat  u er t egelijk b egrip v oor h ebt  dat
bij ons d e droef heid ov erheerst  over h et f eit d at w ij deze uit spraak m oest en doen . Dit  zeg ik v ooral
met het oog op de combinatiegemeenten die inmiddels gevormd zi jn. Houd er rekening mee dat uw
beslissingen ten aanzien van de Nederlands Gereformeerde Kerken van invloed kunnen zijn op uw
verhouding met onze kerken. We zullen er goed aan doen ook daarover met elkaar te overleggen om
samen de Nederlands Gereformeerde Kerken te kunnen dienen.
Als w ij onze weg van kerkelijke eenheid vervolgen, moeten w e ons realiseren dat het aanstaande
zondag  Pinkst erfeest  is. Christ us verg adert  zijn gem eent e door  zijn Geest en  W oord . W aar de Geest
die in het Hoofd is ook in het Lichaam w erkt, daar w orden mensen bi j elkaar gebracht. Denk aan de
bruid uit Hooglied 4, die vraagt: 'Noordenwind, o w il ontwaken, zuidenwind, doorwaai de hof' .
Waar de Geest gaat w aaien, is steeds minder sprake van 'm ijn hof'  en steeds meer van 'zi jn hof' !
Daarom moeten w e ons laten leiden door de Geest van Pinksteren.

De rappo rteu r, ds.  A.  de Jag er, w ijst ero p dat  w e al het t iende lust rum  van d e samensp reking en
beleven . Sind s 19 46  zijn al vijf tig  jaren vo orbijg egaan.  W at h em bet reft  is dit  lust rum  geen f eest.  Hij
zou l iever een ander feest vieren, dat van de eenw ording. Eenwording is een geschenk van de
verhoogde Christus. We moeten daarom bidden maar er ook aan w il len werken.
Het voorgestelde besluit is de kerkelijke bevestiging van het w erk van deputaten. Bij aanvaarding
van d it v oorst el zal het m oderam en een hart elijke begeleid ende brief  doen u itg aan naar de Ch ristelij-
ke Geref orm eerde Kerken , als ant w oord  op de b rief d ie de Generale Syn ode v an Zierikzee 1 99 5 n aar
onze ker ken g estu urd h eeft .
Versc hillende af gevaard igden v erw oord en de dan kbaarh eid van  de verg adering  voo r het  w erk v an
deputaten, het rapport van de commissie en de w oorden van ds. J. Westerink. Prof. drs. B. Kamp-
huis adv iseert b ij het  gesprek  over Sc hrif tg ezag een do elstellin g t e fo rmu leren. V an de zijde v an
deput aten  w ordt  het  volg ende op gem erkt . Het  voo rgest elde besluit  2. 2d  beoog t g een gesprek  over
Schrif tg ezag in het  algemeen . A ls er bijvo orbeeld  een pub likat ie versc hijnt  die op g espannen  voet
staat  met  het  onder tek eningsf orm ulier, d an mo eten  w e met  elkaar sprek en ov er de om gang m et
Schrift gezag. Ten aanzien van de Nederlands Gereform eerde Kerken is meermalen op een Sch rift uur-
lijke po sitieb epaling aan gedro ngen.  De dank baarheid d at h ieraan geho or geg even is,  kan m en
teru gvin den in b esluit  2. 2c . Teg elijk zijn er nat uurlijk  ook  bij ons g evoelen s van zo rg en v erdriet ,
maar d at k an bet er aan de ord e kom en bij de b esprekin g van  onze eigen  relatie met de Nederlands
Gereformeerde Kerken.
Ds. R.Th. de Boer dient een amendement in om besluit  1.3c t e vervangen door:  "dat de chr isteli jke
gereformeerde synode in haar opdracht aan deputaten tegemoet komt aan de meermalen door de
geref orm eerde kerk en geuit e w ens t e kom en t ot  een Sch rift uurlijk e posit iebepaling  ten  aanzien van
de Nederlands Gereformeerde Kerken" en grond 3d daarbij  aan te passen. Volgens de commissie zou
dit  echt er een verzw akkin g van  haar vo orst el zijn. Het  amend emen t w ordt  verw orpen  met  9 st em-
men  voo r en 2 6 st emm en t egen.  Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  aanvaard  met  33  stem men
voor en 2 onthoudingen. Ds. P. Niemeijer bli j f t  als deputaat steeds buiten stemming.
Tenslot te merkt  de praeses nog op dat de synode deze dag heeft  ervaren als een groot geschenk.
Hij herinnert aan de w oorden van Paulus in Fil ippenzen 3:12-14.  De apostel is gegrepen door Jezus
Christ us, h et H oof d van  de kerk . Christ us heef t o ok o ns gegr epen.  Daarom  mo gen w ij ons niet
neerleggen bi j  een situatie van kerkelijke gescheidenheid. Laten we samen jagen naar het doel door



niet vri jbl i jvend met elkaar te spreken, maar vanuit de doelstel l ing van kerkeli jke eenheid.
Ter af sluit ing w ordt  Psalm 12 2: 3 g ezongen : " Vraag t v rede vo or Jeru zalem" .

Artikel 81 2 9 . 0 5 . 9 6
Brief aan de Christel ijke Gereformeerde Kerken (agenda 6.1.1- 6.1.8 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : Tj.  Boersma

Besluit:

de volgende br ief  te zenden aan de eerstkomende generale synode van de Christeli jke
Gereformeerde Kerken:

Berkel en Roden rijs, 2 9 m ei 19 96

Aan d e eerstkom ende generale synode v an De Christelijke Gereformeerde Kerken in  Neder-
land.

W eleerw aarde en eerw aarde heren en  broed ers,

De Generale Sy nod e van D e Gerefor meerd e Kerken in  Nederland , sam engek om en t e Berkel
en Rodenrijs 1 99 6,  nam m et d ankb aarheid k ennis v an de brief  dd.  7 f ebruari 1 99 6,  die in
opd racht  van d e Generale Syn ode v an uw  kerken , geh oud en t e Zierikzee 1 99 5,  gesch reven
w erd inzake de betrekkingen tussen uw  kerken en de onze. Daarbij w as als bij lage gevoegd
het besluit van uw  synode met betrekking tot de samensprekingen. Wij doen u bijgaand
to ekom en het  besluit  dat  onze sy nod e nam m et b etrek king  to t d eze brief en  de gev oerde en
de te voeren samensprekingen.
Broeders,  het  is ons een b ehoef te o ns t ot  u t e richt en met  een gev oel van  dank baarheid o ver
de verb lijdende o nt w ikkelin g in de relat ie tu ssen uw  kerken  en de on ze. De v reugd e bleek
w ederzijds t e zijn. Zij k lonk  ook  door  in de t oespraak  die de v oorzit ter v an uw  deput aten , ds.
J.  W esterin k, t ot  onze sy nod e hield. Z ond er te v erhelen dat  er nog een  lange w eg t e gaan
li jkt, sprak hi j uit  'bi jzonder dankbaar' te zi jn voor de vooruitgang die in de afgelopen periode
geboekt w erd.
Het  spreken  van d s. J.  W esterin k heef t o ns hart  geraakt . De oo tm oedige en  besch eiden
to onzet tin g ervan  maak te in druk . W ij w erden get rof fen  door  de eerlijkh eid w aarmee hij als
voorzit ter van u w  deput aten sprak ov er het versch il in taxat ie binnen de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken van de gesprekken met onze kerken.
Met instemming hebben wij kennis genomen van uw posit iebepaling ten opzichte van de
Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken.  Deze ont w ikkelin g zal de kerk elijke eenheid  tu ssen uw  en
onze kerken dienen en versterkt het appèl op broeders die tot 1 967  één met ons waren.
De Generale Synode van Zierikzee 199 5 heeft uw  deputaten opdracht gegeven in te gaan op
event uele bezw aren die on zerzijds best aan met  bet rekkin g t ot  ' situ aties en  gew oon ten '  in
uw  kerken . Terw ille van d e voo rtg ang v an ons g esprek zijn w ij dank baar vo or de op ening d ie
uw  syno de hierin g egeven  heef t.  Dit  geef t o nze depu tat en gelegen heid om  met  uw  deput a-
ten te spreken over Schr i f tgezag, kerkverbandel i jk  samenleven en vormen van interkerkeli jke
samenwerking. Dat zijn immers zaken w aarin wij samen de roeping hebben kerk van Jezus
Christus te zijn.
De synode van Berkel en Rodenri js heeft m et instemming kennisgenomen van de verant-
w oord ing die o nze depu tat en hebb en af gelegd v an w at d e Gerefor meerd e Kerken b elijden
inzake de t oeëigenin g van  het  heil en inzak e de kerk , en w el in de do or hen  aangedrag en
not a' s. Daarm ee w il de syn ode t egenov er u duid elijk m aken d at w ij als kerken  aan t e spre-
ken zijn o p w at o ver deze b eide ond erw erpen v an onze Geref orm eerde belijden is in geno em-
de nota's is geschreven.
U hebt  gevraag d om  een vo ort gaand g esprek o ver de p unt en die no g niet  geheel t ot  een
afro nding  zijn geko men . W ij hebben  daarin t oegest emd . W ij hopen  dat  w ij in de ko men de t ijd
van elk aar mo gen leren o m in g eduld én  met  voo rtv arendh eid samen  op w eg t e gaan. D aarbij
moge ons richtsnoer zi jn de betuiging van de apostel Paulus in Fi l .  3:13: " Broeders, ik voor
mij ac ht  niet , dat  ik het  reeds gegrep en heb" . Daarb ij ons zelf  in herinn ering br engend  dat  dit
niet in mindering komt op het w oord waarmee de apostel vervolgt over de rusteloze jacht
naar het doel: "maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij l igt en mij uitstrekkende
naar het geen v óór m ij ligt , jaag ik  naar het  doel,  om  de prijs der ro eping Go ds, d ie van b oven
is, in Ch ristu s Jezus"  (Fil. 3: 14 ).



Broed ers, w ij w illen g een t erm ijn st ellen v oor  het  bereik en v an k erkel ijke ee nhe id.  M aar on ze
bede is dat in de komende samensprekingen op deputatenniveau duideli jk wordt dat beide
kerken  zich ged rong en w eten  om  to t d ie eenheid t e kom en; t emeer n aarmat e w ij de dag v an
de terugkomst van Jezus Christus zien naderen.
M oge de H eilige Geest d e samensp reking en t ussen uw  en onze d eput aten  zo leiden d at h et
komt t ot een posit ieve afsluit ing van de gespreksonderw erpen en dat wij  gezamenli jk tot de
con clusie k om en dat  een gesch eiden k erkelijk lev en vo or het  aangezich t v an de Here n iet t e
recht vaardig en is.

M et b roederlijk e groet ,
namens de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Neder land, 
gehou den t e Berkel en Roden rijs 19 96 ,

Ds. Tj.  Boersma,  praeses
Ds.  C. v an de n Berg , sc riba II

Nadat  het  mo deram en versc hillende w ijzigingsv oorst ellen van uit  de verg adering  heef t v erw erkt , blijf t
er één amen dem ent  over.  Ds. M .H.  Oost erhuis w il de op een  na laatst e alinea als volg t lat en
beginnen: "Broeders,  laten wi j  e lkaar de noodzakel i jke t i jd gunnen voor het bereiken van kerkeli jke
eenheid.  M aar laat w el in de ko men de samen sprekin gen. .." . Dit  amend emen t w ordt  echt er met
grote meerderheid van stemmen verw orpen. Het voorstel van het moderamen wordt  met algemene
stemmen aanvaard.

Artikel 82 0 6  /  1 2 . 06 . 9 6
Betrek king en met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken
(agenda 6.2.1,  6 .2.2,  6.2 .5,  6.2.6 ,  6.2.7,  6 .2.9,  6.2 .10, 6.2 .11, 6.3 .1,  6.3.2 ,  6.3.3)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : P.L. Storm

M ateriaal :

1 . van d eput aten  ter b evord ering v an kerk elijke eenheid  het  rappo rt v an w erkzaam heden,  deel
II: gesprek ken m et d e Com missie v oor Co nt act  en Samen sprekin g van  de Nederlan ds Gere-
fo rmeerd e Kerken (CCS);

2 . van depu tat en ter bev ordering van k erkelijke eenheid een aanvullend rapport  dd. m aart
1 9 9 6 ;

3 . van de Landeli jke Vergadering Apeldoorn 1994 --1995 v an de Nederlands Gereformeerde
Kerken  een sch rijven d d. 1 5 n ovem ber 1 99 5,  w aarin blijdsc hap en d ankb aarheid w ordt  geuit
over d e verk ennend e gesprek ken v an hun  Com missie v oor Co nt act  en Samen sprekin g m et
de geref orm eerde depu tat en t er bevo rdering  van k erkelijke een heid;  de hoo p w ordt  uit ge-
sprok en " dat  deze gesprek ken een  zodanig  verv olg zullen  krijgen , dat  de herk enning  en
erkenning op plaatselijk vlak daarmee gediend zal zi jn";

4 . van de kerk eraad van de Gereform eerde Kerk te Schildw olde een schrijven dd . 1 m aart
199 6, w aarin verzocht w ordt uit te spreken dat de synode van Ommen 1993  ten onrechte
beslot en heef t o m d eput aten  te lat en ond erzoeken  of  er mo gelijkh eden zijn c ont act  te legg en
met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  (Ac ta art ikel 6 6,  besluit  5) u itm ond end in h et
verzoek  om  het  door  deput aten  geleverd e rappor t v oor zov er het  een ond erzoek b etref t n aar
de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  terzijde t e leggen,  met  als argum ent atie:
a. deze zaak is niet door de kerken naar art. 30  KO op de tafel van de generale synode

v an  1 9 9 3  ge br ac h t ;
b. de ont w ikkelin gen bin nen de N ederlands Geref orm eerde Kerken  gaven  geen aanlei-

ding t ot  dit  besluit ;
c. dit  besluit  is strijd ig met  besluit  4,  ad 5  w aar sprake is v an verk ennend e con tac ten

met kerken en groeperingen, die staan of w il len staan op de grondslag van Gods
Woord en de drie formulieren van eenheid en die w il len samenleven volgens de
geref orm eerde kerk orde;

5 . van d e volg ende k erkeraden  van g erefo rmeerd e kerken  verzoek en om  of fic iële samensp re-
kingen of voortzett ing van de verkennende contacten op landelijk niveau met de Nederlands
Gereformeerde Kerken: Lelystad dd. 15 maart  199 6, Hoek dd. 7 maart  1996, Lisse dd. 15
maart 1 99 6,  Rotterdam -Centrum  dd. 1 1 april 1 99 6,  Rotterdam -Oost dd . 2 m aart 19 96 ,
Alk maar d d. 3  april 1 99 6,  w aarbij -- samen genom en -- als voo rnaam ste arg um ent en naar
voren worden gebracht:



a. in de gev oerde gesp rekken  met  de CCS is nog  veel t e w einig v an onze k ant  ingegaan
op de door CCS aangevoerde punten;

b. op w at beide kerken verbindt is over en weer te weinig ingegaan;
c. landelijk e samensp reking en ku nnen b evord eren dat  kerksc heidend e fac to ren be-

spreekbaar gemaakt w orden binnen het verband van de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

d. plaatsel i jke samensprekingen w orden ontmoedigd door het ontbreken van landeli jke
samen sprekin gen en d at is d es te m eer jamm er w anneer gec onst ateerd  mo et w orden
dat  er plaat selijk ned erlands ger efo rmeerd e kerken  te v inden zijn  die t en aanzien v an
hun  eigen k erkv erband  dezelfd e krit ische v ragen heb ben als w ij;

e. groeien  in ond erling v ertro uw en en w erken aan  kerkelijk e eenheid zijn alt ijd zaken
van lan ge adem ; daaro m m ag de m oed niet  te sn el w orden  opgeg even,  zoals w e in
de contacten met de Christel ijke Gereformeerde Kerken ook niet hebben gedaan;

f . om dat  w e bekerin g niet  mo gen uit sluit en mo eten  er samensp reking en zijn v an appel-
lerend karakter;

g. de CCS heeft  zelf  aanknopingspunten genoeg gezien om aan onze deputaten nadruk-
kelijk te verzoeken het gesprek voort te zetten;

h. het  is gebod  van Go d om  door  midd el van p laatselijk e èn landelijk e samensp reking en
de Nederlands Gereformeerde Kerken in bepaalde opzichten tot inkeer proberen te
brengen;

i. het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samen leven k ent  een art ikel w aarin w ordt  gest eld dat  dit
akkoord kan worden aangepast indien dit de eenheid zou dienen;

j. de mogelijkheid mag niet uitgesloten worden dat de Landelijke Vergadering van de
Nederlands Gereformeerde Kerken het beleid van de CCS krit isch doorl icht;

6 . van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum een schr ijven dd. 20
maart  19 96 , w aarin de sy nod e op de h oog te g esteld  w ordt  van een  com missierap port  met
daarin kant tekenin gen bij het rapp ort v an de deput aten kerk elijke eenheid; over dit  rapport
meldt de kerkeraad dat hi j  er geen uitspraak over heeft gedaan.

Besluit 1 :

aan de v erzoeken  van d e kerkeraad  van d e Gerefor meerd e Kerk t e Schild w olde niet  te
voldoen.

Grond:

deze kerk eraad gaat  er ten  onrec ht e aan vo orbij dat  het  door  hem g ew raakt e besluit  5 v an
de synode van Ommen 199 3 niet meer is dan een stu dieopdracht aan deputaten kerkeli jke
eenheid om een ond erzoek  in te stellen of  en op w elke m anier  con tac ten  in de zin v an de in
besluit 4, ad 5 gegeven instructie mogeli jk zi jn met de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Deze opdracht is niet str ijdig gew eest met art. 3 0 KO, w ant met deze opdracht w ilde de
synode al leen op een bepaald punt de uitvoering dienen van de instructie voor een in 1990
ingesteld deputaatschap. Dit alles in overeenstemming met art. 30 KO (vgl. de Acta van de
Generale Syn ode v an Leeuw arden 1 99 0,  artik el 13 6).

Besluit 2 :

a. met droefheid en grote teleurstell ing uit te spreken dat het door deputaten in op-
dracht van de Generale Synode van Ommen 1993 verr ichte onderzoek geen perspec-
tief  heeft  geopend om  op dit  mom ent aan depu tat en de opdrach t t e geven ov er te
gaan tot samensprekingen op landelijk niveau met de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

b. aan de bin nengek om en verzo eken o m t e besluit en t ot  samensp reking en op lan delijk
niveau of  tot  voort zettin g van de v erkennende co ntac ten m et de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken niet te voldoen.

Gronden:

1 . op grond van het verslag van een zestal gesprekken van deputaten kerkelijke eenheid met de
Com missie v oor Co nt act  en Samen sprekin g van  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  (zie
bijlage X Ia) alsmede op  gron d van  de besluit en van  de Landelijk e Verg adering  19 94 /9 5 v an
de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  over h et A kko ord v an Kerkelijk  Samen leven en  het
ond ertek eningsf orm ulier (zoals w eergegev en in het  aanvu llend rapp ort  van d eput aten ; zie
bij lage XIb) moet geconstateerd w orden:
a. binnen  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  best aat een t e grot e vrijheid  in het



om gaan m et d e belijdenis en  to lerant ie van af w ijking  van d e belijdenis;
b. de af spraken  binnen  het  kerkv erband  van d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken

geven  zoveel ru imt e, dat  een onb ekrom pen en o ndu bbelzinn ige bind ing aan d e leer
onvoldoende w ordt gew aarborgd;

c. de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  hebben  w elisw aar in 1 99 5 een  nieuw  onder te-
keningsformulier voor predikanten vastgesteld, maar de art ikelen 2 en 3 van de
pream bule v an het  Ak koo rd van  Kerkelijk  Samen leven en  het  feit , dat  dit  fo rmu lier
niet als bindend is aanvaard,  verhinderen een eff ectiev e hantering v an dit f ormulier;

d. in deze beslu itv orm ing v an de Land elijke V ergaderin g 1 99 5 en  in de st ellingnam e van
haar Comm issie voor Cont act en Sam enspreking hebb en de Nederlands Gereformeer-
de Kerken  duidelijk  laten  blijken  dat  zij de doo r de Geref orm eerde Kerken  geko zen en
door de eeuwen heen uitdrukkeli jk gehandhaafde w ijze van omgaan met de binding
aan de gereformeerde leer w elbew ust afw ijzen en voor een andere koers kiezen;

e. zolang de Nederlands Gereformeerde Kerken vasthouden aan de huidige ruimte in de
leer en het toezicht daarop, is een verdere verkenning niet zinvol; het verrichte
onderzoek heeft duideli jk gemaakt dat het momenteel niet mogeli jk is op een verant-
w oord e manier m et d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken t ot  eenheid t e kom en in
gebondenheid aan de leer van de belijdenis naar de regels van een gereformeerde
kerko rde;

2 . a. in de gesprekken van deputaten kerkeli jke eenheid met de Commissie voor Contact
en Samenspreking is elk onderw erp dat in het kader van de aan deputaten verleende
opdracht aan de orde behoorde te komen, voldoende doorgesproken om deze synode
tot v erantw oorde besluitvorming te kunnen adviseren;

b. ten  onrec ht e w ordt  door  een aant al kerkerad en gest eld dat  het  besluit  om  nu niet
over te gaan tot landelijke samensprekingen een rem betekent op plaatseli jke samen-
sprekingen; een helder signaal ov er w at landelijke samensprekin gen verhind ert,
vorm t als zod anig juist  een st imu lans om  ook  plaat selijk sam ensprek ingen t e w illen
voeren  die geric ht  zijn op een heid in g ebond enheid aan  de leer van  de belijden is naar
de regels v an een geref orm eerde kerk orde;

c. de onder materiaal 5 genoemde argumenten doen niet af aan de doorslaggevende
aard van  de in gro nd 1  aangev oerde arg um ent atie o m n iet t ot  landelijke sam enspre-
kingen of voortgezette verkennende contacten over te gaan.

Besluit 3 :

aan de eerst kom ende Land elijke V ergaderin g van  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken
ant w oord  te g even o p het  schrijv en van  de Landelijk e Verg adering  van 1 99 5 en   teg elijk
beken d t e mak en w at o ver de m ogelijk heid v an samen sprekin gen beslo ten  is door m iddel
van een brief w aarin duideli jk verwoord w ordt:
a. dat  ons hart  naar hen u itg aat v anw ege onze v erbon denheid  aan en lief de vo or het

evang elie van o nze Here J ezus Christ us en dat  w e graag m ogelijk heden zo eken en
gebruiken om met hen tot  verantwoorde samensprekingen te komen die kerkeli jke
eenheid beogen;

b. dat  de huid ige vrijh eid vo or en t olerant ie van af w ijking  van d e geref orm eerde belijde-
nis die do or hu n Com missie v oor Co nt act  en Samen sprekin g nadr ukk elijk gec laimd
zijn en door de besluiten van de Landeli jke Vergadering in 1995  opnieuw bevestigd,
een verhindering vormen om op landelijk niveau tot zulke samensprekingen te kun-
nen komen;

c. dat  w ij graag v an de Land elijke V ergaderin g zoud en vern emen  w at h aar oord eel is
over wat w ederzi jds door onze deputaten kerkelijke eenheid en hun Commissie voor
Contact en Samenspreking is besproken en geconstateerd, vooral ten aanzien van de
punten die door ons als een verhindering voor samensprekingen w orden beoordeeld;

d. dat ons gebed aan de Here en ons dringend appèl op hen is dat zi j  deze verhindering
zullen w egnem en, o md at d eze naar ons o ordeel de v erdeeldheid  van Go ds kin deren
bestendigt.

Besluit 4 :

aan deputaten kerkeli jke eenheid opdracht te geven:
a. de Commissie voor Contact en Samenspreking aan te bieden mondelinge toelichting

te g even o p de beslu iten  en de brief  van d eze syno de;
b. de c ont act en m et  de Ned erland s Geref orm eerde K erken  vo ort  te ze tt en zod ra deze

zich ber eid verk laard hebb en om  een w eg in t e slaan w aarlangs de in  besluit  2 en
besluit 3 bedoelde verhindering kan w orden weggenomen;

c. van h un bev inding en aan de v olgend e generale sy nod e rappor t u it t e brengen  en dit



rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1 . de Gerefo rmeerd e Kerken d ienen naar d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken t oe even tu ele
onduideli jkheden en/of misverstanden zo veel mogeli jk w eg te nemen;

2 . voor voortgaande contacten in het kader van het zoeken van kerkelijke eenheid is de bereid-
heid t ot  bindin g aan de leer v an de Sc hrif ten , sam engev at in  de geref orm eerde belijden is en
tot  een samenleven naar de regels van een gerefo rmeerde kerkord e, een essentiële voor-
w aarde.

Bij de bespreking zijn de deputaten br. E. Boerma, ds. J.J. Burger, ds. H.J.J. Feenstra, dr. A.N.
Hendrik s, ds.  P.J. T rimp , pro f.  dr. M . t e Veld e en dr.  W .G. d e Vries aanw ezig. In d e vergad ering is
nauwel ijks verschi l van mening over de besluiten 1--3,  maar ten aanzien van besluit  4 tekenen zich
tw ee lijnen af . De c om missie had  voo rgest eld depu tat en kerk elijke eenheid  opdr acht  te g even
" verk ennend e con tac ten  met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  voo rt t e zett en w anneer beslu i-
ten  van een  volg ende Land elijke V ergaderin g een on tw ikkelin g op g ang w illen breng en die geric ht  is
op eenheid in gebondenheid aan de leer van de belijdenis, naar de regels van een gereformeerde
kerko rde en aan d e volg ende sy nod e te rap port eren w aarom  er w el of  niet  to t h et v oort zett en van
verk ennend e con tac ten  beslot en is" . De pr edikan ten  P.H.R. v an Hou w elingen,  M .H.  Oost erhuis en
H.J. Siegers hadden per amendement voorgesteld enerzi jds op dit moment niet tot  off iciële samen-
sprekingen over te gaan, maar anderzijds het gesprek met de Nederlands Gereformeerde Kerken nog
niet  af t e breken . V olgens h en zou aan  deput aten  kerkelijk e eenheid d an de op drach t g egeven
moet en w orden " de verkennen de cont acten m et de Nederlands Gereform eerde Kerken voort  te
zetten met het oog op de eerstvolgende Landelijke Vergadering en aan de volgende generale synode
van hun bevindingen verslag uit te brengen". Elk van beide benaderingen heeft voor- en tegenstan-
ders. Na afloop van de tw eede ronde van bespreking wordt bi j  w ijze van compromis een nieuw e
tekst voor besluit 4 samengesteld, in gezamenli jk overleg tussen de commissie, de deputaten en de
ondertekenaars van het amendement. Bij  stemming bl i jkt dat de besluiten 1--3 door de vergadering
w orden  aanvaard  met  algemen e stem men  (besluit  2 m et één  ont hou ding),  terw ijl het  nieuw e besluit
4 w ordt aanvaard met 26 stemm en voor, 6 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Tenslotte spreekt de
praeses de ho op uit  dat  na deze syn ode-uit spraak b ij de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  deuren
zullen op engaan,  zodat  w ij elkaar alsnog  mo gen v inden o p basis v an belijden is en kerk orde.

Artikel 83 1 2 . 0 6 . 9 6
Kerkeli jke eenheid (agenda 6.2.1 -  6.2.1 1)

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : G. Boersm a

M ateriaal :

 1 . van d e deput aten  ter b evord ering v an kerk elijke eenheid  (DKE) een rapport  van w erkzaam he-
den;

 2 . van dezelfde deputaten het rapport over de contacten met de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

 3 . van dezelfde dep utat en een aanvullend rapport  dd. m aart 19 96 ;
 4 . van d e kerk t e Schild w olde een b rief d d. 1  maart  19 96  met  o.a.  de med edeling d at d e raad

besluit  3 (d e handreik ingen) v an de sy nod e van Om men  19 93  (Ac ta art . 6 6) n iet h eeft
gerat ific eerd. V erzoch t w ordt  deze hand reiking en t e hersch rijven in  de zin als vo orgest eld
door DKE aan de synode van Ommen;

 5 . van d e kerk t e Zeist een  brief  dd.  8 m aart 1 99 6 m et h et v erzoek d e plaat selijke kerk en meer
ruimte te geven om init iat ieven te ontplooien dan in het rapport van deputaten voorgesteld;

 6 . van d e kerk t e Lelyst ad een brief  dd.  15  maart  19 96  met  krit iek op  de w erkw ijze van
deputaten en het verzoek om de handreikingen echte handreikingen te laten bl i jven;

 7 . van d e kerk t e Hoek  een brief  dd.  7 m aart 1 99 6 m et h et v erzoek m eer rekenin g t e houd en
met  de zelfstandig heid van de plaat selijke kerk dan in het  deput atenrappo rt;

 8 . van d e kerk t e Lisse een uit voerig  schrijv en dd.  15  maart  19 96  w aarin de v oorst ellen van
DKE krit isch worden besproken en alternatieve besluitteksten w orden geboden;

 9 . van d e kerk t e Leeuw arden een b rief d d. 2 8 m aart 1 99 6 m et h et v erzoek een reg eling v ast
te stel len overeenkomstig de voorlopige regeling van de Christel ijke Gereformeerde Kerken;

1 0 . van d e kerk t e Am ersfo ort -Cent rum  een brief  dd.  20  maart  19 96  met  de aant ekenin gen v an
een c om missie t en  aanz ien v an  he t  rapp or t  DK E;



1 1 . van de kerk te Rotterdam-Centrum een brief dd. 11 apri l  199 6 met handhaving van de
bezw aren t egen de t erm ' regelingen '  en het  verzoek  te st reven n aar w ederzijdse beïnv loe-
ding van landeli jke en plaatseli jke samensprekingen.

Besluit 1 :

1 . deputaten ter bevordering van kerkeli jke eenheid te dechargeren onder dank voor de verrich-
te w erkzaamheden;

2 . met  inst emm ing k ennis t e nemen  van h et rap port  van d eput aten  over een  fed eratie v an
kerkv erband en (zie bijlage X II);

3 . niet  te v oldo en aan h et v erzoek  van  het  Cont act  Orgaan  Gerefo rmeer de Gezind te (CO GG)
een off iciële afvaardiging naar dit orgaan aan te wijzen.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  de opd racht en van  de Generale Sy nod e van Om men  19 93  naar verm ogen
uitgevoerd;

2 . federatie van kerkverbanden is een goed bruikbare manier om de kerkeli jke eenheid te
bevorderen;

3 . het COGG kan, in z ijn huidige vorm, niet  w ezenli jk  b i jdragen aan een verantw oorde kerkel i jke
eenheid,  zoals doo r depu tat en aanget oon d is.

Besluit 2 :

1 . deputaten voor kerkelijke eenheid te benoemen;
2 . aparte secties in te stellen 

a. voor het gesprek met de CGK; 
b. voor de uitvoering van de overige w erkzaamheden.

Gronden:

1 . het  com bineren  van h et h uidige d eput aatsc hap t er bevo rdering  van k erkelijke een heid m et
het deput aatschap voo r het gesprek met  de CGK:
a. geeft een eenduidig adres voor advies over en stimulering van kerkelijke eenheid;
b. geef t b etere m ogelijk heden t ot  afst emm ing v an het  beleid ov er de div erse aspect en

van kerkeli jke eenheid;
2 . een sect ie-gewi jze benader ing maakt een adequate w erkverdel ing mogeli jk .

Besluit 3 :

deput aten  ten  aanzien van  de ov erige w erkzaam heden t er bevo rdering  van k erkelijke een heid
de volgende instructies te geven:
1 . con tac t t e onderh oud en met  de plaat selijke kerk en en k erkelijke een heid t e bevo rde-

ren door:
a. de besc hikb are en relevan te in fo rmat ie met  bet rekkin g t ot  de landelijk e sa-

mensprekingen t i jdig aan de kerken toe te zenden;
b. informat ie te verzamelen over de plaatsel i jke samensprekingen en de ontwik-

kelingen daarin;
c. z ich nader te bezinnen op de verhouding tussen plaatseli jke en landel i jke

samensprekingen in de prakt ijk ;
d. op de in fo rmat ie uit  de kerk en t e reageren w anneer daar g ezien de uit spraken

van d e generale sy nod en reden v oor is;
e. desgevraagd kerken te adviseren bi j het w erken aan kerkelijke eenheid;
f . w anneer daar reden en ruimte voor is, een of meer bijeenkomsten te beleg-

gen om het onder a, b en c genoemde nadere uitwerking te geven;
g. w anneer daar aan leiding v oor is,  de kerk en op t e roepen t ot  speciale v oorb e-

de met het oog op de kerkelijke eenheid in de kerkdiensten op een bepaalde
zondag;

2 . landelijk e ont w ikkelin gen in an dere kerk gem eensch appen en  groep eringen  te v olgen
en daarop  te reag eren, w anneer daar u it h et o ogp unt  van k erkelijke een heid reden
voo r is;

3 . aan de v olgend e syno de rappo rt u it t e brengen  van h un w erkzaam heden en  op basis
daarvan  voo rstellen  te d oen,  en dit  rappo rt een  half  jaar tev oren aan d e kerken  to e te
zenden.



Gronden:

1 . het  is in het  belang v an de eenh eid binn en de k erken d e plaat selijke en land elijke on tw ikke-
l ingen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen;

2 . uitw isseling van informatie over samensprekingen bevordert de eendracht en voorkomt
dubbel  werk.

Besluit 4 :

als kader voor plaatselijke samensprekingen met kerken uit een ander kerkverband de
volgende regels vast te stel len:

1 . het doel van lokale kerkeli jke samensprekingen met kerken uit een ander kerkverband
is kerkelijke eenheid van de aan de samensprekingen deelnemende gemeenten op
basis van  de Heilige Sc hrif t en  in gebo ndenh eid aan de g erefo rmeerd e belijdenisg e-
schrif ten , naar d e regels van  een geref orm eerde kerk orde;

2 . bij samensprekingen sprek en de deelnemende kerk en de bereidheid uit zich  te ond er-
w erpen aan al les wat  van beide kanten overeenkomstig het W oord van God w ordt
aangew ezen;

 3 . bij samensprekingen w ordt  de gemeent e vanaf h et begin g oed en regelmat ig geïnfor-
meerd. Bij  belangri jke beslissingen zal de bewil l iging van de gemeente gevraagd
w orden; slechts bij  een, naar het oordeel van de kerkeraad, genoegzame eenparig-
heid van gevoelen neemt de kerkeraad verdere stappen;

4 . plaatselijke kerken nemen naar art ikel 31 KO de voor de samensprekingen relevante
uitspraken en beslissingen van meerdere vergaderingen in acht. Ze slaan acht op de
informatie die ze van generaal-synodale deputaten voor samensprekingen en/of
eenheid op verzoek of los daarvan hebben ontvangen;

5 . over sam ensprek ingen w ordt  in het  kader v an de art ikelen 3 0,  41  en 4 4 KO  regelm a-
tig  aan de classis g erappo rteerd . W ezenlijke beleid sbeslissingen  kun nen alleen o nder
goedk euring  van d e classis w orden  genom en. De c lassis zal zich daarb ij laten ad vise-
ren do or de dep ut aten  ad art . 4 9 v an de part iculiere sy nod e;

6 . onder wezenli jke beleidsbeslissingen worden in ieder geval gerekend:
-- het wederzi jds erkennen als w are kerk;
-- het besluit tot v oorgaan in elkaars diensten (incl. gecombineerde eredien-

sten );
-- het toelaten van elkaars leden aan het avondmaal ( incl. gezamenlijke avond-

maalsv ieringen).
De classis zal on derm eer nagaan o f g ehandeld  is volg ens deze regels;

7 . het w ederzi jds erkennen als ware kerk kan alleen indien beide kerken toezeggen:
-- zich in eigen kerkverband in te zetten voor landeli jke eenw ording;
-- geen leden van elkaar te accepteren zonder wederzi jds goedvinden;
-- eventuele censuur over te nemen;

  8 . het  besluit  to t v oorg aan in elkaars d ienst en en het  w ederzijds t oelat en aan het
avon dm aal zal alleen genom en w orden , ind ien het  kerken  bet reft  w aarmee land elijk
w ordt  sameng esprok en en w aarvan d e landelijke v ergaderin gen w ederzijds heb ben
uitgesproken dat ze staan of wil len staan op de grondslag van Gods Woord en de
gereformeerde belijdenisgeschriften;

9 . zolang landel i jk  nog geen nadere samenwerking plaatsvindt,  draagt de plaatsel i jke
samen w erking  een vo orlop ig karak ter en  zal niet o vergeg aan w orden  to t c om binat ie
of fusie van kerken;

1 0 . een vo orlop ige samen w erking  is uit eraard een t ijdelijke sam enw erking , die dien t u it
te lo pen op  kerkelijk e eenheid.  Daarom  zal de plaat s in het  kerkv erband  ter d iscussie
w orden  gest eld, in dien na v erloop  van t ijd blijk t d at een  kerkv erband  de w eg naar
eenheid blokk eert.

Besluit 5 :

de vo lgende h andreik ingen t e doen v oor p laatselijk e samensp reking en binn en het  in besluit  4
gegeven k ader:

1 . de eerst e fase v an samen sprekin gen is een v erkenn ende.  Hierbij gev en de k erken
aandacht aan w at de kerken met elkaar verbindt en w at hen van elkaar scheidt.
Overeen stem min g zal dank baar w orden  genot eerd; ev ent uele co nf essionele en
kerkr echt elijke versc hillen zullen  eerlijk en du idelijk t er sprake k om en met  het  doel er
alles aan te do en dat deze versch illen op Schrif tuu rlijke en kerkrecht elijk verantw oor-



de manier w orden weggenomen of overbrugd;
Het is zaak van kerkel i jke wi jsheid factoren als onderl inge verschi l len in kerkeli jke
cult uur en  voo r het  heden w ezenlijke pu nt en uit  het  verleden  bij de sam ensprek ingen
in de eerst e fase op en ond er ogen t e zien, op dat  deze niet -kerksc heidend e fac to ren
onderhuids de samensprekingen niet negatief beïnvloeden;

2 . als de eerste f ase van sam ensprek ing po sitief  is verlop en w ordt  die afg eslot en met
een gezam enlijke v erklaring . In die v erklaring  spreken  de samen spreken de kerk en uit
dat  ze, op g rond  van d e Schrif t en  de geref orm eerde belijden isgesch rift en, elk aar ter
plaat se erkenn en als w are kerken  van J ezus Christ us en elk aar daarom  belov en en
verplicht en alles in het w erk te st ellen om t e komen  tot  verdere kerkelijke eenw or-
ding.  De kerk en zullen elk aar in dit  verban d belov en haar m eerdere verg adering en
voo rstellen  te d oen om  ook  voo r haar deel t e gaan w erken aan  verderg aande k erkelij-
ke eenw ording.
W anneer de eerst e fase v an samen sprekin gen niet  met  posit ief resu ltaat  kan w orden
afg eslot en zullen in  een afr ond ende gezam enlijke v erklaring  de versc hilpun ten  die
verdergaande samenspreking voorshands in de weg staan geformuleerd w orden;

3 . w anneer plaat selijke kerk en uit  versc hillende k erkv erband en zijn gek om en t ot  een
w ederzi jdse erkenning als kerken van Jezus Christus, kan worden overgegaan tot
een vo lgende f ase: die v an ont mo etin g en c ont act . Hiert oe zullen d e kerken  die
elkaar erken d hebb en een beleid splan op stellen  met  daarin om schrev en vo rmen  van
nadere k ennism aking  en co nt act . V ervolg ens ku nnen af spraken  gemaak t w orden
over p eriodiek e kerkeraad sont mo etin gen,  geco mb ineerde gem eent e-bijeenko mst en
en/o f g ezamenlijk  bijbelst udie alsm ede, m et in stem min g van  de classis,  kanselru il,
to elatin g van  elkaars leden aan  het  avon dm aal en geco mb ineerde eredien sten  en
avondmaalsvieringen.
Voorts zal in gezamenlijk gebed concreet aan de Here worden voorgelegd w at verd-
ere kerkelijk e eenw ordin g nog  in de w eg st aat.
Tevens zullen concrete afspraken worden gemaakt over de w ijze waarop beide
kerken de zaak van de kerkelijke eenheid bi j  hun meerdere vergaderingen aan de orde
zullen stellen.

Bij de bespreking zijn de deputat en br. E. Boerma, ds. H. J.J . Feenstra, prof . dr. M . te V elde en dr.
W.G. de Vries aanwezig. Naar aanleiding van de bespreking brengt de commissie verschillende
verbeteringen in de tekst aan. Verder wil ds. T. Dijkema besluit 1.3  zo aanvullen dat deputaten de
event uele mo gelijkh eid t ot  een w aarnem erschap  binnen  het  COGG kun nen ben ut ten  om  zo mo gelijk
karakter en koers van het COGG posit ief te beïnvloeden. Zijn amendement van die strekking wordt
echt er met  een ruim e meerd erheid do or de v ergaderin g verw orpen . Het  voo rstel v an de c om missie
w ordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 84 0 8 . 0 5 . 9 6
Revisieverzoek  m. b.t . beslu iten  Generale Syn ode A mersf oort -West  19 67  (agenda 11.4.1 )

Vo orst el : co mm issie 3

Rapporteur : A. Prins

M ateriaal :

brief  met  bijgev oegd r evisiev erzoek,  beide dd . 7  april 1 99 6,  van b r. H. G. v. d. W eij-
den t e Gouda.  Indiener v erzoekt  de syn ode uit  te sp reken d at:
-- de co nclu sie van d e syno de van  Am ersfo ort -West  " hier kan  onm iddellijk  zonder

bew ijsvoeren de redenerin g w orden  geco nst ateerd  dat  de Open  Brief de in hou d en
het katholiek karakter van de beli jdenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland,
volg ens de Op en Brief h aar hist orisch  fu ndam ent , disp ut abel st elt"  overh aast en
ong egron d is gew eest;

-- de synode van Amersfoort-West bi j  haar behandeling van de Open Brief ten onrechte
buiten beschouw ing heeft gelaten het w elbehagen des Heren, waardoor alt i jd ook
buit en de gren zen van  de eigen k erk kerk elijk leven  kan b estaan  dat  in geho orzaam-
heid zich heeft geïnstitueerd, zodat haar uitspraken in feite in str i jd zi jn met de
uitsprak en van de syn oden van  Heemse (Ac ta art.  13 1) en Spakenb urg (Ac ta art.
164 --173 ) ter zake.

Dit  verzoek  heef t in diener naar zijn  zeggen aan  zijn kerk eraad vo orgeleg d, m aar hij verk reeg
geen bijv al.



Besluit:

het revisieverzoek niet ontvankeli jk te verklaren.

Grond:

het betreft hier een verzoek om een nieuwe uitspraak over een zaak die al eerder afgehan-
deld is en d ie dus naar art . 3 0 KO  aan de ord e dient  te w orden  gest eld in de w eg van
voorbereiding door de mindere vergadering.

Het oorspronkelijke voorstel had een tw eetal gronden, die wat uitgebreider geformuleerd waren.
Verschillende broeders pleiten er echter voor om de formulering te vereenvoudigen en tot één grond
te beperken. Het meest verstrekkende amendement in deze li jn, van ds. P.L. Storm, w ordt door de
vergad ering aanv aard m et 1 8 st emm en vo or, 1 7 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  M et 1 6 st emm en
voor en 20 stemmen tegen w ordt een amendement van oud. W. Smit verw orpen, om aan de grond
nog  een zin t oe t e voeg en: " W aar indiener w il bijdragen  to t h erstel v an de breu k uit  de jaren ' 60  is
het volgen van de kerkeli jke w eg van belang". Het voorstel van de commissie w ordt met algemene
stemmen aanvaard.



Hoofdstuk V II BUITEN LAND SE KERKEN

Artikel 85 2 5 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Indon esië (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie I zijn, nam ens co mm issie 4,  ds. P.H.  van d er Laan (Indo nesia-Raad), ds.
L. Soll ie en oud. N. Wiersum. Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten ds. A. de
Jager,  ds. J . Klam er, br.  H.J . Lesken s, ds.  H. v an V een en ds.  T. W endt . A lle besluit en w orden  met
algemene stemmen genomen. Ds. A. de Jager bl i jf t  als deputaat buiten stemming.

Gereja Gereja Reformasi di Indonesia (NTT)  (GGRI)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 2  (3 . 1 )
Aanvullend rapport pagina : 3

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de zusterkerkrelat ie te onderho uden en daart oe bezoeken t e brengen om  de tw ee jaar;

2. 1.  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan d e explo itat ie te bek ost igen v an de STR, zo w el in
materieel als in personeel opzicht, inbegrepen de uitzending en begeleiding van drs. Th.
Oosterhu is als zendeling-doc ent v oor een periode van 5  jaar;
2.2.  naar vermogen zorg te dragen voor de vorming van inheems kader en in dat verband
ook  de opric ht ing v an een STT  te st imu leren in ov erleg m et d e kerken  in Indo nesië en m et
de in Indonesië werkzame instanties in Nederland;
2.3.  volgens het f inancieel meerjarenplan het emeritaatsfonds van de GGRI te suppleren tot
een maxim um v an ƒ 4 00 0, -- per jaar;
2.4.  volgens het f inancieel meerjarenplan zo nodig steun te ver lenen aan afgeronde projec-
ten , die heel h et k erkv erband  van d e GGRI ten goed e kom en; zulk s to t een  max imu m v an
ƒ 2 00 0, -- per jaar.

Gronden:

1 . de GGRI zijn met  name v anw ege de no odzaak v an buit enlandse d ocen ten  nog n iet in  staat
de opleid ing t ot  predik ant  geheel zelf stan dig t e verzorg en, d aarom  hebben  de zust erkerk en
om voortzett ing van personele hulp gevraagd;

2 . de GGRI zi jn nog niet in staat de zorg voor emerit i  te w aarborgen;
3 . regelm atig  persoo nlijk c ont act  tu ssen depu tat en en het  curat orium  van d e STR (w as STM ) is

noodzakel i jk .    

Gereja Gereja Masehi Musyafir (Timor) (GGMM )

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 6  (3 . 2 )
Aanvullend rapport pagina : 4

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de best aande relat ie uit  te b ouw en met  als doel dat  meer du idelijkh eid w ordt  verk regen

ov er de sit uat ie in de GGM M ;
2.  zorg t e dragen v oor d e begeleidin g en repat riëring v an ds.  H. Kn igge;

 3. naar vermogen zorg te dragen voor de vorming van inheems kader en daartoe hulp te
ver lenen voor de studie van E. Dethan te Hamil ton.  

Gronden:

1 . de situatie in de GGMM is momenteel erg verward door een scheuring;
2 . de f inanc iering v an de st udie v an E. Det han in H amilt on past  in het  beleid zorg  te d ragen

voor d e vorm ing van inh eems kader.

Indonesia-Raad (agenda 7.3.1 en 4.2.1  -  4.2.4)

Aan vullen d rapp ort  BBK, pagin a 22
Brieven van de zendende kerken te Enschede-Noord (dd. 9 januar i  1996),  Groningen-Noord (dd. 15



feb ruari 1 99 6) en  Drach ten -Zuid/ Oost  (dd.  5 m aart 1 99 6).  Deze mak en meld ing v an een rapp ort  van
de vo orco nf erent ie en de co nf erent ie van d e kerken  van d e GGRI Irian Jay a, Kalim ant an Barat en
Sumba te Sentagi in juni/ juli  1995 . Door deze kerken is een commissie gevormd die de ondersteu-
ning v anuit  Nederland  inzake de m ateriële en p ersonele hu lpverlen ing en lit eratu urvo orziening  in
contact m et de Nederlandse kerken moet coördineren. De zendende kerken zijn in principe bereid om
een Indo nesia-co mm issie c.q . -raad t e vorm en, d ie als coun terp art v oor d e Indon esische c om missie
gaat optreden. De commissie/raad "kri jgt als taak de arbeid in Nederland ten behoeve van de
steu nverlen ing aan h et k erkelijk o pbo uw w erk in Ind onesië t e coö rdineren  en t e begeleiden  in goed
overleg  met  de daart oe in Ind onesië gev orm de en t e vorm en inst ant ies."  De zenden de kerk en
verzoeken de Generale Synode te Berkel en Rodenrijs om "aan deputaten BBK voor wat betreft hun
sect ie Indon esia op t e dragen m et g enoem de zenden de kerk en t e kom en t ot  de vo rmen  van een
Indonesia-Raad en te part iciperen in de arbeid van deze Raad";
Brief v an de zend ende k erk t e Groning en-Noo rd dd . 1 4 m aart 1 99 6 m et een  aanvu lling op  het
eerdere verzo ek " voo rzover en  zolang als h et d eput aatsc hap v erant w oord elijkheid  draagt  voo r het
kerkel i jk  opbouww erk in de GGRI-NTT."

Besluit:

1 . deput aten op t e dragen om m et de zendende k erken Dracht en-Zuid/Oost , Enschede-Noord
en Gronin gen-No ord t e kom en t ot  de vo rmin g van  een Indo nesia-Raad en t e part iciperen  in
de arbeid van deze Raad;

2 . deput aten op t e dragen om in d eze Raad te w erken aan een overdrach t v an de verant w oor-
delijkh eid van  de generale sy nod e voo r de st eunv erlening aan  het  kerkelijk  opbo uw w erk in
Indonesië aan een kerk en/of groep van kerken;

3 . de part icipat ie aan de Raad t e term ineren v oor zolan g de gen erale syno de nog  verant w oord e-
l i jkheid draagt voor het kerkelijk opbouww erk in de GGRI-NTT;

4 . ond er deze vo orw aarden in t e stem men  met  de t aakst elling v an deze Raad zoals vo orgest eld
door de zendende kerken.

Gronden:

1 . zolang de generale synode nog  verantw oordelijkheid draagt  voor het  kerkelijk opbo uw w erk
in de GGRI-NTT is het van belang om tot  afstemming, coördinatie en samenw erking te
komen met de zendende kerken;

2 . de part icipatie in de Indonesia-Raad zal t i jdel ijk zijn. Wanneer de verantw oordeli jkheid voor
het kerkeli jk opbouww erk is overgedragen, zul len deputaten zich kunnen beperken tot de
uit voerin g van  hun k ernt aak: h et o nderh oud en van  relaties;

3 . de opdracht past in het beleid, zoals dat is vastgesteld.

Artikel 86 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  het  Verre Oo sten  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie II zijn, nam ens co mm issie 4,  ds. P.H.  van d er Laan (Filippijnen),  ds. L.
Sollie en oud. N. Wiersum. Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten ds. A. de
Jager,  prof . drs.  H.M . Ohm ann,  ds. M .H.  Oost erhuis,  br. C. J.  Smallenb roek en  prof . drs.  K. W eze-
man. A lle besluiten w orden m et algemene st emm en genom en. Ds. A . de Jager en ds.  M. H. Oost er-
huis bli jven als deputaten buiten stemming.

Free  Ref ormed C hurc hes o f t he Philippines (FRCP)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 7  (4 . 1 )
Aanvullend rapport pagina : 5
Voo rstel deput aten BBK met  betrekk ing to t personele hulp  aan de FRCP, met als bijlage het rappo rt
van d e survey  op de Filipp ijnen,  gehou den 2 3 ap ril -- 24  mei 1 99 6

Besluit:

1 . deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan de
versterking van het kerkverband en de (bij)scholing van predikanten;
2.  hulp t e verlenen  door  om  te zien n aar een broed er die vo or een perio de van  2 jaar m et
maximale uit loop tot 3 jaar kan w orden uitgezonden om als missionair toerustingspredikant
te w erken in de zusterkerken op de Fil ippi jnen;
3. deze uitzending te verrichten onder de volgende voorwaarden:



1 . deze broeder dient te beschikken over een toereikende combinatie van theologische
kennis, didactische vaardigheid, kerkelijke ervaring en pastorale w ijsheid;

2 . de taak van deze missionair toerustingspredikant dient tenminste te bestaan in:
-- hulp bieden bi j  de opbouw  van het plaatseli jk kerkelijk leven en bij  de versteviging
van het kerkverband;
-- het geven van cursussen voor de toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden;
-- het o nderzoek en van  de w enselijkh eid en de m ogelijk heid v an het  opzet ten  van
een eigen theologische opleiding voor de kerken op de Fil ippi jnen;

3 . in de loop van het tw eede jaar van de uitzending zal evaluatie moeten uitwijzen of
een derde jaar n odig is;

2 . deputaten te macht igen: 
1 . een missionair toerustingspredikant voor de FRCP te benoemen, hem nader te instru-

eren, zi jn kerkeli jke posit ie te regelen en hem van een toereikend traktement te
voorzien;

2 . met  de zust erkerk en op d e Filippijnen t e kom en t ot  een samen w erking sovereen kom st
w aarin tenminste geregeld moet zi jn:
-- de afbakening van verantw oordeli jkheden tussen de FCRP en deputaten voor de
instructie en het toezicht op de missionair toerustingswerker, en voor de rapportage
over diens werk;
-- de vraag  hoe v aak en aan w ie de missio naire t oerust ingspr edikan t m oet  rappo rte-
ren over z ijn werk;
-- de w ijze waarop en de mate w aarin de kerken in Nederland bijdragen in de kosten,
en de manier waarop door de zusterkerken f inanciële verantw oording wordt gedaan;

3 . volg ens de m eerjarenbegr ot ing t ot  een t ot aalbedrag v an ƒ  15 0. 00 0, -- op jaarbasis
voor dit project te reserveren;

4 . een assisterende kerk te zoeken om dit project aan over te dragen.

Gronden:

1 . de FRCP heef t in  haar pro ject voo rstel d uidelijk  aanget oon d dat  zij hulp n odig h eeft  voo r haar
kerkelijk e opbo uw  en t heolog ische t oerust ing.  Het  gaat  hier om  jonge k erken d ie w elisw aar
de geref orm eerde belijden is en de geref orm eerde kerk orde h ebben aan vaard,  maar die b ij het
zich eigen  mak en ervan  nog k amp en met  veel pro blem en die sam enhang en met  hun o nerva-
renheid en een sterke doorwerking van hun baptist ische achtergrond en die ze daardoor
mo eilijk op  eigen k racht  te b oven  kun nen k om en. In d it k ader m oet  ook  aandac ht  gegev en
w orden aan de vraag naar mogelijkheden voor de opleiding van predikanten;

2 . de FRCP is voor deze hulp aangewezen op de GKN(V), gezien de zusterkerkrelatie en de
daaruit gegroeide contacten;

3 . de FRCP heef t d e uit gangsp unt en van  BBK voor  hulpv erlening aan  buit enlandse k erken
aanvaard en aangegeven dat voor het voorgestelde project voldoende basis en medew erking
bestaat. Ze heeft op een groot aantal punten concreet aangegeven open te staan voor de
gevraag de hulp . Ook  is zij bereid in t oenem ende m ate in  de ko sten  bij t e dragen.  Verd er
stemt zi j  in met duidelijke terminering van de hulpverlening en is de verwacht ing gerecht-
vaardigd dat zi j over voldoende potentieel zal beschikken om self-supporting te worden;

4 . de gev raagde hu lp vereist  de aanw ezigheid v an een f ullt ime k racht . De erv aring heef t
geleerd dat herhaalde kort lopende hulpverlening gedrukt w ordt door het bezw aar van discon-
t inuïteit en het r isico dat hulpverleners die elkaar opvolgen tegen elkaar worden uitgespeeld.
Verd er heef t d e ervaring  geleerd dat  het  onm ogelijk  is om st eeds w eer bem anning  te v inden
voor de kort lopende hulpverlening;

5 . de taak die de missionair toerustingspredikant moet vervullen omvat enerzi jds theologische
to erust ing,  die mo et w orden  georg aniseerd en g erealiseerd. Dit  vraagt  om  th eologisc he en
didac tisc he bek w aamh eid. A nderzijds m oet  hij assisten tie v erlenen bij d e opbo uw  van h et
kerkelijk  leven.  Dit  vereist  naast  de geno emd e kw aliteit en ook  kerkelijk e ervaring  en past ora-
le wijsheid;

6 . het  opzet ten  en runn en van  een eigen o pleiding  valt  buit en de gren zen van  het  beleid v an
BBK ten aanzien van hulpverlening. Wel past onderzoek naar opleidingsmogelijkheden en de
mogeli jkheid en de wenselijkheid van een eigen theologische opleiding binnen de opdracht
van de toerustingspredikant;

7 . voo r een goed e con tro le op en b egeleiding  van h et p roject  en t er voo rkom ing v an
competent ie-conf l ic ten z ijn zorgvuldige afspraken omtrent afbakening van verantw oordel i jk-
heden v ereist;

8 . de in het pro jectv oorstel op genom en gegevens om trent  de levensstandaard in o nze zuster-
kerken  en het  budg et lat en zien dat  de realisering v an het  projec t n og gr ot endeels af hank elijk
is van f inanciële steun uit Nederland;

9 . het  past  binnen  het  beleid v an BBK ernaar t e strev en een derg elijk pro ject  over t e dragen aan



een assisterende kerk;
1 0 . in het f inancieel meerjarenplan van BBK is onder de noemer 'nieuw beleid' het bedrag voor

di t  doel  reeds gereserveerd.  

Presbyte rian Church in Korea (Kosin) (PCK)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 9  (4 . 2 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
 1.  de zusterkerkrelat ie te onderho uden en w aar mogelijk t e intensiveren en daarbij bijzondere

aandacht te geven aan de vraag of de organisatie van gastcolleges aan het seminary van de
PCK moet  w orden  voo rtg ezet en m oet  blijven  behor en t ot  de st eun v an depu tat en BBK aan
de PCK; 
2.  te o nderzoek en of  er mo gelijkh eden zijn o m t e kom en t ot  uit w isseling v an doc ent en
tussen voo rnoemd seminary en de TUK;
3. aan de PCK een bezoek te brengen, bi j voorkeur samenval lend met een General Assembly;  

4. b ij de PCK te inform eren naar de relatie met de RPCK.

Gronden:

1 . de relatie met de PCK heeft het nodig geïntensiveerd te w orden;
2 . de indruk bestaat dat er in Korea reserves bestaan om gastdocenten te ontvangen;
3 . de uitw isseling van gastdo cent en kan dienst baar zijn aan het intensiv eren van de zusterk er-

krelat ie.

Reformed Church in Japan (RCJ)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  1 9  (4 . 3 )
Aanvullend rapport pagina : 5

Besluit:

de door de RCJ aangeboden "correspondence relationship" te aanvaarden en deputaten op
te dragen:
1.  de bestaande relatie uit  te bou w en door:
-- het zenden van afgevaardigden naar elkaars meeste vergaderingen;
-- het elkaar toezenden van de Act a van die meeste vergaderingen;
-- het elkaar op de hoogte stel len van elkaars kerkeli jke activiteiten;
2. te bl i jven spreken over relaties met kerken waarin het handhaven van de gereformeerde
belijdenis in  het  geding  is.

Gronden:

1 . de RCJ w orden  door  onze kerk en -- ook  blijken s uit spraken  van v orige sy nod en -- gezien als
kerken van onze Here Jezus Christus, die ernst maken met hun roeping in de wereld;

2 . de relatie van "correspondence relationship" biedt voldoende mogeli jkheden elkaar aan te
spreken  op de b etek enis van  het  hebben  van relat ies met  kerken  w aarin het  handh aven v an
de gereformeerde bel i jdenis in het geding is of  kan zijn.   

Dutch Reformed Church of Sri Lanka (DRC)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 0  (4 . 4 )
Aanvullend rapport pagina : 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de bestaande relat ie te onderhouden en eraan te werken dat er duideli jkheid komt inzake
vragen over de eredienst en de structuur van het kerkeli jk leven (kerkregering), alsmede
inzake de recent e ont w ikkeling en in de DRC;
2. hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan bestemd voor evangelisatie- doelein-
den, onder de voorwaarde dat verantw oording wordt gedaan van de besteding van de



gelden. 

Gronden:

1 . de DRC verd ient  bemo ediging  en ond ersteu ning v an de bro edersch ap doo r mid del van
br iefw isseling en bezoek, recente ontwikkel ingen maken de situat ie erg onoverzichtel ijk ;   

2 . de gev raagde v erant w oord ing v an de best eding v an de geld en is t ot  op hed en nog  niet
ontvangen. 

Reformed Presbyterian Church of Taiwan (RPCT)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 1  (4 . 5 )
Aanvullend rapport pagina : 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de co nt act en uit  te b ouw en en t oe t e w erken n aar het  aanbieden  van een  zuster kerkr ela-
tie;  
2. hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan, bestemd voor de opbouw van de
bibl iotheek van het China Reformed Seminary te Taipeh.

Gronden:

1 . reeds de synode van Arnhem 198 1 heeft  de RPCT de voor lopige relat ie van kerkeli jk  contact
aangebo den op  gron d van  de erken ning d at d e RPCT t e kenn en is als een w are kerk v an
onze Here Jezus Christus;  

2 . de beide k erkeng roepen  in Taiw an (Origin al en Seco nd Presby tery ) zijn in st aat v an veren i-
ging, waarmee de belemmering voor het aangaan van een zusterkerkrelatie wordt  w eggeno-
men;

3 . aan de opbouw van de bibl iotheek moet voortdurend doelgericht  worden gew erkt .

Reformed Presbyterian Church of Northern India (RPCNI)
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Besluit:

1 . dankbaar het verzoek van de RPCNI om een zusterkerkrelatie te honoreren;  
2 . deputaten op te dragen:

hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan,  best emd  voo r th eologisc he t raining  en
vis itat ie.  

Gronden:

1 . uit  de co nt act en met  de RPCNI is gebleken dat  deze kerk en ku nnen w orden  besch ouw d als
kerken van onze Here Jezus Christus die ernst maken met hun roeping in de wereld;

2 . de RPCNI hebben er blijk  van g egeven  open t e staan  voo r het  gesprek  over zak en w aarin zij
en de GKN(V) van elkaar verschil len;

3 . de RPCNI hebben geen  andere k erkelijke relat ies die het  aangaan v an een zust erkerk relatie
zouden verhinderen of  de onderhouding ervan zouden bemoei l ijken;   

4 . aanvu llende t heolog ische t raining  van d ocen ten  is gew enst  met  het  oog o p de v ervullin g van
hun taken.

Reformed Presbyterian Church of Manipur (RPCM )

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 3  (4 . 7 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de correspondent ie met de RPCM indien mogel i jk  op gang te brengen;  
2. in de toenadering tot de RPCM zoveel mogeli jk af te stemmen op het beleid van de
RPCNI.



Gronden:

1 . de RPCM  is een zu st erker k v an de  RPCNI;
2 . nadere kennismaking en contactoefening is voorwaarde voor invul ling van het contact .

Free Church of Central India (FCCI)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  nadere inf orm atie in  te w innen en  aan de han d daarv an de w enselijkh eid na t e gaan v an
een zusterkerkrelat ie;  
2.  bij d e FCCI te  inf orm eren n aar de c ont act en m et  de PCEA,  de EPCI en de RPCNI. 

Grond:

de FCCI is een zusterk erk v an de FCS en heef t c ont act en met  de PCEA, de EPCI en de
RPCNI.

Reform ed Presbyt erian Church in Korea (H apdong)  (RPCK)
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Besluit :

deputaten op te dragen:
1. het contact  uit te bouw en met het oog op een goede beeldvorming onder andere door
middel v an het bezoek en van deze kerken en hu n seminary in h et kader v an een Verre
Oost en-reis;
2. b ij de RPCK te informeren naar de relatie met  de PCK.

Grond:

van de contactoefening met de RPCK is de laatste jaren w einig terechtgekomen.  

Presbyt erian Church  Pakista n (PC P)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 zich v erder t e laten  inf orm eren ov er en zich t e oriënt eren op d e PCP en zo m ogelijk  con tac -

ten te leggen.  

Grond:

de begonnen or iëntat ie behoeft  voortzet t ing om tot  beeldvorming te kunnen komen.  

First Evangelical Reformed Church (FERC) en Covenant Evangelical Reformed Church (CERC)
(Singapore)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  2 6  (4 . 1 1 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande relat ie met  deze kerk en uit  te b ouw en doo r hen t e bezoeken  en daarbij
aandacht te schenken aan de leer over het verbond en de problemen in de CERC en de
relatie met  de PRC;
2.  bij de FERC en de CERC te inf ormeren  naar de relatie m et de FRCA.

Grond:



 de leer over het verbond is een onopgehelderd aandachtspunt in de relat ie.  

Artikel 87 2 5  /  2 6 . 06 . 9 6
Bet rek ki ng en  bu it en lan d:  A ng elsak sisch e land en  en  ICRC  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapport eurs vo or BBK sect ie III zijn, namen s com missie 4 , ds.  L. Sollie en o ud.  N. W iersum . Bespre-
king  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. A . de J ager, d s. J.  Klamer,  br. H .J . Lesken s,
ds. H.  van Veen en ds. T .  Wendt .  A l le beslu iten worden met  algemene s temmen genomen,  behalve
die over de FRCA (32  stemm en voor en t w ee ontho udingen) en ov er de PCEA (1 9 st emm en voor,
12 stemm en tegen en 3 onthoudingen). Ds. A. de Jager bli j f t  als deputaat buiten stemming. Oud.
M . Do um a had v oorg esteld  een zust erkerk relatie m et d e Presbyt erian Chu rch o f Eastern  Au stralia
aan te gaan en hiervan, met redenen omkleed, schrif tel i jk bericht te doen aan de deputaten van de
Free Reform ed Chur ches o f A ust ralia. Dit  op de v olgend e gron den:  1.  de syn ode v an Om men  sprak
uit dat de PCEA, bl i jkens haar leer, dienst, kerkregering en tucht, als ware kerk van onze Here Jezus
Christ us is aan t e merk en (A ct a art.  69 ); 2 . de sy nod e van Berk el en Rodenrijs ac ht  de bezw aren die
de FRCA hebb en t en aanzien v an het  aangaan v an een zust erkerk relatie m et d e PCEA n iet v an dien
aard dat z i j een verhinder ing vormen voor het in eigen verantw oordel i jkheid nemen van dit  beslui t ;  3.
sinds het  besluit  van Om men -19 93  is er geen enk ele voo rtg ang t e bespeuren  in de co nt act en t ussen
de FRCA en de PCEA;  4.  mede g elet o p de k erkelijk aan genom en regels v oor h et aan gaan v an
zust erkerk relaties h eeft  de syn ode v an Berkel en Rod enrijs geen v rijmo edigheid  de zust erkerk relatie,
w aarom de PCEA haar dringend verzocht, nog langer uit te stel len; 5. juist de zusterkerkrelatie biedt
de niet-vri jbli jvende mogeli jkheid met de PCEA door te spreken over punten van verschil,  binnen de
aangeno men  regels vo or het  aangaan en  onder hou den v an zust erkerk relaties.  Dit  teg envo orst el
w ordt echter verworpen, doordat de vergadering het voorstel van de commissie aanvaardt.

Canadian Reformed Churches (CanRC)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij 

1. bi jzondere aandacht te geven aan de ontwikkelingen in de relatie van de CanRC met de
OPC, RCUS en de uit get reden gem eent en van  de CRC en de geref orm eerde kerk en in
Quebec;
2 . t e overl eggen inzak e re lat ies  met  ke rk en  in  die regio' s w aar  oo k g em een ten  va n d e CanRC
zijn of  waar de CanRC zendingswerk hebben. 

Grond:

voo r het  aangaan v an zust erkerk relaties m et een  kerk in  de regio w aar de CanRC w onen en
w erken h ebben d e CanRC de uit druk kelijke w ens geuit  om  elkaar als zust erkerk en t e raadple-
gen.

Reformed Churches in the United States (RCUS)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zusterkerkrelatie te onderhouden en 

1.  aan de RCUS de beslu iten  van d e syno de bet reff ende de k erken in  Noord -Am erika,
M exic o en Zaïre t oe t e zenden;  alsmede d e besluit en van  deze syn ode inzak e revisiev erzoe-
ken over het vrouw enstemrecht;
2.  contact  te houden met de RCUS over het kerkeli jk  opbouww erk in de ECRZ in Zaïre;  
3.  bij de RCUS te inform eren naar hun relaties met  de OPC en de CanRC en andere gerefor-
meerde kerken in de regio.

Gronden:

1 . de RCUS heeft te kennen gegeven moeite te hebben met de besluitvorming binnen de
GKN(V) inzake het vrouwenstemrecht;



2 . ook de RCUS verleent steun aan de ECRZ;
3 . voo r het  aangaan en  onder hou den v an relat ies met  kerken  in de regio  van d e RCUS, in het

bi jzonder met de OPC, is over leg noodzakel i jk .

Free Reformed Churches of Australia (FRCA)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij 

1.  bijzond ere aandac ht  te g even aan  hun v ragen inzak e ont w ikkelin gen bin nen de GKN (V);
2.  bij de FRCA erop  aan t e dringen  de GKN(V ) ruim te t e geven  voo r een zust erkerk relatie
met  de PCEA en daarov er duidelijk heid t e geven  voo r de vo lgende g enerale syn ode;
3.  de vo ort gang v an hun  con tac ten  met  de PCEA en de RCNZ t e volg en en hu n hou ding t en
opzicht e van de on tw ikkeling en in de RCA;
4.  de syn ode v an de FRCA regelm atig  een bezoek  te b rengen , om dat  voo rtzet tin g van  het
gesprek met de FRCA nodig bl i jkt over de verschil len in benadering inzake contacten met de
presbyt eriaanse kerken en h et lidm aatsch ap van d e ICRC.

Grond:

in de relatie met de FRCA is bi jzondere zorgvuldigheid vereist inzake het contact  over de
ontw ikkelingen binnen de GKN(V) en het aangaan van zusterkerkrelaties met kerken in de
regio.

Evangelical Presbyterian Church of Ireland (EPCI)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij bijzond ere aandac ht  te g even aan  de relat ie
met  de RPCI, en tev ens aansluit ing v an de gem eent e te Black burn  bij de EPCEW  te st imu le-
ren; 
2. materiële hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan bestemd voor de gemeen-
te t e Blackb urn t ot  een max imu m v an ƒ  20 .0 00 ,-- per jaar en t e bezien in ho everre die h ulp
kan w orden afgebouw d.

Gronden:

1 . mogeli jke vereniging tussen de EPCI en de RPCI verdient bl ijvende aandacht en steun; 
2 . de gem eent e in Blackb urn d ient  zich zo m ogelijk  aan t e sluit en bij een k erkv erband  in eigen

land;
3 . onderzocht moet w orden of  de EPCI op termijn zelf  in staat is tot  f inancier ing van het project

in Blackburn.

Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
 de zusterkerkrelatie te onderhouden en 

1.  daarb ij bijzo nde re aand ach t t e gev en aan  de relat ie van  de RPCI met  de EPCI;
2.  bij de RPCI te inf orm eren naar hu n evan gelisat iearbeid in N ant es (Frankrijk).

Gronden:

1 . mogeli jke vereniging tussen de RPCI en de EPCI verdient bl ijvende aandacht en steun; 
2 . in contacten met de EREI is het van belang ook de ervaringen te Nantes te betrekken.



Free Church of Scotland (FCS)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
de zusterkerkrelatie te onderhouden en daarbij bi jzondere aandacht te geven aan 
1.  de mo gelijkh eden t ot  int ensiverin g van  de zust erkerk relatie;
2.  de con tac ten m et de EPCEW;
3.  ov erleg o ver d e relat ie me t d e FCCI.

Gronden:

1 . de zusterkerkrelat ie vraagt nog om meer concrete invul ling dan w ederzi jds synodebezoek;
2 . de FCS kent  gemeen ten  in het zelfde lan d als w aar de EPCEW  bezig is m et d e vorm ing v an

een kerkverband;
3 . omdat de FCS reeds een relatie heeft met de FCCI kan overleg dienstbaar zi jn aan de ont-

w ikkel ing van de relat ie.  

Presbyte rian  Church of  East ern  Aust ralia (PCEA )
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Besluit:

deputaten op te dragen: 
de best aande relat ie te on derho uden m et h et o og op  de ont w ikkelin g van  een zust erkerk rela-
tie en  daarbij t ot  19 99  teg emo et t e kom en aan de d ringen de w ens van  de Free Reform ed
Churches of Austral ia nog geen zusterkerkrelatie aan te gaan.

Grond:

het is te verw achten dat voor de generale synode van 1999  duideli jkheid is ontstaan in de
verho ud in g v an  de  FCRA  tot  de  PCEA .

Reformed Churches in New  Zealand (RCNZ)
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Besluit:   

deputaten op te dragen:
1.  dank baarheid u it t e spreken  over d e besluit en van  de syn ode v an A von dale en de relat ie
uit  te b ouw en met  het  oog o p de on tw ikkelin g van  een zust erkerk relatie;
2. de aanvraag om het l idmaatschap van de ICRC te ondersteunen;
3.  bij de RCNZ te inf ormeren  naar hun relat ie met  FRCA,  PCEA en RCA .

Gronden:

1 . de synode van Avondale besloot:
1. de off iciële relatie met de CRC op te schorten;
2.  duidelijk p ositie t e kiezen ten  aanzien van on tw ikkeling en in de RCA;
3. hun bezw aren tegen de koers van de NGK aan deze kerken over te brengen;  

2 . de RCNZ w ensen de co nt act en met  de GKN(V) t e verdiepen b innen de ICRC;
3 . de RCNZ  erken nen  de FRCA  als w are ke rken  van  onze H ere J ezus Ch rist us en  vrag en de ze

kerken hetzelfde te doen ten opzichte van hen;
4 . bij het  aangaan v an een zust erkerk relatie is het  van b elang de relat ies met  andere k erken in

de regio in rekening te brengen.

Evangelic al Presbyt eria n Church in England and W ales (EPC EW )

Aanvullend rapport pagina :  1 0



Besluit:

deputaten op te dragen:
1. 1.  de bestaande relatie t e onderhoud en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zuster-
kerkr elatie;
1. 2.  bij de EPCEW te in fo rmeren n aar hun relat ie met  de EPCC, de EPCI en de FCS;
2. hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan bestemd voor ondersteuning van de
kerk t e Hull tot  een maxim um v an ƒ 3 0. 00 0, -- per jaar;
3.  met  de kerk  te Berk um  con tac t t e houd en ov er de hulp  aan de kerk  te Hu ll; alsm ede met
an de re  pl aat se li jk e k erken  di e relat ies o nd erho ud en  met  af zo nd er li jk e k erken  van  de  EPCEW .

Gronden:

1 . de doo r de EPCEW  nu bijn a geheel aanv aarde kerk orde v raagt  om  nadere best uderin g van
deputat en BBK;

2 . hoew el de EPCC niet  deelneem t aan  de EPCEW  dient  con tac to efen ing t ussen beid e kerken
gestimuleerd te worden;

3 . bij het  aangaan v an een zust erkerk relatie is het  van b elang de relat ies met  andere k erken in
de regio in rekening te brengen;

4 . het is van belang te volgen in hoeverre de hulpverlening aan de kerk te Hull op hetzelfde
niveau gehandhaafd dient te worden.

Ely Presbyterian Church (Reformed) te Cardiff (EPCC)
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Besluit:

deputaten op te dragen: 
 1.  de Ely Presbyter ian Church (Reformed) te Cardif f  de zusterkerkrelat ie aan te bieden; 

2 . bi j d e EPCC t e inf or meren  na ar  ha ar  re la t ie  met  de  EPCEW .

Gronden:

1 . de EPCC heeft o p verzo ek v an depu tat en haar belijd enisgesc hrif t,  de Subo rdinat e Stan dards,
voo rgelegd . In besp reking en daarov er is het  geref orm eerd karak ter v an de Sub ordin ate
Standards duideli jk gebleken. De EPCC is te kennen als een ware kerk van onze Here Jezus
Christ us;

2 . hoewel de EPCC aan de EPCEW t e kennen heeft gegeven het niet eens te zijn met de
presby teriaan se vorm  van k erkregerin g in dat  kerkv erband , blijf t h et w enselijk d at zij elkaar
zoeken. 

Orthodox Presbyterian Church (OPC)
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Besluit:

deputaten op te dragen: 
1. de bestaande relatie uit te bouw en in nauw  overleg met de CanRC en de RCUS en op de
volg ende sy nod e voo rstellen  te d oen ov er een mo gelijke zust erkerk relatie;
2.  te o verlegg en ov er de relat ie met  kerken groep en in Ken ia en de bro edersch ap in Sur ina-
me. 

Gronden:

1 . van w ege d e zust erker krela ti e met  de Can RC en de RCU S is het  zinv ol en  gebo den  met  deze
kerken te overleggen over het aangaan van een zusterkerkrelatie tussen de GKN(V) en de
OPC;

2 . de OPC is door zen ding en  steu nverlen ing bet rokk en bij het  kerkelijk  opbo uw w erk in Ken ia;
3 . de broederschap in Surinam e onderhoud t relaties met  de zendingspost  van de OPC aldaar.

Christian Reformed Churches (CRC)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  alert t e blijven  op on tw ikkelin gen in en  rond  de CRC in Noo rd A merik a;
2.  cont act t e zoeken met  van de CRC afgescheiden k erken en daardoor gev ormde k erkver-
banden.

Grond:

er zijn mo eiten  binnen  de CRC die ond ermeer g eleid hebb en t ot  afsp litsin g van  een aant al
kerken, die elkaar zoeken om te komen tot kerkverbandeli jk samenleven.

International Conference of Reformed Churches (ICRC)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. het l idmaatschap van de ICRC te continueren;
2. aan de eerstvolgende ICRC te Seoul (1997) voor te stel len te komen tot regionale samen-
w erking  van d e lidkerk en bij het  verv ullen v an de zend ingsro eping en  daarbij t e bepleit en dat
het  M issions Com mit tee d aarbij een st imu lerende en zo nod ig co ördin erende ro l verv ult .

Gronden:

1 . in de af gelopen  jaren is geblek en dat  de co nt act en van  geref orm eerden en p resbyt erianen
binnen de ICRC bevorder l ijk  zi jn voor de internat ionale samenwerking; 

2 . de pogingen om te komen tot  regionale samenwerking van de l idkerken op het gebied van de
zending  hebben  nog n iet t ot  het  gew enst e result aat g eleid en dien en daarom  voo rtg ezet t e
w orden.

Artikel 88 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Afrika en Europa (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapporteurs voor BBK sectie IV zijn, namens commissie 4, oud. J. van Groos en ds. M. van Veelen.
Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. M . Brandes,  zr. H. E. Kooij-Ogg el en
ds. A . de J ager. A lle besluit en w orden  met  algemen e stem men  genom en. Ds.  A.  de Jag er blijf t als
deputaat buiten stemming.

Eglise  Réf orm ée Confessa nte au Benin (ERCB)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de bestaande co ntac ten t e onderhoud en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zuster-
kerkr elatie;
2.  hulp te ver lenen volgens het f inancieel meerjarenplan tot  een totaalbedrag van ƒ 30.000 ,-
-  bestemd voor een kerkbouwproject ;  
3. cont act te houden met assisterende kerken te Gouda en Waddinxveen en DVN over de
lopend e hulpv erlening b estaan de uit  kerkelijk  opbo uw w erk en o nt w ikkelin gsw erk en d aarbij
na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden.

Gronden:

1 . de ERCB is nog bezig uit te groeien tot een stabiele gereformeerde kerk met een gezond
functionerend kerkverband;

2 . volg ens het  vast gest elde meerjaren plan is aan d e ERCB in het  kader v an een ov ergang srege-



l ing ƒ 30.0 00,-- voor kerkbouw t oegezegd;
3.  het kerkeli jk opbouww erk is inmiddels overgedragen aan de kerken te Gouda en Waddinx-

veen.

African Evangelical Presbyterian Church (Kenia) (AEPC)
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april 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de bestaande co ntac ten uit  te bou w en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zusterker-
krelatie en in  het b ijzonder t e info rmeren n aar de relaties met  de OPC;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan in  de vo rm v an het  doen g even v an
gastcol leges voor kortere perioden aan de theologische opleiding(en) van de AEPC; 
3. te zoeken naar een assisterende kerk en daarmee contact t e houden over de hulpverlening
en daarbij na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden.

Gronden:

1 . de AEPC heeft zich t ot o p heden doen k ennen als een kerk die trou w  is aan de gereformeer-
de confessie en die met grote inzet werkt aan de verbreiding van het evangelie in Noord-
Oost  Kenia;

2 . de AEPC heeft een ernstig  gebrek aan th eologisch k ader;
3 . er  zij n r eeds  co nt ac ten  met  de  OPC, d aar d e OPC even eens  im mat er ië le hu lp  aan  de  A EPC

heeft geboden (c.q. biedt) door een gastdocent.

Ref orm ed Church of  East  Afr ica  (Ke nia) (RCEA )
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en uit  te b ouw en met  als doel t e kom en t ot  een zust erkerk relatie;
2.  hulp t e verlenen door de uit zending voo r kort ere perioden van gast docent en-opbouw w er-
kers voor:
-- steun aan de theologische opleiding;
-- prakti jkbegeleiding van afgestudeerde theologische studenten;
-- het geven van seminars voor predikanten;
-- hulp bi j kerkel i jk  opbouww erk;
3. te zoeken naar een assisterende kerk en daarmee contact t e houden over de hulpverlening
en daarbij na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden;
4 . con tac t  t e h ou de n m et  de  OPC  ov er  de  re la t ie  met  en  de  hu lp  aan d e RC EA .

Gronden:

1 . de RCEA heef t zich t ot o p heden doen k ennen als een kerk die trou w  is aan de gereformeer-
de co nf essie en die in Ken ia met  grot e inzet w erkt  aan de v erbreidin g van  het  evang elie;

2 . de RCEA heef t een ernst ig gebrek aan t heologisch k ader;
3 . er  zi jn  reed s c on tac ten  met  de  OPC , da ar  de  OPC  ev en eens  im mat er ië le  hu lp  aan d e RC EA

heeft geboden (c.q. biedt) door een gastdocent.

Kenya Christian Reformed Church (KCRC)
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Rapport bezoek namens deputaten BBK aan Kenia door ds. J. Klamer en ir.  M.J. van Hulst dd. 15
april 1 99 6

Besluit:



deputaten op te dragen geen verdere contacten te onderhouden.

Grond:

de KCRC is een kerk die zich, voorzover aan deputaten bekend, zonder w ett ige reden van de
RCEA h eeft  afg esplit st.

Christ ian Ref orm ed Church of  East  Afr ica  (CRCEA )
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Rapport bezoek namens deputaten BBK aan Kenia door ds. J. Klamer en ir.  M.J. van Hulst dd. 15
april 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen geen verdere contacten te onderhouden.

Grond:

de CRCEA is een kerk  die zich,  voo rzover aan  deput aten  beken d, zon der w ett ige reden v an
de RCEA heef t af gesplit st.

Nongo u Kristu u Ken Sudan Hen Tiv (NKST)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 8  (6 . 1 . 5 )
Verslag van het bezoek aan de NKST in Nigeria door ds.  T.  de Boer en drs.  K.J.  Huttenga dd. 28 
januari -- 7  feb ruari 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de bestaande co ntac ten t e onderhoud en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zuster-
kerkrelatie en eraan te werken dat de belemmering bestaande uit het l idmaatschap van de
GOR w ordt w eggenomen;
2.  de NKST  uit  te n odigen  als w aarnem er bij de ICRC te Seo ul;
3.  de ervarin gen v an de NKS T op h et g ebied v an de v erhou ding W oord  en daad v ruch tb aar
te maken voor onze kerken.

Gronden:

1 . 1. de NKST laten zich kennen als gereformeerde kerken, die niet al leen een gereformeerde
beli jdenis en kerkorde hebben maar deze ook laten funct ioneren; 
2. de NKST zi jn lid van de GOR, w aardoor zij  gevaar lopen beïnvloed te worden door vri jzin-
nige t heolog ie; zij oef enen ov erigens bin nen deze o rganisat ie volh ardend  verzet  teg en
modernist ische opvatt ingen inzake Schri f tgezag en ethiek;

2 . de NKST w il len graag in contact komen met kerken die elkaar kunnen helpen bi j  de opbouw
van h et k erkelijk lev en en m et o rganisat ies w aarbinn en die on derling e hulp g estalt e kan
kri jgen;

3 . de NKST  verzorg en als kerk en sch olen en m edisch e inst ellingen,  w at t en ko ste b lijkt  te g aan
van d e voo r predik ing en p asto raat b eschik bare t ijd en energ ie.

Eglise Réformée Confessante au Zaïre (ERCZ)
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Besluit:

1 . deput aten  op t e dragen d e zusterk erkrelat ie te on derho uden en  daart oe indien  nodig  een
bezoek te brengen aan de synode nat ional;  

2.  deput aten  op t e dragen c ont act  te h oud en met  de assister ende k erk t e Spaken burg -Zuid en
DVN en daarbij na te gaan of de hulp aan de doelstell ing bli j f t  beantw oorden;

3 . er nota van te nemen dat het ZBCC (Zaïre/Benin Coordination Comittee) is opgeheven.

Grond:



een bezoek aan de synode nat ional zal  de zusterkerkrelat ie ten goede komen. 

Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (VGKSA)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  4 9  (6 . 1 . 7 )

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de zust erkerk relatie t e onderh oud en en daarb ij bijzond ere aandac ht  te g even aan  de relat ie
met de GKSA; 
2. cont act te houden met de assisterende kerk te Zuidhorn en met DVN over de bestaande
hulpverlening.

Gronden:

1 . er is in de relat ie niets veranderd dat w i jzig ing van het beleid nodig maakt;
2 . het is belan grijk om  met  de VGKSA  één lijn te t rekken in zake de con tac ten m et de GKSA .

Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de bestaande contacten te onderhouden en eraan te w erken dat de belemmeringen,
bestaande uit de contacten met de NGK, w orden weggenomen;
2.  bij de GKSA t e info rmeren n aar hun co nt act en met  de VGKSA .

Grond:

doo r om stan dighed en zijn er sind s de Generale Sy nod e van Om men  19 93  geen c ont act en
met de GKSA geweest.  

Nederduitse Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (NGKSA)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de bestaande contacten niet voort t e zetten;
2.  con tac t t e houd en met  de V GKSA  om  op de h oog te t e blijven  van d e ont w ikkelin gen
binnen de NGKSA met name waar het verontruste predikanten betref t .  

Gronden:

1 . binnen de NGKSA w orden diverse vormen van dwaal leer getolereerd;  
2 . voo rgang ers die zich o p gro nd v an de Sc hrif t t egen m odern istisc he ont w ikkelin gen v erzett en

w orden som s buit en de NGKSA  geslot en; een aant al van hen is reeds lid v an de V GKSA.

Eglise Réformée Evangélique Independante (EREI)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  zich op  de hoo gt e te b lijven st ellen van  de ont w ikkelin gen in d e EREI via het zog enaamd
' Frans Beraad'  en open  te st aan vo or nieuw e mog elijkhed en om  con tac t t e oef enen m et als
doel ontwikkelingen binnen de EREI in gereformeerde richting te bevorderen;
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan b estem d vo or evan gelisat ie en
lect uurp roject en van uit  de gem eent e te Parijs ond er meer v ia de A ssociat ion po ur la Promo ti-
on de l' Etude d e la Bible (APEB); 



3. 1.  con tac t t e houd en met  het  com ité ' Steu n Gardann e' ;
3. 2.  con tac t t e houd en met  de RPCI over het  evang elisatiew erk v an deze kerk en t e Nant es.

Grond:
voorlop ig lijken dit de enige m ogelijkheden om  in de reeds ingeslagen richting  verder te
w erken. 

Greek Evangelical Church (GEC)
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Brief v an de GEC aan depu tat en BBK dd.  6 f ebruari 1 99 6

Besluit:

deputaten op te dragen de bestaande contacten te onderhouden en daarbij aandacht te
hebben voor de bijzondere reden die deze kerk heeft  voor haar lidmaatschap v an de WRvK,
de GOR en de WA RC.

Gronden:

1 . de GEC laat z ich kennen als een gereformeerde kerk;  
2 . het l idmaatschap van de WRvK, de GOR en de WARC wordt  door de GEC uitsluitend aang-

ehouden om de poli t ieke bescherming die dit biedt aan haar posit ie in het Grieks-Orthodoxe
Griekenlan d dat  w einig t olerant ie voo r religieuze m inderh eden k ent ; bin nen deze in tern atio na-
le organisat ies verzet de GEC zich met kracht tegen modernist ische opvatt ingen inzake
Schr if tgezag en ethiek.

Oost-Europa
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  zich op  de hoo gt e te h oud en van  de kerk elijke on tw ikkelin g(en) in Oo st-Europ a en mo ge-
l i jkheden om De Gereformeerde Kerken in Nederland daar te presenteren te benutten;
2. daartoe contact te houden met de kerk te Hattem en met de Stichting Fundament.

Grond:

dit is voortzett ing van het door vorige synoden aangegeven beleid.

Bat Tsion 'gem eente'  (BTG)

Aanv ullend rapport :  1 3 -1 5

Besluit:

1 . ermee in te stemm en dat de cont acten m et de BTG voortg ezet w orden via de kerk te Om -
men;

2 . deput aten  op t e dragen c ont act  te h oud en met  de kerk  te Om men  en met  de St icht ing t er
bevo rdering  van ev angeliev erkon diging  aan het  joodse v olk o ver de v erdere on tw ikkelin g van
deze en even tu ele andere gem eent en in Israël.

Grond:

de Bat Tsion gemeente is in Israël een gereformeerde kerk in wording.

Evangelical Re form ed Churches Un ion of  Russia (ERCU R)

Aanv ullend rapport :  1 5

Besluit:



deputaten op te dragen:
1.  de bestaande co ntac ten uit  te bou w en met  het oo g op de on tw ikkeling v an een zusterker-
krelat ie;
2. cont act te houden met de zendende kerk te Hattem over de bestaande contacten in de
voormalige Sovjet-Unie.  

Gronden:

1 . de ERCUR is een kleine g erefo rmeerd e kerken groep , die zelf  om  een zust erkerk relatie h eeft
gevraagd;

2.  deputaten dienen nog nader met de ERCUR kennis te maken;
3 . via haar zending in de Ukraine heeft de kerk te Hattem de beste contacten in de voormalige

Sovjet-Unie.  

Artikel 89 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Spaans/ Portug ees spreken de landen  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Rapporteurs voor BBK sectie V zi jn, namens commissie 4, oud. J. van Groos en ds. M. van Veelen.
Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. A . de J ager, d s. J. T. Old enhuis en  ds.
J. J.  Schreu der. A lle besluit en w orden  met  algemen e stem men  genom en. Ds.  A.  de Jag er blijf t als
deputaat buiten stemming.

Iglesia s Ref orm adas de Espana ( IRE)
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Aanv ullend rapport :  1 6

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  de best aande c ont act en t e onderh oud en en eraan t e blijven  w erken d at d e IRE con tac ten
gaat onderhouden met de ICR; 
2.  hulp t e verlenen  volg ens het  fin ancieel m eerjarenplan t ot  een bedrag  van ƒ  25 .0 00 ,--
bestemd voor theologische l iteratuur en een eventuele gastdocent voor Tener i fe;  
3. cont act te houden met de Commissie Steun Broederschap Spanje en met de ICR over de
re la t ie  met  IRE.  

Gronden:

1 . op deze w ijze w ordt  het  reeds gev oerde beleid  ten  opzich te v an de IRE voort gezet;
2 . de predik ant  op Ten erife v erkeert  in een zeer geïsoleerde p osit ie en heef t b ehoef te aan

theologische ondersteuning. 

Iglesia  Cristiana Ref orma da (ICR)
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Besluit:

deput aten  op t e dragen d e best aande c ont act en via d e Com missie St eun Broed erschap
Spanje t e onderh oud en en eraan t e blijven  w erken d at d e ICR cont act en gaat  onder hou den
met de IRE. 

Grond:

op deze w ijze w ordt  het  reeds gev oerde beleid  ten  opzich te v an de ICR voo rtg ezet.  

Iglesia  Cristiana Fé Reforma da (ICFER)

Rapport  19 96  pagina (b esluit ) :  6 5  (7 . 4 )
Aanv ullend rapport :  1 9

Besluit :



1 . akko ord t e gaan m et d e afsp raken d ie gemaak t zijn m et d e kerk t e Rijnsburg in zake person e-
le h ulpv erl en ing b ij d e t heolog isc he  op leiding  va n d e ICFER;

2 . deputaten op te dragen de zusterkerkrelatie te onderhouden en daartoe bezoeken te breng-
en; 

3 . 1 . hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan tot een maximum van ƒ
80.000, - -  over  1996 en 1997 bestemd voor  personele ondersteun ing door  drs.  W.J .
Keesenberg bi j  het voorbereiden en opstarten van de theologische opleiding;

2.  tev ens hulp  te v erlenen v olgens h et f inanc ieel meerjarenp lan best emd  voo r visit atie
en steun aan het kerkverband; 

4 . 1.  contact  te houden met de zendende kerk te Ri jnsburg;  
2.  contact t e houden met de assisterende kerk te Harderw ijk over de bestaande hulp-

ver lening; 
3.  co nt ac t  t e hou den m et  de  ke rk  te Cu raç ao  ov er d e re lat ie m et  de  ICFER.  

Gronden:

1 . de ICFER heeft gevraagd om hulp bi j  het voorbereiden en opstarten van de theologische
opleiding;

2 . met de kerk te Rijnsburg zijn afspraken gemaakt over het uit lenen van een zendeling door
Rijnsburg aan BBK, waarbij Rijnsburg voor ƒ 60 .000 ,-- in de kosten bijdraagt. De zendeling
zal tot uiterl i jk 1 september 1997  in opdracht van BBK steun verlenen bij  de theologische
op leiding  va n d e ICFER;

3 . het evalueren van het gestarte project kan het best ter plaatse gebeuren;
4 . voor het onderhouden van contacten l igt de l i jn via Rijnsburg en Curaçao voor de hand;
5 . het dient de goede orde dat de materiële hulp via de kerk te Harderw ijk bli j f t  lopen.

Igre ja Reforma da em Portugal ( IRP)
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Aanv ullend rapport :  1 7

Besluit:

deputaten op te dragen:
1.1.  contact  te houden met de IRP met als doel  de ontw ikkel ingen in Portugal  te volgen; 
1. 2.  de co nt act en t ussen de IRP en de ICPdP te stim uleren;
2. 1.  er voo r hun  deel aan m ee te w erken d at v oorzien w ordt  in het  gebrek  aan leiding  en
goede gereformeerde instruct ie in deze kerken; 
2.2.  zo nodig hulp te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan;
3. in de contacten met de IPB te onderzoeken of deze de IRP kan steunen. 

Gronden:

1 . de IRP zijn geref orm eerde kerk en die losk om en van  hun b anden m et d e NGKSA  en die
behoef te h ebben aan  geref orm eerde inst ruct ie;

2 . contacten met de ICPdP kunnen belangri jk zi jn voor de versterking van het gereformeerde
kerkv erband  in Portu gal;

3 . de IPB is als Port ugees sprek ende k erk w ellicht  in st aat d e IRP goede im mat eriële hulp t e
geven.

Igreja Cristâ Presbiteriana de Portugal (ICPdP) 
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1.  contact  te houden met de ICPdP met als doel  de ontw ikkel ingen in Portugal  te volgen; 
2. de contacten met de IRP te stimuleren;
3. met de ICPdP verder te spreken over de prakti jk van herdoop van bekeerl ingen uit de
rooms-kathol ieke kerk.

Gronden:



1 . de ICPdP zi jn kerken die de Westminster Standards hebben aanvaard en daarnaar leven; de
contacten zi jn nog in een oriënterend stadium;

2. de ICPdP kunnen  in Portu gal een belan grijke ro l spelen bij d e verst erking  en uit breidin g van
het kerkverband.

Igreja  Ref orm ada da Colonia Braso landa (IRCB)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie te onderhouden;
2. verzoeken om ti jdel ijke pastorale hulp aan deze zusterkerk hartel i jk in de aandacht van de
kerken en hun predikanten aan te bevelen.

Grond:

in haar geïsoleerde posit ie heeft deze vacante gemeente behoefte aan pastorale arbeid.

Igreja  Presbit eria na do Brasil (IPB)
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Besluit:

deputaten op te dragen:
1. 1.  nadere w ederzijdse ken nism aking  met  de IPB te bevo rderen en  de ont w ikkelin gen v an
de IPB nauw keurig te bl i jven volgen;
1. 2.  zo nod ig een af vaardig ing t e zenden n aar de IPB en/of  een afv aardiging  van d e IPB uit
te nodigen voor een bezoek aan de GKN(V);  
2.1.  in dit stadium reeds, zo de IPB daarom verzoekt, medew erking te verlenen aan het tot
stan d ko men  van g oede ov ereenko mst en op b asis w aarvan m ateriële en/ of  imm ateriële h ulp
verleend kan worden; hierbi j  valt met name te denken aan steun bi j of part icipatie in theolo-
gisch onderwi js en zendings- en/of  evangel isat iew erk;
2.2.  volgens het f inancieel meerjarenplan visitat ie te doen en het kerkverband te ondersteu-
nen;
3. cont act te houden met de kerken te Assen-Zuid, Unai, Hamilton en Surrey en met de
deput aten  voo r bet rekkin gen m et b uit enlandse k erken v an de CanRC ov er de ont w ikkelin gen
van  de IPB.

Gronden:

1 . deput aten  hebben  de IPB leren kennen  als een kerk  van Ch ristu s die ernst  maak t m et h aar
roeping in de wereld;

2 . nadere w ederzijdse ken nism aking  is nood zakelijk o m t oe t e groeien n aar een zust erkerk rela-
tie;  

3 . w ederzi jdse bezoeken, eventueel in samenw erking met de zendelingen van Assen-Zuid,
kunnen deze kennismaking dienen; 

4 . door de IPB is het verzoek gedaan te part iciperen in evangelisatieprojecten; ook steun aan of
samenwerking in het theologisch onderw ijs behoren tot de mogeli jkheden; zo zou in samen-
w erking  met  de kerk  te A ssen-Zuid  gew erkt  kun nen w orden  aan de v ersterk ing v an het
gere fo rm eerd  kar akt er v an d e IPB;

5 . con tac t h oud en met  de kerk en t e Assen -Zuid,  Unai, H amilt on en Su rrey en m et d eput aten
van de CanRC is nodig omdat eventuele samenwerking met de IPB gevolgen zal hebben voor
het zendingswerk van deze kerken te Curit iba, Recife, Sao José, Maragogi en Maceió.

Igreja  Evangelica Re form ada do Brasil (IER)
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Besluit:

deput aten  op t e dragen in  con tac t t e blijven  met  de IER en op o nt w ikkelin gen in m eer



gereformeerde richting posit ief in te spelen.

Grond:

de IER zi jn kerken met een gereformeerde belijdenis die bezig zi jn hun banden met Nederland
losser te maken en een eigen koers te zoeken.

Iglesia Presbiteriana Independiente de Mex ico (IPIM)
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Besluit :

deputaten op te dragen:
1.  de begonnen contacten voort  te zet ten; 
2.  de vraag  om  hulp aan  het  kerkv erband  ten  behoev e van ev angelisat ie en opv oeding  nader
te onderzoeken en desgew enst te verlenen volgens het f inancieel meerjarenplan;
3.  co nt act  te h oud en m et  de RCUS o ver d e hul p aan  de IPIM .

Gronden:

1 . in een eerst e kenn ismak ing leerden  deput aten  de IPIM ken nen als presb yt eriaanse kerk en die
vast hou den aan d e West min ster St andard s;

2 . de IPIM heef t o m h ulp gev raagd,  maar het  is nog n iet g eheel duid elijk ho e en in w elke m ate
deze hulp gegeven zou moeten worden.

Artikel 90 1 9 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Beleid en hulpverlening (agenda 4.5.1,  7 .3.1 -  7.3.4)

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

1 . rappo rt BBK,  hoof dst uk 9  " Beleid en hulp verlenin g"  +  bijlagen 1  Beleidsnot a van 2 6 n ovem -
ber 1994  (verder "Beleid-1994 ") en 2 Uitgave van het platform ROFOR "Help in Overleg!";

2 . aanvullend rapport, hoofdstuk 6  paragraaf M achtiging, waarin onder meer verslag wordt
gedaan van het  congres Zendin g in Bew eging, geho uden t e Elspeet dd.  8/9  decemb er 19 95 .
Op basis v an de result aten  van d it c ong res stellen  deput aten  voo r een st udiedep ut aatsc hap
in te stellen met als opdracht:
" 1 . de vo lgende g enerale syn ode t e dienen m et een  stu die ov er een Sch rift uurlijk e visie

betreffende de samenhang en het onderscheid tussen "Woord"  en "daad".
 2 . bij geno emd e stu die zich t e laten  adviseren  door  de (zenden de) kerk en, h ulpor ganisa-

ties en  andere relev ant e inst ant ies.
 3 . te k om en met  voo rstellen  inzake beleid , uit voerin g en c oörd inat ie van h et w erk v an

zending, oecumene en hulpver lening binnen onze kerken";  
separate bij lagen: congresbundel en het congresverslag;

3 . f inanciële overzichten: jaarrekeningen 1993 , 1994 , 1995 ; meerjarenplan 1994 --199 9 dd. 11
n ov em b er  1 9 9 5 ;

4 . brief  van d e raad van  de kerk  te Sp akenb urg-Zu id dd.  26  maart  19 96  met  de med edeling d at
in overleg met zendende kerken w ordt gew erkt aan een voorstel om het bevestigingsformu-
lier voor missionaire dienaren des W oords t e w ijzigen. Als vo ornaamst e grond hiervo or voert
de raad aan d at d e prakt ijk v an de zend ingsw erkers niet  meer bean tw oord t aan  het  beeld dat
in het formulier geschetst w ordt;

5 . brief van de raad van de kerk te Zuidlaren dd. 31 januari 1996  met reacties op de beleidsno-
ta' s. De raad v raagt  zich af  of  het  niet  bet er is te w acht en met  hulpv erlening t ot dat  er een
zust erkerk relatie is.  Ook lijk t h et h em niet  goed d at een  zendend e kerk een  speciale relat ie
bl ij f t  houden als assisterende kerk;

6 . brief van de raad van de kerk te M ussel dd. 4 m aart 199 6 met  reacties op het rapport. De
raad stelt voor dat kerken in het leggen van relaties het accent leggen op regionalisering.
Ten aanzien van kerkeli jke relaties in andere continenten zullen onze kerken een volgend
beleid gaan  voeren  en af stem men  op beslu iten  van zu sterk erken in  de bet reff ende regio ' s.
Verd er lijkt  het  de raad m oeilijk o m een zu sterk erkrelat ie in alle gevallen  daadw erkelijk



inhou d t e geven , gezien af stan d in ruim te,  tijd , t aal en cult uur.  Ook v raagt  de raad zich  af
w aarom bij  het verzamelen van gegevens over andere kerken het element van de prediking
niet is opgenomen;

7 . brief van de raad van de kerk te Gouda dd. 14 maart 199 6. De raad stelt voor de beleidsno-
ta bredere bekendheid te geven en BBK regelmatig over hun w erk te laten publiceren in 'Tot
de einden  der aarde' . Ook  zullen BBK zich t erugh oud end dien en op t e stellen b ij het  verlenen
van materiële steun.

Besluit 1 :

(beleid) de b eleidsst ukk en Beleid-1 99 4 en  Help in Ov erleg m et in stem min g t e aanvaard en
(zie de bijlagen X III en XIV ).

Gronden:

1 . de syn ode v an Om men  droeg  deput aten  op hu n w erk beleid smat ig t e onderb ouw en. Dep ut a-
ten  hebben  met  grot e desku ndigh eid deze op drach t u itg evoerd . Het  vast gelegde b eleid is
Schrif tu urlijk o nderb ouw d, af gest emd  op het  kerkelijk  leven in  binnen - en buit enland,  en
ervar ingen van bui tenlandse hulpver lening en ontw ikkel ingswerk z ijn er in verwerkt ;

2 . de beleidsst ukk en vo rmen  een w aardevo lle aanvu lling op  het  rappo rt On bekro mp en Delen
(Ac ta Generale Sy nod e Omm en 1 99 3,  bijlage X XV ). Zon der deze st ukk en in alle on derdelen
voo r haar reken ing t e hoev en nem en ku nnen d e kerken  deput aten  opdr agen dit  beleid uit  te
voeren.

Besluit 2 :

1 . (uit voerin g beleid) d eput aten  op t e dragen h et b eleid, zoals v astg elegd in d e stu kken  Onbe-
krompen Delen, Beleid-1994, Help in Overleg! ui t  te voeren; 

2 . (rappor tag e beleid) v an deze uit voerin g t e rappor teren  en in deze rap port age aan t e sluit en
bij  de beleidsbeschri jving.

Grond:

voo r con tro le acht eraf d oor d e volg ende sy nod e is het d ienst ig dat  de rappo rtag e de uit voe-
ring doorzichtig maakt tot  op het beleid.

Besluit 3 :

deputaten op te dragen:
1 . (coördinatie) door te gaan met coördinatie van zending en buitenlandse hulpverlening door

en  va nu it  de  ke rk en , m et  name in  he t  ka der v an  he t  plat f orm ROFOR;
2 . (herstructurering) init iërend op te treden om te komen tot een proces van verdere bezinning

inzake de v erhou ding v an W oord  en daad en  herst ruct urering  van o ecum ene, zend ing en
hulpverlening.

Gronden:

1 . deput aten hebb en met  de bereidw illige medew erking van alle leden in ROFOR een adviesor-
gaan in het leven geroepen, dat de mogeli jkheid tot coördinatie biedt en deze functie begint
te v ervullen ; oo k in k leinere verb anden k unn en depu tat en co ördin erend t ussen bet rokk enen
optreden;

2 . deput aten v ragen gehoor gev end aan het c ongres ' Zending in Bew eging'  terecht  om v erdere
ontw ikkeling van beleid voor wat betreft uitvoering en coördinatie van het w erk van zending,
oecumene en hulpver lening binnen onze kerken. 

Besluit 4 :

(sturing)
1 . de kerk en op t e roepen o m in h et v olgen v an hun  zending sroepin g en bu iten landse hu lpverle-

ning h un beleid  af t e stem men  op de b oven genoem de beleidsst ukk en, d esgew enst  in ov erleg
met  deput aten . W aar de kerk en kn elpunt en ervaren , dien en ze dat  in de ker kelijke w eg aan
de orde te stel len;

2 . in het bi jzonder de zendende kerken te vragen bi j de uitvoering van hun zendingsopdracht
aansluit ing t e zoeken b ij de bezinn ing en b eleidsvo orst ellen van  de bov engeno emd e beleids-
stu kken , desg ew enst  in ov erleg m et d eput aten . W aar zij knelpu nt en ervaren , dien en ze dat



eveneens in de kerkeli jke w eg aan de orde te stel len;
3 . in het bi jzonder de instanties die steun verlenen aan kerken en christenen in het buitenland

te verzoeken om hun beleid in samenspraak met deputaten uit te voeren.

Gronden:

1 . de generale sy nod e heef t g een bev oegdh eid om  in zaken d ie in min dere verg adering  afg e-
handeld kunnen worden zelf geldige besluiten te nemen. Zaken van zending en hulpverlening
kunnen veelal in mindere vergaderingen w orden afgehandeld. Wel mag de synode vragen om
concrete beleidszaken goed af te stemmen op het algemeen beleid dat is vastgesteld;

2 . met name de zendende kerken en hun samenwerkingsverbanden zi jn bi jzonder betrokken.
Bovendien ken nen een aantal samenw erkingsverband en eigen regelgeving, w aarbij meerdere
vergaderingen niet direct betrokken zijn;

3 . van an dere inst ant ies kan slec ht s om  medew erking  w orden  verzoc ht . Deze is bijzon der van
belang w aar het gaat om een gezamenli jke aanpak vanuit onze kerken naar de hulpontvang-
ers.

 
Besluit 5 :

(hulpverlening) deputaten te machtigen:
1 . de aangegane verpl ichtingen van hulpverlening te bl ijven behartigen, ook in samen-

spraak met andere hulpverlenenden;
2 . voo r con cret e projec ten  van h ulpv erlening een  plaat selijke kerk  of  groep  van k erken

dan w el een geëigende gereformeerde org anisatie te benaderen v oor enige of  meer-
dere activiteiten;

3 . na te gaan dat de hulp die door en vanuit ons kerkverband geboden w ordt aan de
doelstel l ing bl i jf t  beantw oorden;

4 . om  in vo orko men de gev allen inc ident ele hulp o p ko rte t ermijn  te b ieden t ot  een
to taalb edrag v an ƒ  50 .0 00 ,-- jaarlijks.

Gronden:

1 . lopend e hulpv erleningsp roject en mo gen niet  stag neren als gev olg v an het  zoeken n aar
kerken die deze taak overnemen;

2 . deput aten  zullen zich  meer op  hun k ernt aak, t e w eten  het  aangaan en  onder hou den v an
relaties, moeten terugtrekken;

3 . in acute noodsituaties moeten deputaten slagvaardig kunnen reageren.

Beslui t  6:  

van d e brieven  van d e kerken  te Gou da, M ussel, Sp akenb urg-Zu id en Zu idlaren k ennis t e
nemen.

Grond:

de vragen, opmerkingen en suggesties van deze kerken zi jn w aar mogeli jk verwerkt in de
besluitvorming. Afzonderl ijke beantw oording is gezien de aard van de brieven niet nodig.

Bij de bespreking zi jn de deputaten ds. M. Brandes, ds. A. de Jager en ds. J. Klamer aanwezig,
samen met hun adviseurs br. B. Bolt en br. Jac. van der Kolk. Het voorstel van de commissie wordt
met  algemen e stem men  aanvaard  (ds. A . de J ager blijf t als d eput aat b uit en st emm ing).  De praeses
merkt op dat hiermee een belangri jk besluit genomen is, omdat het beleid ten aanzien van buiten-
landse kerken mom enteel sterk in beweging is. De synode heeft een duidelijke koers uitgezet. Zo
moeten w e in bew eging bli jven, niet al leen rekening houdend met het verleden maar ook gericht op
d e t o ek o m st .

Artikel 91 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen Buitenland: Algemene zaken (agenda 7.3.1 en 7.3.5 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :



1 . rapport BBK;
2 . aanvullend rapport BBK.

Besluit 1 :

(con tac t IRTT) 
deput aten  op t e dragen c ont act en t e leggen m et d eput aten  voo r het  Instit ut e fo r Reform ed
Theolo gical T raining  (IRTT) met  als doel om  voo r de buit enlandse relat ies gebruik  te m aken
van het  onderw ijsaanbod van het  IRTT en de aanvraag van buit enlandse relaties om ond er-
w ijs te begeleiden.

Gronden:

1 . nu het  IRTT haar aanbo d van  th eologisc h ond erw ijs verder o nt w ikkelt , m oet en depu tat en
zich lat en inf orm eren en ov erleggen o ver de m ogelijk heden o m b uit enlandse relat ies van d it
onderwijs gebruik te laten maken;

2 . om dat  de doelg roepen  van d eput aten  IRTT en depu tat en BBK voo r een belang rijk deel
samen vallen,  is het  verst andig d at er o verleg p laatsv indt . Depu tat en BBK kun nen bo vend ien
adviseren  over c onc rete aan vragen  to t en  aanbiedin gen v an ond erw ijs in het  geval v an
specif ieke relat ies.

Besluit 2 :

( on t v an gs t )
deput aten op t e dragen de ont vangst  van buit enlandse gasten t er synode t ijdig voor t e
bereiden door
1. in de vi j fde week van een generale synode de w oensdag te reserveren voor het volgende
prog ramm a:
in de loop van de morgen aankomst en gezamenli jke lunch; 's middags contact met de
synod e-comm issies en na een gezamenlijke maalt ijd 's av onds pub lieke ontv angst in p lenaire
zitt ing;
2.  zorg te dragen voor een gastvr i je begeleiding van aankomst tot  en met vertrek.

Grond:

ervaring  leert d at reg eling no dig is.

Besluit 3 :

deputaten te machtigen:
de uitbesteding van administratieve werkzaamheden aan de administratie-afdeling van de
vereniging De Verre Naasten voort te zetten.

Grond:

de aangestelde secretariaatsmedew erker geeft door haar w erk een behoorli jke verl ichting
van h et w erk dat  deput aten  hebben  te d oen,  met  name d at v an de algem een secret aris.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. A . de J ager en pro f.  drs. K.  W eze-
man. Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard, waarbij ds. A. de
Jager als d eput aat b uit en st emm ing blijf t.

Artikel 92 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrekkingen buitenland: Voorlichting (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : P.H.  van d er Laan

M ateriaal :

rapp ort age BBK



Besluit 1 :

(Lux M und i)
deputaten op te dragen de uitgave van Lux Mundi voort te zetten.

Gronden:

1 . het  kw artaalb lad is een gesc hikt  midd el om b uit enlandse relat ies te inf orm eren ov er act uele
th ema' s in de geref orm eerde t heolog ie en co ncret e zaken uit  het  geref orm eerd kerk elijk
leven;

2 . het  blad w ordt  met  int eresse gelezen en gen iet w aardering  onder  buit enlandse relat ies.

Besluit 2 :

(voorl ichting binnenland)
deputaten op te dragen:

1 . de kerken geregelde voorl ichting te geven over hun w erk en zich daartoe te wenden tot de
uitgevers van het blad 'Tot  aan de einden der aarde' en de eigen uitgave van 'Wereldwijd'
geregeld te actualiseren;

2 . in de voorlichting bi jzondere ruimte te bieden voor bevindingen van deputaten inzake de
w ederkerigheid van de relaties met buitenlandse kerken.

Gronden:

1 . om  de kerk en t e helpen o m v oor h un deel d e relaties m et b uit enlandse k erken in  te v ullen is
het no dig dat  ze op de hoogt e zijn van het best aan van die kerken en g eregeld geïnformeerd
w orden over verdere ontw ikkelingen van die kerken en onze relaties met hen;

2 . voo r beant w oord ing v an de v raag w aarin de k erken k unn en leren v an de (zust er)kerken  in
het  buit enland zijn  deput aten  de eerst  aangew ezenen om  aanzett en t e geven . Dat  kan h eel
goed samengaan met het geven van geregelde voorl ichting.

Bespreking vindt plaats in aanwezigheid van de deputaten ds. A.  de Jager,  ds.  J.  Klamer,  br.  H.J.
Leskens, ds. H. van Veen en ds. T. Wendt. Het voorstel van de commissie w ordt met algemene
stemmen aanvaard. Ds. A. de Jager bl ij f t  als deputaat buiten stemming.

Artikel 93 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Financiën  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N.  Buurm an

M ateriaal :

1 . acco unt ant sbevin dingen  (Coopers &  Lybran d, ac cou nt ant s) dd.  29  juni 1 99 4 o ver de jaarre-
kening 1993  met de betreffende jaarrekening;

2 . beoor delingsv erklaring  van Co opers &  Lybran d, ac cou nt ant s, dd . 2 0 sep tem ber 1 99 5 o ver
de jaarrekening 1994  met de betreffende jaarrekening;

3 . voo rlopig e cijf ers jaarrekenin g 1 99 5 d d. 2 5 ap ril 19 96 ;
4 . beoordelingsverklaring van Coopers & Lybrand, accountants, dd. 15 juni 199 6 over de

jaarrekening 1995  met de betreffende jaarrekening;
5 . brief aan de kerken dd. november 199 3 betreffende quotum en begroting 1994 ;
6 . brief aan de kerken dd. november 199 4 betreffende quotum en begroting 1995 ;
7 . brief aan de kerken dd. november 199 5 betreffende quotum en begroting 1996 ;
8 . hist orisch  overzic ht  uit gaven  19 93  / 1 99 4 /  19 95  dd.  1 ju ni 1 99 6;
9 . meerjaren plan uit gaven  19 94  t/ m 1 99 9 d d. 1  juni 1 99 6.

Besluit:

1 . deput aten  te d echarg eren inzake h et v erkrijgen , beh eren en best eden v an de f inanc iële
middelen van het deputaatschap over de jaren 1993 , 199 4 en 199 5;

2 . deputaten te machtigen om voor de hun opgedragen taken uitgaven te doen volgens de
meerjaren begro tin g opg esteld  door  deput aten  op 1  juni 1 99 6;

3 . deputaten op te dragen:



1 . jaarlijks een qu ot um  aan de kerk en t e vragen  van m axim aal ƒ 6 ,-- per ziel en inf orm a-
tie t e bieden o ver de b estem min g van  de gelden  en hen d aarbij, zon odig,  te h erinne-
ren aan hun verpl ichtingen;

2 . deze gelden in ontvangst te nemen, te beheren en uit te geven en de boekhouding te
laten controleren door een accountant;

3 . een algem ene reserve aan  te h oud en, m axim aal gelijk aan één maal het  jaarbudg et;
4 . goede acht te geven op de materiële verzorging van hen die door BBK in opdracht

van de kerken zijn of w orden uitgezonden;
5 . na t e gaan of  gelden w orden  best eed vo or het  beoog de doel;

4 . tevens deputaten op te dragen t i jdig aan de eerstkomende generale synode te verstrekken:
1 . de open ingsbalan s per 1  januari 1 99 6;
2 . de sluitingsbalans per 3 1 dec ember 1 99 8;
3 . het overzicht van de mutaties in de balansposten over 199 6, 19 97 en 19 98;
4 . het overzicht  van de ui tgaven 1996 /  19 97 /  19 98; 
5 . het meerjarenplan ui tgaven 1996 t /m 200 4;
6 . bij het  opst ellen van  het  uit gaven overzic ht  en het  meerjaren plan de p ost en, w aar

mogeli jk, per relatie aan te geven en dezelfde volgorde daarbij  aan te houden.

Gronden:

1 . uit  de ac co un ta nt sve rkl arin gen  blijk t d at  de f inan ciël e m idd elen v an h et  dep ut aat sch ap BBK
op verantwoorde w ijze zijn verkregen, beheerd en besteed;

2 . deput aten  hebben  de f inanc iële verplic ht ingen,  voo rtv loeiende u it h et b esluit  van d e Genera-
le Synode van Ommen 1993  (Acta art. 76), naar vermogen uitgevoerd;

3 . de kerk en zijn ged iend m et een  stab iel fin ancieel q uot um ; vo or de k om ende drie jaar is een
bedrag van maximaal ƒ 6,-- per jaar verantwoord;

4 . de eerst kom ende sy nod e is gediend  met  overzic ht en ov er de period e tu ssen t w ee generale
synoden;

5 . de vo ort gang v an de sy nod ale arbeid w ordt  gediend  indien d e gegev ens bij de aan vang  van
de synode ter beschikking zijn;

6 . de kerken die f inanciële hulp ontvangen, geven niet in alle gevallen de gevraagde verant-
w oording van de besteding van de gelden.

Bespreking  vind t p laats in  aanw ezigheid v an de dep ut aten  ds. A . de J ager en pro f.  drs. K.  W eze-
man. Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard, waarbij ds. A. de
Jager als deputaat buiten stemming bl ij f t .  Het f inancieel meerjarenplan is als bij lage XV bi j deze Acta
opgenomen.

Artikel 94 2 6 . 0 6 . 9 6
Betrek king en buit enland:  Alg emeen b esluit  (agenda 7.3.1 -  7.3.4 )

Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : N.  Buurm an

M ateriaal :

1 . rapport BBK;
2 . aanvullend rapport BBK.

Besluit:

het beleid van deputaten voor de betrekkingen met de buitenlandse kerken, benoemd door
de Generale Sy nod e van Om men  19 93 , go ed t e keuren  en hun  dech arge t e verlenen  onder
harteli jke dank voor hun werkzaamheden, die zi j met grote inzet hebben verricht.

Het  voo rstel v an de c om missie w ordt  met  algemen e stem men  aanvaard , w aarbij ds.  A.  de Jag er en
ds. M.H. Oosterhuis als deputaten buiten stemming bl i jven. Af sluitend merkt de praeses op dat de
dank aan deputaten zeker niet misplaatst is. Toch gaat het hier niet zozeer om hun w erk als wel om
het  w erk v an de Heilig e Geest.  W ij verw ond eren ons ero ver dat  Gods Geest  overal in  de w ereld
w erkt. Onder zi jn invloed herkennen wij onze zusterkerken en onze andere contacten. Vol verwach-
tin g m ogen w ij uit zien naar de t oeko mst  van J ezus Christ us, w anneer de g rot e ont mo etin g zal
plaatsvinden van gelovigen uit al le landen en al le volken.





Hoofdstuk V III OV ERHEID

Artikel 95 2 2  /  2 8 . 05 . 9 6
Relatie kerk  en ov erheid  (agenda 8.2.1 -  8.2.2 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur : A . van  Leeuw en

M ateriaal :

1 . rapport van deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid met tw ee bij lagen;
aanvu llend rapp ort  van d eze deput aten  dd.  5 jan uari 1 99 6;

2 . brief van prof. drs. D. Deddens dd. 12 apri l 199 6 over de door deputaten voorgestelde
w ijziging van de instructie ad h.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder dank voor hun arbeid;
2 . de naam  van h et d eput aatsc hap t e w ijzigen in ' Deput aten  voo r de relat ie tu ssen kerk  en

overheid';
3 . opnieuw  deputaten te benoemen met de opdracht te handelen volgens de volgende instruc-

tie:
a. stukken die van de overheid bij  hen inkomen en bestemd zi jn voor de kerken of

anderszins van belang zi jn voor de kerken ter kennis van de kerken te brengen;
b. op v ragen v an de ov erheid naar h et g evoelen  van d e kerken  over b epaalde zaken

ant w oord  te g even,  voo rzover d e kerken  zich na 1 89 2 o ver deze en  dergelijk e zaken
in generale synoden hebben uitgesproken, en zowel de bedoelde vragen als de door
deputaten gegeven antw oorden ter kennis van de kerken te brengen;

c. op de d oor d e overh eid aangek ond igde of  reeds geno men  maat regelen die o veral in
ons land de dienst van de kerk (art. 27  KO) raken te reageren, indien dit van belang
is voo r de onb elemm erde vo ort gang c .q.  de w ett ige besc herm ing v an deze dien st en
indien n iet o p het  bijeenk om en van  de generale sy nod e gew acht  kan w orden ; van  al
zulke reacties dienen deputaten de kerken in kennis te stel len;

d. op w etg eving  te reag eren die do or de ov erheid w ordt  voo rbereid en  duidelijk  het
beli jden van de kerk en/of  het  leven als chr isten raakt,  indien niet  op het bi jeenk-
om en van  de generale sy nod e gew acht  kan w orden ; van  al zulke react ies dienen
deputaten de kerken in kennis te stel len;

e. de kerk en t e inf orm eren ov er nieuw  to t st and gek om en w etg eving  en andere m aatre-
gelen van de rijksov erheid die voor de k erken consequ enties hebben,  en over recht er-
l i jke uitspraken die voor het functioneren van de kerken overal in het land van belang
zijn;

f . zich nam ens De Geref orm eerde Kerken  in Nederlan d t e doen v erteg enw oord igen in
het  Interk erkelijk Co nt act  in Over heidszaken  (CIO);

g. namens de kerken gelukw ensen of betuigingen van deelneming bi j vreugde of rouw ,
het Koninkl ijk Huis betreffende, over te brengen en de vertegenwoordiging van de
kerken  op k onink lijke recep ties v oor t e bereiden en  uit  te v oeren,  behalv e w anneer
de generale synode bi jeen is;  

h. op uitnodiging van de overheid de kerken te vertegenwoordigen bi j off iciële plechtig-
heden m et een  vorst elijk of  nat ionaal k arakt er, m et d ien verst ande dat  geen uit nod i-
ging aanvaard k an w orden t ot h et bijw onen van  religieuze samenk omst en en andere
plecht igheden die in strijd k omen m et het  Wo ord van d e Here en de op dat W oord
gegronde belijdenis van de kerken;
deze restr ict ie houd t n iet in  dat  het  de depu tat en verb oden is d e kerken  op uit nod i-
ging t e vert egenw oord igen bij k erkelijke p lecht igheden  ter g elegenheid  van een
huw elijk of  begraf enis van  een lid v an het  Konin klijk H uis;

i .  na t e gaan of  de dec ent ralisatie v an ov erheidst aken v eranderin g en/ of  uit breidin g van
de instruct ie noodzakeli jk  maakt;

j. van hun arbeid rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale synode en hun
rappo rt u iterlijk  drie maan den v oor h et b egin v an de v olgend e generale sy nod e aan
de kerken toe te zenden.

Gronden:



1 . deputaten hebben voldaan aan de door de Generale Synode van Ommen 1993 verstrekte
opd racht  (Ac ta art . 8 4);

2 . deput aten  hebben  in t oenem ende m ate o ok t e mak en met  zaken bet reff ende lagere o verhe-
den, vooral door het decentral isatiebeleid van de Hoge Overheid;

3 . ad 3f:
a. het CIO bli jkt een goede informatiebron te zi jn;
b. het CIO treedt goed en geargumenteerd op in de richting van de overheid;
c. voo r inho udelijk e bijdragen  van d e kant  van d e deput aten  is vold oende ru imt e;

 d. een b esluit  van  het  CIO is ni et  bind end  vo or een  part icip erend e kerk , w ann eer deze
kenb aar maak t en  laat v astleg gen er geen  verant w oord elijkheid  voo r te k unn en
dragen;

4 . ad 3h:
a. het gaat  bij deze samenkom sten om  bijeenkom sten v an een zeer speciaal karakt er,

w aardoor ze met een gewone kerkdienst van een w il lekeurige niet-gereformeerde
kerk n iet v ergelijkb aar zijn. Het  accen t in  deze bijeenk om sten  ligt  imm ers in de eerst e
plaats op het vorstel ijke en nationale ervan;

b. het  eren van  de ov erheid st aat n iet o p gespan nen v oet  met , m aar in één lijn m et h et
vrezen van de Here (Spr.  24:21, 1 Petr .  2:13-17);  indien onze kerken ui t  respect
voo r het  Konin klijk H uis geho or gev en aan uit nod igingen  voo r de ond er besluit  3h
genoemde plechtigheden, brengt dat op zichzelf niet in str ijd met Gods Woord;

c. het  is voo r de ov erheid en v oor h eel ons v olk v an w ezenlijk belan g dat  de Naam  van
de Here door de overheid nog publiek w ordt aangeroepen en zijn Woord w ordt
gelezen bij  deze gelegenheden.

Bij de breedv oerige besp reking  zijn de dep ut aten  ds. J . Oph of f,  mr.  P.T. Pel, ds.  M . van  Veelen en
drs. J .P. de V ries aanw ezig. Ten  aanzien van  besluit  3h  is de com missie v erdeeld:  com missie 5 A
(rappor teu r oud . A . van  Leeuw en) w il de tek st v an de inst ruct ie handh aven in clusief  de rest rict ie die
in het  verleden  to egevo egd w erd, t erw ijl com missie 5 B (rapport eur ds.  A.  de Jag er) deze restric tie
w il voorzien van een bepaalde en tegeli jk beperkende uit leg. Verder w ordt een amendement ing-
ediend door ds.  R. ter Beek, ds. P.H. v an der Laan, oud.  A.  Prins, oud. W . Smit  en oud. K.  Stelpst ra
om (in de l i jn van het deputatenrapport) genoemde restrict ie helemaal te laten vervallen en als grond
4 toe te voegen: "De restr ict ie die de Generale Synode van Amersfoort-West 1967 (Act a art .  245)
heef t t oegev oegd,  w ekt  de indru k dat  het  bijw onen v an nat ionale plec ht igheden  met  een kerk elijk
karakt er in st rijd ko mt  met  Schrif t en  belijdenis.  Gehoor g even aan  uit nod igingen  van d e overh eid
voor plechtigheden, ook met een kerkelijk karakter, rond leden van het Koninkl i jk Huis, is echter op
te vatten als een uit ing van respect voor het Koninkl ijk Huis. Zulk respect is in overeenstemming
met de eerbied voor God waar de bi jbel toe oproept (Spr. 24:21 , 1 Petr .  2:13-17; vgl .  Marc.  12:13 -
17)" . Dit amendement wordt v erworpen met 13  stemmen voor en 21 stemmen tegen. De door
commissie 5B voorgestelde uit leg wordt  aanvaard met 22 stemm en voor, 11 stemmen tegen en 1
onthouding. Het aldus uitgebreide voorstel van de commissie w ordt aanvaard met 32 stemm en voor
en 2 onthoudingen. Ds. M. van Veelen bl ij f t  als deputaat steeds buiten stemming.



Hoofdstuk IX SYN ODA LIA

Artikel 96 2 9 . 0 5 . 9 6
Voorbereiding eerstvolgende generale synode (agenda 9.1.1,  9 .9.1,  9.9 .3,  9.9.7 ,  9.9.10 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . rapport dd. 28  februari 1996  (met bi j lagen) van deputaten voorbereiding eerstvolgende
generale synode, benoemd door de Generale Synode van Ommen 1993, w aaruit  b l i jk t :
1 . dat deputaten hun taak, genoemd in de 'Huishoudelijke regeling voor generale syno-

den' sub 9, hebben uitgevoerd;
2 . dat  zij in over leg met  de syn odeleden  de w erkw ijze van de sy nod e van Om men

hebben geëvalueerd;
3 . dat zi j de rubricering in de Acta hebben herzien;
4 . dat  zij de w ijzigingen  w aarto e de syn ode v an Om men  besloot , in d e regeling h ebben

verwerkt ;
5 . dat  zij een doo r hen aang evuld e en bijgew erkt e ' Not a inzake op maak , spelling  en

interpunctie' t i jdig aan de diverse deputaatschappen hebben toegezonden;
6 . dat  zij het d raaiboek  voo r generale sy nod en op p unt en w aar dat  nodig  bleek,  hebben

aangepast ;
7 . dat zi j voorstel len aan hoofdstuk 1 v an de huishoudeli jke regeling als punt 12.f.  toe

te voegen:
f . w anneer na de constituering van de vergadering het moderamen zich terug-

trekt voor de voorlopige planning van de agenda, een voorlichtingsmoment
voor de overige afgevaardigden creëren, te verzorgen door deputaten voor
voo rbereidin g van  de vo lgende sy nod e, m et h et d oel vo orlich tin g t e geven
over tekstverwerking, het opstellen van rapporten en besluitteksten en de
vergadertechniek;

8 . dat  zij voo rstellen  aan hoo fd stu k 3  van d e huisho udelijk e regeling als p unt  4 t oe t e
voegen:
4 . Een advies ov er de zaak zelf  w ordt  in de eerst e besprek ingsro nde uit ge-

bracht. In een tw eede of derde ronde dient het advies zich te beperken tot
eventueel ingediende tegenvoorstel len en amendementen;

9 . dat  zij voo rstellen  in de v erzendregelin g vo or de A ct a op t e nemen  dat  de samen roe-
pende k erk v oor d e laatst gehou den sy nod e 6 ex emp laren ont vang t,  voo r predi-
kant (en), k ost er en andere h oof dm edew erkers;

1 0 . dat  zij van de h oog leraren-adv iseurs een brief  ont vang en hebb en w aarin die m elden
dat de huidige werkw ijze van de synode huns inziens onvermijdeli jk leidt tot  slechts
w einig part icipatie aan het synodewerk en tot een beperkte communicatie tussen de
syno de en haar h oog leraren-adv iseurs;

2 . voorstel van de Particul iere Synode van Holland-Zuid 1996  om deputaten voorbereiding
eerstvolgen de synod e een onderzoek te d oen instellen naar:
1 . de mo gelijkh eden om  de plenaire v ergaderin gen v an de sy nod e te o rganiseren  in een

conferentieoord;
2 . de voor- en nadelen van het vergaderen in een conferentieoord;
3 . de mogelijkheden om door een eff iciëntere w erkwijze kostenbesparend te werken;

3 . brief van de kerk te Rotterdam-Centrum dd. 1 jul i  199 5 met t w ee verzoeken:
1 . alvoren s deput aten  te b enoem en inf orm atie in  te w innen o mt rent  hun lic ham elijke en

geestel i jke toestand;
2 . een perm anent  (post )adres t e creëren v oor zak en aangaan de de gen erale syno de;

4 . brief van de kerk te Berkel en Rodenrijs dd. 19 maart 199 6 met t w ee verzoeken:
1 . het  deput aatsc hap v oorb ereiding eerst volg ende sy nod e uit  te b reiden m et t w ee leden

van d e door  de kerk eraad van  Berkel en Roden rijs benoem de co mm issie voo rberei-
ding generale synod e en met d e door de syno de benoemd e quaestor;

2 . een instructie vast te stel len die aangeeft hoe deputaten voorbereiding eerstvolgende
synode de samenroepende kerk met raad en daad terzijde kunnen staan.

Besluit:

1 . deputaten te dechargeren onder harteli jke dank voor de door hen verrichte arbeid;



2 . aan hoofdstuk 1 van de huishoudeli jke regeling als punt 12.f t oe te voegen:
f . w anneer na de constituering van de vergadering het moderamen zich terugtrekt voor

de voorlopige planning van de agenda, een voorlichtingsmoment voor de overige
afgevaardigden creëren, te verzorgen door deputaten voor voorbereiding van de
vo lgen de sy nod e, m et  het  doel  tec hni sch e vo orlic ht ing  te g even  ov er de w erkw ijze
van d e syno de;

3 . aan hoofdstuk 3 van de huishoudeli jke regeling als punt 4 toe te voegen:
4 . Een advies ov er de zaak zelf  w ordt  in de eerst e besprek ingsro nde uit gebrac ht . In een

tw eede of derde ronde dient het advies zich te beperken tot eventueel ingediende
tegenvoorstellen en amendementen;

4 . in hoofdstuk 5 van de huishoudelijke regeling punt 1.e als volgt te w ijzigen:
e. is een zaak t er syno de af gehand eld, d an zorgt  de vo orzit ter d er com missie erv oor d at

het rapport met de besluiten in eindredactie in tw eevoud, door hem en de rapporteur
ond ertek end,  w ordt  ingelev erd bij de eerst e scriba;

5 . de 'Verzendregeling deputatenrapporten, Acta, Handelingen' als volgt te herzien:
a. 1 su b b w ordt  gew ijzigd in d ie zin, dat  deput aten  BBK in plaat s van t w int ig exem pla-

ren van  hun rap port  dert ien exem plaren daarv an ont vang en o. a. vo or verzen ding n aar
kerken in het buitenland;

b. aan paragraaf 1 w orden een punt 1.i  en een punt 1.j  toegevoegd:
i. (aanvullende) rapporten worden uiterl ijk één maand voor aanvang van de

synode aan de kerken toegezonden;
j. over de toezending van een (aanvullend) rapport later dan één maand voor

aanvan g van  de syn ode,  beslissen dep ut aten  generaal-sy nod ale publik aties;
c. 2 sub b w ordt gew ijzigd in:

b. de samen roepen de kerk  6 ex emp laren vo or de pr edikan t(en ), ko ster en  ande-
re hoo fd med ew erkers;

d. 2 sub f w ordt gew ijzigd in:
f . deput aten  BBK dertien  exem plaren o. a. vo or verzen ding n aar kerken  in het

buitenland;
6 . kennis te nemen van de mededelingen van de hoogleraren-adviseurs en te bl ijven bi j de

huidige regelingen;
7 . aan het verzoek van de Particul iere Synode van Holland-Zuid 1996  niet te voldoen;
8 . aan het  verzoek  van d e kerk t e Rott erdam -Cent rum  om  deput aten  voo raf t e polsen n iet t e

voldoen;
9 . de samen roepen de kerk  voo r de eerst volg ende sy nod e te v ragen zo sp oedig m ogelijk  een

post busn um mer aan  te v ragen v oor d e kom ende sy nod e;
1 0 . aan het verzoek van de kerk te Berkel en Rodenri js niet te voldoen;
1 1 . nieuw te benoemen deputaten voorbereiding eerstvolgende synode op te dragen:

a. al le werkzaamheden te doen die de huishoudelijke regeling hun opdraagt;
b. de 'Huishoudeli jke regeling voor generale synoden' met bi j lagen aan te passen aan de

door de synode van Berkel en Rodenrijs genomen besluiten;
c. in het draaiboek van de synode de relevante bevindingen van de samenroepende

kerk en de synode van Berkel en Rodenrijs te verw erken;
d. aan het einde van de synode een evaluatie onder de leden te houden;
e. een duid elijke rich tlijn  te o nt w erpen v oor d e rubric ering v an de ing ekom en st ukk en

door de samenroepende kerk;
f . van h un w erkzaam heden rap port  uit  te b rengen  aan de v olgend e syno de.

Gronden:

1 . deputaten hebben hun opdracht naar behoren uitgevoerd;
2 . net  als in Om men  is het  organ iseren van  een vo orlich tin gsm om ent  voo r de af gevaard igden

tijd ens het  mo deram enov erleg aan het  begin v an de sy nod e ook  in Berkel en Roden rijs als
prett ig en zinvol ervaren;

3 . in het  besluit vorm ingspr oces h eeft  de eerst e rond e van b esprekin g als f unc tie d e leden v an
de verg adering  het  mat eriaal te v erschaf fen  aan de han d w aarvan zij h un m ening v orm en; in
dat  kader p ast een  desku ndig ad vies; w anneer in v olgend e rond en nieuw e aspect en w orden
aangedragen, kan het zinvol zijn daarover deskundig advies te verstrekken;

4 . a. over h et alg emeen is d e inf orm atie d ie deput aten  BBK in vert aling v erstrek ken aan
kerken  in het  buit enland v oldoen de; d oor d e Ac ta slec ht s to e te zend en aan die
kerken in het buitenland die bij  rapporten en besluiten in het Nederlands gebaat zi jn,
levert de synode een bi jdrage aan de bewaking van haar quotum;

b. deput aten  generaal-sy nod ale publik aties h ebben b ehoef te aan  een duid elijke rich tlijn
voor het verzenden van (aanvullende) rapporten aan de kerken vlak voor of na de
door de synode vastgestelde sluit ingstermijn voor ingekomen stukken;



c. naast de predikanten komt ook aan de koster en andere hoofdmedewerkers uit de
samen roepen de kerk  een passend e herinner ing t oe van w ege hun  bijzond ere inzet
voo r de syn ode;

5 . a. er is in de afgelopen jaren een aantal malen contact geweest tussen de hoogleraren-
adviseu rs en depu taat schap pen v oorb ereiding g enerale syn ode;

b. die contacten hebben geleid tot de huidige bepalingen in de huishoudeli jke regeling
en in de lijst  met  aandac ht spun ten  voo r de scrib a II (draaiboek);

c. de hoo gleraren-adv iseurs sch rijven zelf  dat  aan w at in  het  verleden  door  hen is
overw ogen en  gezegd -- bij d e huidig e w erkw ijze van de g enerale syn ode -- geen
nieuwe gezichtspunten zi jn toe te voegen;

d. de huidige regelingen houden o.a. in dat de commissies op eigen init iat ief en recht-
streek s hoog leraren in een b epaalde zaak o m adv ies kun nen v ragen;  dat  de co mm is-
sies op v oorst el van o f in  overleg  met  het  mo deram en een ho ogleraar k unn en verzo e-
ken d eel te nem en aan het  w erk v an de c om missie;  en dat  de hoo gleraren aan h et
eind v an iedere v ergaderw eek een w erksch ema on tv angen v oor d e volg ende v erga-
derw eek, w aarbij  het  moderamen van de synode bepaalt  w elke hoogleraren welke
rappo rten  en co ncep tb esluit tek sten  ont vang en, al of  niet  met  de vraag  om  advies.

6 . a. noch in Ommen noch in Berkel en Rodenrijs is gebleken dat het huisvesten van de
synode en van de afgevaardigden als een last is ervaren;

b. kerkgebouwen zi jn, indien nodig, door een goede voorbereiding technisch voldoende
aan te passen aan synode-zitt ingen;

c. de privacy van synodeleden kan door goede afspraken ook in een gastgezin voldoen-
de worden gew aarborgd;

d. w aar de part iculiere sy nod e zelf aang eeft  dat  de ext ra kost en vo or een c onf erent ie-
oord  hoog uit  voo r een deel ku nnen w orden  opgev angen d oor ef fic iënt er te v ergade-
ren, staat  haar verzoek op gespann en voet  met  de dringend gew enste ko stenbeheer-
sing;

e. het  kom t h et b esef v an de ban d t ussen de g enerale syn ode en d e plaat selijke kerk en
ten  goede w anneer geb ruik g emaak t w ordt  van d e gast vrijheid  van een  gemeen te d ie
zich daarv oor b eschik baar st elt;

7 . onder de 'aandachtspunten voor de assessor' staat reeds in het draaiboek dat benoeming
van n ieuw e deput aten  zo spoed ig mo gelijk n a de dech arge van  hun v oorg angers m oet
plaatsvinden (vgl. ook de huishoudelijke regeling voor generale synoden, 2.4 ), o.a. om
benoemde deputaten in de gelegenheid te stel len, indien nodig, ontheff ing te vragen aan de
syno de;

8 . het  tijd ig besc hikk en ov er en pub liceren v an een du idelijk adr es voo r stu kken  die geric ht  zijn
aan de ker ken o f b estem d zijn v oor d e syno de, k an eraan m eew erken d at in gezond en
brieven t i jdig op de bestemde plaats komen;

9 . de ervaring van de samenroepende kerk van de laatstgehouden synode w ordt benut door
a. de door haar nodig geachte wijzigingen en t ips te verwerken in het reeds bestaande

draaiboek van de synode, dat een uitvoerige instructie bevat voor de samenroepende
kerk;

b. de samen roepen de kerk  van d e eerstv olgend e syno de aan t e sporen in  een vro eg
stad ium  con tac t o p t e nemen  en gedu rende heel d e voo rbereidin g co nt act  te b lijven
hou den m et d e samenr oepend e kerk v an de laat stg ehoud en syn ode;

1 0 . een goed e, do orzich tig e en co nsequen te ru bricerin g van  de ingek om en st ukk en ko mt  ten
goede aan de behandeling ter synode en vereenvoudigt het opzoeken in de Acta en de
archiv ering in het  AD C.

Tijdens d e besprek ing dien t o ud.  H. Brink  een amen dem ent  in op b esluit  7.  Hij w il aan de v erzoeken
1 en 2 van de PS Holland-Zuid 1996  niet voldoen, maar wel naar aanleiding van verzoek 3 door
deput aten  een ond erzoek d oen inst ellen naar een m eer eff iciënt e w erkw ijze van de g enerale syn ode,
event ueel via in schak eling v an int erne of  ext erne desk und igen.  Dit  op t w ee grond en: 1 . het  is
alleszins de moeite waard na te gaan of  t i jd- en/of  kostenbesparend gew erkt  kan w orden; 2.
bezinning op de w erkwijze van de generale synode komt w ellicht ook tegemoet aan de opmerking
van h oog leraren-adv iseurs (vg l. m ateriaal 1 .1 0).  Vo lgens de rap port eur, d s. P. Niem eijer, m aakt  dit
amen dem ent  een oneig enlijk g ebruik  van w at d e PS Holland-Zu id 1 99 6 v oorst elde ov er de bet aal-
baarheid v an het  vergad eren in een c onf erent ieoord . Het  amend emen t w ordt  verw orpen  met  17
stemmen voor en 19 stemmen tegen. Het voorstel van het moderamen w ordt met algemene
stemmen aanvaard.

Artikel 97 0 1 . 0 5 . 9 6
Generaal-syn odale pu blikat ies (agenda 9.11)



Vo orst el : co mm issie 4

Rapporteur : J. van Groos

M ateriaal :

rappo rt d eput aten  voo r generaal-sy nod ale publik aties.

Besluit:  

1.  deputaten te dechargeren onder dank voor hun zorgvuldige arbeid;
2.  akko ord t e gaan m et d e door  deput aten  voo rgest elde w ijzigingen  in vo lgende ed ities v an het

Gereformeerd Kerkboek;
3.  opnieuw deputaten te benoemen voor de uitgave van generaal-synodale publikaties met de

volgende opdrachten:
a. het  doen p rodu ceren en  doen u itg even v an de A ct a en de Han delingen  van d e gene-

rale syno de, d e rappor ten  van d e door  de generale sy nod e benoem de depu tat en, h et
doen ui tgeven van nieuwe edit ies en het herdrukken van het Gereformeerd Kerk-
boek , on derdelen v an deze uit gaven  en andere d rukw erken d ie op last  van d e gene-
rale sy nod e w ord en v erva ardig d;  daarb ij m oet  in t ech nisc h en e co nom isch  opzic ht  zo
doeltreffend mogeli jk te werk w orden gegaan;

b. met drukkers en uitgevers overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben op de
ond er a bedoeld e uit gaven , inzak e de t echn ische v ervaardig ing en d e uit geversex ploi-
tat ie alsmede m et au teu rs voo r w at b etref t au teu rsrecht elijke aanspr aken en  be-
voeg dheden  voo rzover d aarvan sp rake is;

c. toe te zien op de naleving van de onder b bedoelde overeenkomsten;
d. to e te zien o p het  uit geven  van n ieuw e edit ies van d e sub a bed oelde uit gaven  en er

zoveel mogelijk voor te zorgen dat daarin druk- en zetfouten en andere tekortkoming-
en worden verbeterd;

e.  erop t oe t e zien dat  terzak e van d e ty pog rafisc he verzo rging , de af met ingen,  het
taalg ebruik , de sp elling,  de int erpun ct ie, de no men clat uur en  dergelijk e zoveel m oge-
l i jk een verantw oorde eenvormigheid w ordt betracht met inachtneming van de door
de generale sy nod e van t oepassing  verk laarde regels v oor sp elling en d ergelijke;

f . het inv entariseren van on tv angen react ies uit de kerken m et bet rekking t ot d e voort -
gaande h armo nisat ie van h et Geref orm eerd Kerk boek  en het  -- voo rzover d it n ood za-
kelijk moet w orden geacht -- doen van voorstellen daarover aan de eerstvolgende
syno de;

g. te beslissen over verzoeken om toestemming tot het uitgeven van de sub a bedoelde
pub likat ies of  onder delen daarv an, v oorzov er het  aut eurs- of  gebru iksrech t d aarvan
bij de k erken b erust ;

h. te w aken t egen inb reuk o p de aut eurs- en geb ruiksrec ht en van  de kerk en en het
tref fen  van c onserv ato ire en andere n ood zakelijke m aatreg elen; erv oor t e zorgen d at
in de k erkelijke p ublik aties d ie met  hun m edew erking  to t st and k om en een clau sule
w ordt afgedrukt w aaruit bl i jkt dat deze rechten bi j de kerken berusten en dat voor
verspr eiding v an de t ekst  to estem min g van  de kerk en vereist  is;

i. te w aken t egen inb reuk o p aut eurs- en geb ruiksrec ht en van  derden b ij het  uit geven
van publikaties onder a genoemd;

j. gesch illen met  derden zo veel m ogelijk  op t e lossen do or m iddel v an arbit rage;
k. bij het  afslu iten  van o vereenk om sten  event ueel roy alty ' s te b edingen  bij uit gevers,

indien en  voo rzover er sp rake is van  bijzond ere kost en of  lasten  voo r de kerk en, d ie
aan de bet reff ende pu blikat ies ten  gron dslag ligg en, m et als uit gangsp unt  dat  in het
algemeen  de prijs v an een ker kelijke p ublik atie n iet b elemm erend m ag w erken t en
aanzien van verspreidingsmogelijkheden;

l. nauw gezet sam en t e w erken m et an dere depu tat en bet reff ende het  verv aardigen v an
hun rapporten e.d. en erop toe te zien dat zij  dit  van hun kant ook doen;

m. van transacties met derden die f inanciële consequenties hebben de desbetreffende
stukken aan de quaestor en de f inanciële commissie beschikbaar te stellen;

n. te rap port eren ov er hun  w erkzaam heden aan  de eerst volg ende gen erale syno de.

Gronden: 

1 deputaten hebben hun taak naar behoren en met grote zorgvuldigheid uitgevoerd;
2 . de vo orgest elde w ijzigingen  in het  Gerefo rmeerd  Kerkbo ek zijn t erecht  qua spellin g en

dergelijk e in de t ekst ;
3 . zonder d e aanvu lling v an de inst ruct ie onder m  is de con tro le van d eze transac ties n iet g oed



mogeli jk .

De bespreking v indt p laats in aanw ezigheid van de deput aten v oor generaal-synodale pub likaties br.
D. d en Hollan der en m r. F.T.  Oldenh uis. Dat  voo r het  w erk v an depu tat en veel p recisie v ereist is,
heef t o ud.  J. v an Groos als rap port eur van  de co mm issie onderv ond en. Hij h eeft  namelijk  alle ruim
15 0 v oorgest elde correct ies gecont roleerd, die in nieuw e edities en/of  oplagen van h et Gerefor-
meerd  Kerkbo ek zullen w orden  aangebrac ht  (opgen om en in bijlag e III van het  deput aten rappo rt).
Nadat  het  voo rstel v an de c om missie m et alg emen e stem men  aanvaard  is, herin nert  de praeses m et
dank baarheid aan  het  w erk v an ds.  P. Lok,  die t ot  aan zijn ov erlijden in ju ni 1 99 4 ad viseur v an het
deput aatsc hap w as.

Artikel 98 0 9 . 0 5 . 9 6
Bewaking quota (agenda 4.1.2,  9 .9.8,  11 .5.1)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . brief van de Particul iere Synode van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 1996 m et de
volgende voorstel len:
a. besluiten m et f inanciële consequent ies w orden genom en in samenhang m et andere

dergeli jke besluiten;
b. de depu taat schap pen k rijgen de in stru ct ie mee om  bij de uit voerin g van  hun t aak en

de plann ing v oor d e to ekom st er rek ening m ee te ho uden d at in  verban d m et h et
geheel v an t aken b innen d e kerken  op zich  goede zak en niet  ' aut om atisc h'  kun nen
bli jven doorgroeien;

c. de depu taat schap pen k rijgen de t aak bij hu n rapp ort age een v ijfjaren plan t e voeg en
zodat de synode meer inzicht heeft in eventueel nog te verwachten kosten;

2 . brief van de Gereformeerde Kerk te Zeist met het verzoek goede aandacht te geven aan de
hoogte van de door de synode vast te stel len quota en aan de som van de verschil lende
quota samen;

3 . jaarverslag 1995 v an de Theologische Universiteit te Kampen;
4 . brief van  het Gereform eerd Vorm ingsInstit uut  dd. 5  april 19 96  met  het v erzoek facilit aire

samenwerking tussen toerustingsorganisaties te bevorderen.

Besluit:

1 . de deputaatschappen die gemachtigd zi jn zelf quota aan de kerken te vragen, op te dragen:
a. met hun w erkzaamheden te bl i jven binnen hun instructie en het aan hen toegestane

quotum;
b. na t e gaan w aar in de uit gaven  bezuinig d kan  w orden , o. a. do or de m ogelijk heden

van faci l itaire samenwerking met andere deputaatschappen en/of gereformeerde
organisaties te bezien;

c. in hun f inanciële rapport (dat de jaarrekeningen en eventueel accountantsverklaring-
en bev at) aan d e syno de duid elijk inzic ht  te g even in  de ko sten  van k ernt aken v an
het deputaatschap, in de uitgaven voor ondersteunende diensten door betaalde
krachten en in de f inanciële consequenties van nieuw beleid;

d. bij hun  rappo rtag e aan de eerst kom ende sy nod e een vijf jarenplan t e voeg en w aarin
een ram ing is op genom en van  de ko sten  van d e voo rgeno men  act ivit eiten ; daarb ij
dienen bestaand en nieuw  beleid duideli jk onderscheiden te w orden;

2 . al le deputaatschappen van de synode op te dragen aan de eerstkomende synode hun
oord eel te gev en ov er de noo dzaak v an t oezendin g aan de k erken v an het  rappo rt (en
event ueel het  aanvu llend rapp ort ) van h un do or de eerst kom ende sy nod e te b enoem en
opv olgers;

3 . de f inanc iële con tro lecom missie op drach t t e geven  zo spoed ig mo gelijk d uidelijk e crit eria en
procedures te formuleren aan de hand waarvan de declaraties van deputaten aan de pen-
ningmeester van het deputaatschap c.q. de quaestor van de synode verantw oord en door
hem gec ont roleerd kunnen w orden, en die aan de v erschillende deput aatschapp en door t e
geven;

4 . de quaest or en de f inanc iële con tro lecom missie op  te d ragen de eerst kom ende sy nod e te
dienen m et:
a. een ov erzicht  van d e door  de depu taat schap pen beg rot e quot a;



b. de inf latiec ijfers o ver de jaren  19 96 --19 98 ;
c. een advies inzake de maximale verhoging van de som van de door de eerstkomende

syno de t e vragen  quot a;
5 . de quaest or en de f inanc iële con tro lecom missie op  te d ragen de eerst kom ende sy nod e te

dienen m et:
a. een evalu atie v an de in d e besluit en 1 --4 op gedrag en t aken,  w aarbij ook  event uele

w ensen en suggest ies ui t  de in beslui t  1 bedoelde deputaatschappen zi jn verwerkt ;
b. con cret e voo rstellen  ter b ew aking  van k ost en en qu ot a.

Gronden:

1 . ten  gevo lge van  de besluit en van  de Generale Sy nod e van Om men  19 93  steeg  de som  van
de quo ta d ie recht streek s door  deput aatsc happen  w orden  gevraag d, m et ru im 3 0 p rocen t;  in
het  fin anciële jaarv erslag van  de Theo logisc he Univ ersiteit  over 1 99 5 w ordt  meeged eeld dat
de bijdrag en, d ie van 1 99 3 t ot  en met  19 95  gelijk blev en, st eeds t rager bin nenk om en, t erw ijl
er ult imo  19 95  vijf ent w int ig kerk en w aren die hu n f inanc iële verplic ht ing geh eel of  gedeelt e-
l i jk niet zijn nagekomen;

2 . de ko sten  van d eput aten rappo rten  steg en van  ƒ 4 2. 00 0 in  19 90 --19 92  to t ƒ  60 .0 00  in
1 9 9 3 - -1 9 9 5 ;

3 . a. inzake het  gebru ik v an verg adergelegen heden en  maalt ijden dien en heldere c riteria t e
bestaan;

b. er dient  een doo rzicht ige proc edure t e zijn vo or de v erant w oord ing do or dep ut aat-
schappen v an hun uit gaven aan de quaest or;

4 . de begroting van de quaestor van de Generale Synode van Berkel en Rodenri js 1996  nood-
zaakt tot  een verhoging van het quotum met  65 procent in vergeli jking met het door de
quaest or van  de syn ode v an Om men  gevraag de quo tu m;  daarnaast  zijn er de af drach ten  aan
o.m. c lassis (met steunver lening ad art .  11 KO),  zending, regionaal evangelisat iewerk,
emeri tering (sterk gestegen) en diaconale zaken als De Driehoek;

5 . def init ieve beslu itv orm ing en reg elgevin g inzake d e beheersing  en bew aking  van u itg aven
dient verantw oord en in goed overleg met betrokkenen te geschieden.

Veel af gevaard igden zeg gen zich  zorgen t e mak en ov er de almaar st ijgende k ost en van  deput aat-
schap pen en o ok v an de gen erale syno de zelf.  Bij de voo rbereidin g van  volg ende sy nod en zal aan
deze prob lemat iek go ede aandac ht  mo eten  w orden  best eed. Ds.  A.  Boersma st elt d irect  een bespa-
rende m aatreg el voo r, nam elijk do or besluit  2 als v olgt  te f orm uleren:  " Bij de inst ruct ie van d eput aat-
schap pen t e bepalen o f t oezendin g van  hun rap port  aan alle kerk en noo dzakelijk  is" . Zijn am ende-
men t w ordt  echt er verw orpen  met  15  stem men  voo r, 1 8 st emm en t egen en 2  ont hou dingen . Het
voorstel van het moderamen wordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 99 0 9 . 0 5 . 9 6
Roost er van af tred en depu tat en (agenda 5.1.1 en 9.12 .1)

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P. Niem eijer

M ateriaal :

1 . besluit van de Generale Synode van Ommen 19 93 (Ac ta art. 88), om
' de Huish oud elijke Regeling v oor g enerale syn oden t e w ijzigen do or aan de alg emen e inst ruc-
t ie voor deputaten, na VIII.2f,  toe te voegen:
(De benoemde deputaten zullen)
g. in hun  rappo rt aan  de vo lgende sy nod e een roost er van af tred en opn emen , w aarbij

ermee gerekend w ordt dat de synode niet vaker dan tw ee keer tot herbenoeming
overg aat,  ten zij aanget oon d w ordt  dat  specif ieke desk und igheid v an een dep ut aat
af t reden ongew enst maakt ' ;

2 . verzoek  van d e kerk t e Bussum -Huizen d d. 3  april 1 99 6,  om  het  onder  1 g enoem de besluit
ongedaan te maken, met als gronden:
a. voo r de m eeste d eput aatsc happen  is vanw ege de v aak uit erst c om plexe en  kenn is

vereisend e opdr acht en een beh oorlijk e inw erkt ijd vereist ;
b. een verv anging  van t enm inst e 33  %  (en vaak  méér) v an de leden  per syn ode bet e-

kent een onverantw oorde vernietiging van mankracht en ervaring;
c. door zo'n vervanging w ordt het contact m et gesprekspartners (zeker in het buiten-

land) ernst ig bemoei li jk t ;



3 . verzoek  van d eput aten -curat oren d d. 1 5 d ecem ber 1 99 5 o m d e door  hen op  zichzelf  ge-
w aardeerde eis van een aftredingsrooster nog eens in zijn bi jzondere consequenties voor hun
deputaatschap te bezien en aan te passen.

Besluit:

1 . de regel te handhaven dat deputaten in hun rapport aan de synode een voorstel doen voor
de door de synode te verrichten benoemingen, waarbij ermee gerekend w ordt dat de synode
niet  vak er dan t w ee keer t ot  herbeno emin g ov ergaat ;

2 . voo r de leden v an het  mo deram en van  deput aten -curat oren v an de Th eologisc he Univ ersiteit
indien nodig een derde herbenoeming mogelijk te maken;

3 . voo r de depu taat schap pen die c ont act en met  andere k erken o nderh oud en in bin nen- en
buit enland d e mog elijkheid  van een  derde herb enoem ing t e bieden in dien het  deput aatsc hap
de noodzaak daarvan aantoont.

Gronden:

1 . a. de kerk  te Bussu m-Hu izen con fro nt eert zic h niet  met  het  door  de syn ode v an Om men
in haar eerst e gron d aangew ezen belang  van w isseling v an person en in c olleges;

b. dit  klem t t emeer w aar de Generale Sy nod e van H att em 1 97 2--1 97 3 (zelf s) ten
aanzien v an vo ordrac ht  en beno emin g van  deput aten -curat oren v an oor deel w as dat
niet  alleen het  nut  van c ont inuïteit  maar oo k dat  van w isseling v an person en in het
oog  gehou den dien de t e w orden  (Ac ta art . 1 74 , II zij is van oo rdeel, su b 7 );

c. veel dep ut aten w erk is niet  in die m ate v ertro uw elijk, c om plex o f k ennis v ereisend dat
een max imale zit tin gsperio de van  negen jaren , die in allerlei o rganen  in het  maat -
schappeli jk en kerkeli jk leven niet ongebruikelijk is, schadeli jk zou zijn;

2 . a. de syn ode v an Hat tem  die oog  had v oor h et b elang v an w isseling v an person en w as
niettemin van oordeel dat het bestuurl ijk vermogen van het col lege van deputaten-
curatoren wordt bevorderd, wanneer aan de functie van het moderamen meer inhoud
w ordt  gegev en (A ct a art.  17 4,  II zij is van oord eel, sub  8);

b. het  dagelijk s best uur v an de Th eologisc he Univ ersiteit , dat  door  het  mo deram en van
deputaten-curatoren w ordt w aargenomen, vergt behoorl ijke ervaring en grondige
vertrouw dheid met de aan deputaten-curatoren opgedragen taak;

3 . a. in co nt act en met  andere k erken is w ederzijdse v ertro uw dheid t ussen de g espreks-
partners nodig;

b. het  groeien v an vert rouw en kan  bij een gerin ge f requen tie v an w ederzijdse co nt act en
relatief veel t i jd kosten.

Binnen d e vergad ering best aat st erke beh oef te d e regel van  de syn ode v an Om men  strik t t e handh a-
ven.  Het  is te beg rijpen dat  voo r bepaalde d eput aatsc happen  een derde h erbeno emin g w enselijk k an
zijn. Maar een algemene uitzonderingsbepaling, die zo'n derde herbenoeming mogeli jk maakt, w ordt
niet  w enselijk g eacht . Nam ens ds.  R. ter Beek d ient  ds. H. J.  Siegers een am endem ent  in om  besluit
1 als v olgt  aan t e vullen : " ten zij de noo dzaak v an een derd e herbeno emin g w ordt  aanget oon d"  en
gron d 1  uit  te b reiden m et een  punt  d: " de uit zonderin gsclau sule biedt  vold oende ru imt e om in
bijzondere gevallen de noodzakeli jke continuïteit te w aarborgen". De besluiten 2 en 3 met bi jbeho-
rende gr ond en zoud en dan k unn en verv allen. Dit  amend emen t w ordt  echt er verw orpen  met  8
stem men  voo r, 2 6 st emm en t egen en 1  ont hou ding.  Het  voo rstel v an het  mo deram en w ordt  met
algemene stemmen aanvaard.

Artikel 100 2 8 . 0 6 . 9 6
W ijziging h uishou delijke reg eling v oor g enerale syn oden  (agenda 9.9.2,  9 .9.4,  9.9 .5)

Vo orst el : f inanc iële con tro lecom missie

Rapporteurs : K.  Stelp stra en  N. Buu rman

M ateriaal :

brieven van de quaestor, br. J. Sikkema, van de Generale Synode van Ommen 19 93:
1 . dd. 22 f ebruari 1996  met voorstel len ten aanzien van:

a. beheer v an de bezit tin gen v an de gen erale syno de;
b. overd racht  van h et arc hief  van d e quaest or van  de vo rige gener ale syno de;
c. aanw ijzing v an plaat sverv angers v an de pen ningm eesters v an depu taat schap pen en



t i jdeli jke toevoeging van de secundus van de quaestor aan de f inanciële controlecom-
missie bij de cont role van de deput aatschapp en in plaats van d e quaestor;

d. openin g van  (een) rekenin g(en) bij een  fin anciële inst elling op  naam v an het  desbe-
tref fende dep utaat schap, alsm ede macht iging t ot b evoegdh eid voor de on der c
bedoelde plaatsv ervanger;

e. voo r de quaest or van  deput aatsc happen  benod igde inf orm atie;
f . de organisatie van f inanciële controle op de deputaatschappen;
g. verzoek tot aanbeveling aan part icul iere synoden en classes met betrekking tot de

organ isatie v an f inanc iën en c ont role;
2 . dd. 5 maart 19 96 m et voorstel len ten aanzien van:

nadere instruct ie voor de f inanciële controlecommissie betref fende: 
a. tijd ige ov erdrach t v an f inanc iële besch eiden en in fo rmat ie van d eput aatsc happen  aan

de quaestor;
b. vergeli jking van de gegevens in de administratie van de quaestor met die van de

deputaatschappen;
3 . dd. 6 maart 19 96 m et voorstel len ten aanzien van:

a. een ond erzoek n aar de w enselijkh eid van  de inst elling v an een cen traal ad min istrat ie-
kantoor voor het heffen van één quotum voor al le deputaatschappen tezamen;

b. sugg esties v oor d e organisat ie, adm inist ratie en  con tro le van een  event ueel cen traal
administ ratie-kant oor;

c. het doen ontw ikkelen van een geautomatiseerde administratie voor gebruik door de
quaestores van de generale synoden.

Besluit:

1 . uit te spreken dat voor een goede beheersing van de kosten en adequate controle op de
deputaatschappen verbetering van de administratieve organisatie noodzakeli jk is, w aarvoor
aanpassing van de 'Huishoudeli jke regeling voor generale synoden' dient plaats te vinden;

2 . uit te spreken dat het voor de quaestor èn de f inanciële controlecommissie nodig is de
instruc tie vo or het f inancieel beleid van de generale synoden aan t e vullen en op andere
onderdelen te wijzigen;

3 . uit te spreken dat in de huishoudeli jke regeling voor generale synoden en de daarbij  behoren-
de instructie voor het f inancieel beleid onderscheid dient te w orden gemaakt tussen:
a. deputaatschappen die gerechtigd zi jn zelf een quotum aan de kerken te vragen;
b. deputaatschappen die niet gerechtigd zijn zelf een quotum aan de kerken te vragen,

maar v oor h un uit gaven  een beroep  doen o p de qu aesto r van d e generale sy nod e;
c. deputaatschappen die onderworpen zijn aan f inanciële controle door externe accoun-

t a nt s ;
d. deputaatschappen die w orden gecontroleerd door de bij  besluit van de laatstgehou-

den gen erale syno de aangest elde f inanc iële con tro lecom missie;
4 . aan de f inanc iële con tro lecom missie op drach t t e geven  na t e gaan w elke dep ut aatsc happen

doo r ext erne acc oun tan ts d ienen t e w orden  geco nt roleerd en  w elke dep ut aatsc happen
daarvoor niet in aanmerking dienen te komen en de volgende generale synode dienaangaan-
de van richtl i jnen te voorzien;

5 . aan de huishoudel i jke regeling voor generale synoden nieuw e art ikelen toe te voegen: 
a. onder het hoofd: 2  Moderamen:

2.6 de quaestor voorzien van een overzicht van de namen van de ingestelde
deput aatsc happen  (naam sam enroep er, dien s telef oon num mer,  adres en
w oon plaat s); t evens g eeft  het  mo deram en daarbij aan  of  het  deput aatsc hap
gerechtigd is een eigen quotum aan de kerken te vragen;

b. toe te voegen:
1 0 Beheer van de bezitt ingen van de generale synode
1 0 . 1 . Er is een invent arislijst v an de eigen dom men  van d e syno de, w aarvan h et

origineel bew aard w ordt  door de quaest or.
1 0 . 2 . Door  de quaest or w orden  -- bij aan- of  verk oop  van g oederen -- w ijzigingen  in

deze lijst aan gebrac ht . A ls basis dienen  hiervo or de no ta' s.
1 0 . 3 . Tijdens d e periode d at er g een syn ode is,  blijf t d e kerkeraad  van d e kerk w aar

de goederen zi jn opgeslagen, verantw oordeli jk voor het beheer daarvan.
W aardevo lle goederen  w orden  door  de kerk eraad verzek erd. D e te m aken
kost en hiervan kun nen w orden gedeclareerd bij de quaest or.

1 0 . 4 . Bij overdracht van de goederen tekenen de kosters en de scribae van resp.
de kerk  die de go ederen ov erdraagt  en de ker k die d e goederen  ont vang t een
kop ie van d e inven tarislijst . Event uele w ijzigingen  in de lijst  w orden  aanget e-
kend en de lijst gaat  terug n aar de quaestor.

1 0 . 5 . Een kopie van de onder 10.4  genoemde li jst behoort aanwezig te zi jn bij  de



fin anciële st ukk en vo or de sy nod e.
1 0 . 6 . W aar van t oepassing  zullen dep ut aatsc happen  een inv ent arislijst als bed oeld

onder 10.1 aan de quaestor verstrekken; tevens w ordt hierop aangegeven,
w aar de inventaris zich bevindt. Een mutatie in de inventarisl i jst maakt de
pennin gm eester v an het  deput aatsc hap k enbaar aan d e quaest or do or het
verstrekken van een kopie van het desbetreffende aankoopbew ijs resp. de
verkoo pfac tuu r.

6 . de inst ruct ie voo r het  fin anciële b eleid van  de generale sy nod en in de b estaan de t ekst  te
w ijzigen c.q. aan te vullen als volgt:
a. onder het hoofd: Inleiding, de eerste zin van de vierde al inea te wijzigen als volgt:

 Dit principe geldt niet al leen voor de afsluit ing van de driejaarl ijkse periode, maar ook
voor d e afsluiting  van elk kalenderjaar.

b. onder het hoofd: Inleiding, onder 'De administratie dient inzicht te verschaffen in de
kosten van: c.  de deputaatschappen, en hiervan nader: '
te w ijzigen in:
1 . de reiskosten in Nederland;
2 . de reiskosten buiten Nederland;
3 . de verbli j fskosten buiten Nederland;
4 . de vergaderkosten;
5 . de administratieve kosten;

c. onder het hoofd:1  Quaestor, te w ijzigen c.q. toe te voegen:
1.4 t ot en met 1.1 0 te w ijzigen in 1 . 5  t ot  e n m et  1 . 1 1 en toe te voegen:
1.4 De quaestor ontvangt van het moderamen een overzicht van de ingestelde

deputaatschappen met vermelding van de deputaatschappen die gerechtigd
zijn een quotum van de kerken te heffen.

d. onder het hoofd: 1  Quaestor, onder (het nieuwe) punt 1.5  w eg te laten de woorden:
en bi j voorkeur;

e. onder het hoofd: 1  Quaestor, toe te voegen:
1 . 1 2 De quaestor draagt aan het eind van zijn zitt ingsperiode het archief van de

vorige quaestor over aan het Archief- en Documentatiecentrum in Kampen,
nadat  con tro le door d e fin anciële c ont roleco mm issie en de ov erdrach t als
bedoeld onder 1.11 hebben plaatsgevonden.

f . toe te voegen aan punt 2.2.1 :
Bij de controle is ook de plaatsvervanger van de quaestor aanwezig;

g. in punt  2.4  de laatste zin t e laten vervallen en t e vervangen d oor:
De co nt roleco mm issie brengt  zelfst andig v erslag uit  van h aar con tro lebevin dingen
aan de eerstvolgende generale synode met advies terzake van decharge van de
quaestor;

h. toe te voegen na punt 2.4:
2.5 De f inanc iële con tro lecom missie k an aan de d eput aatsc happen  aanw ijzingen

geven voor de administratieve organisatie, gericht op verbetering van de
interne controle, kostenbeheersing en het beheer van de f inanciële middelen.

2.6 De f inanciële controlecommissie geeft aan w elke deputaatschappen door
externe accountants dienen gecontroleerd te w orden.

i. onder 4 De deputaatschappen:
1 . punt 4.1  te w ijzigen in 4.1.1  en de t ekst  te w ijzigen in resp . aan t e vullen

m e t:
4.1.1 Indien deputaten hun transacties niet uitsluitend laten verlopen via de

quaest or, w ijzen zij uit  hun k ring een p enning meest er en een plaat s-
vervanger, tevens gemachtigde, aan.
De plaatsvervanger,  tevens gemacht igde, moet ten al le t i jde elke
functie en bevoegdheid van de penningmeester kunnen w aarnemen,
in geval deze niet (meer) kan functioneren.

2 . na punt 4.1.1  de onder-nummering voort te zetten als volgt:
4.1.2 Voor het ontvangen van bedragen en het zelf verrichten van betal ing-

en aan derden zal de penningmeester, of diens vervanger, uitsluitend
gebruik maken van een op naam van het deputaatschap staande
resp. t e openen  rekenin g bij een f inanc iële instellin g, t enzij de f inanc i-
ele transacties uitsluitend via de quaestor van de generale synode
lopen.
De penn ingm eester reg elt (bij h et o penen v an een ban k- en/ of  post -
bankrekening ) ook een m acht iging vo or zijn plaatsvervang er.

4.1.3 De aangew ezen penn ingm eester g eeft  aan de qu aesto r van d e gene-
rale synode door:
-- de naam van het deputaatschap,



-- naam, adres en w oonplaat s van de penning meester en zijn ver-
vanger,
-- het rek eningn um mer m et d e ten aamst elling w aarop bet alingen
moeten geschieden.

 3.  4.2 t e veranderen in 4.2.1  en aan t e vullen  met :
Daarbij  wordt ervan uitgegaan dat uit kostenoogpunt wordt  afgewo-
gen w elke ver voersv orm  de vo orkeu r geniet  en dat  bij verv oer per
auto de redelijkerwijs denkbare vervoerscombinaties plaatsvinden.

en na 4 .2 .1  de ond er-num merin g vo ort  te zet ten  met :
4.2.2 Elke mon deling aan  derden v erstrek te o pdrac ht  to t h et aan gaan v an

financiële verpl ichtingen zal schrif tel ijk w orden bevestigd.
4.2.3 Van  de ond er 4. 2. 2 b edoelde b evest iging zal een  kop ie w orden  to e-

gezond en aan de q uaest or van  de syn ode.
4. 4.3 t e veranderen in 4.3.1  en te vervolgen met onder-nummering van:

4.3.2 De penningmeester zal eenmaal per jaar, uiterli jk op 31 januari na
aflo op v an het  bet rokk en kalen derjaar een f inanc iële jaarrekenin g ov er
het kalenderjaar en een balans per 31 december van dat jaar maken.
Rubricerin g van  de jaarreken ing en v an de op  te n emen  balansrek e-
ningen  w orden  door  de f inanc iële con tro lecom missie in p rot oco llen
vastgelegd.

4.3.3 De penn ingm eester zal v an de on der 4 .3 .2  bedoeld e jaarrekenin g en
balans zo spoedig mogeli jk een kopie doen toekomen aan de quaestor
van d e syno de en de f inanc iële con tro lecom missie.

4.3.4 De penningmeester zal van de controle-rapporten, opgesteld door
ext erne acc oun tan ts,  en van  de ond er 4. 3. 2 b edoelde jaarrek ening en
balans zo sp oedig m ogelijk  een ko pie doen  to ekom en aan de f inanc i-
ele con tro lecom missie.

4.3.5 De f inanciële controlecommissie controleert jaarl ijks vóór 31 maart de
boeken v an de penningm eester. Bij deze controle is ook  de plaatsver-
vanger van de penningmeester aanwezig.

 5.  4.4 t e veranderen in 4.4.1  en vervolgens toe te voegen:
4.4.2 Idem als 4.3.2  t/m 4 .3.5  w aarbij  jaarrekening w ordt vervangen door

rekenin g ov er de driejarige p eriode.
4.5 De in 4 .4 .1  genoem de af rekenin g w ordt  door  de f inanc iële con tro le-

com missie gec ont roleerd.  Bij deze cont role is ook  de plaat sverv anger
van de penningmeester aanw ezig.

6 . Na 4 .5  de num merin g vo ort  te zet ten  met  4.6 en 4.6.1 t ot  en met 4.6.4  en
vervolgens toe te voegen:
4.7 De deputaatschappen die gerechtigd zijn zelfstandig een quotum te

hef fen , beh oeven  niet  te v oldoen  resp. zijn n iet o nderw orpen  aan het
gestelde onder 4.2.3 resp. 4.3.1.

4.8 Deputaatschappen die door externe accountants w orden gecontro-
leerd beho even n iet t e vold oen resp.  zijn niet  onder w orpen  aan het
gestelde onder 4.2.3,  4 .4.1 en 4.4.2;

7 . aan het  verzoek  van d e quaest or t e vold oen om  in vo orko men de gev allen aanbev e-
lingen t e geven  aan (quaest ores van ) part iculiere sy nod en en c lasses;

8 . aan het verzoek tot vergeli jking van gegevens in de administratie van de quaestor
met die van de deputaatschappen niet te voldoen;

9 . 1 . aan de verzoeken onder materiaal 3 sub a en sub b te voldoen;
2 . aan het  voo rstel als b edoeld o nder m ateriaal 3  sub c  te v oldoen  in die zin dat

de f inanc iële con tro lecom missie in sam enw erking  met  de quaest or zal nagaan
op w elke w ijze verbeterde administratie kan worden bereikt, w aarover rap-
port aan de volgende generale synode zal worden uitgebracht.

Gronden:

1 . geblek en is dat  de inst ruct ie voo r het  fin anciële b eleid van  de generale sy nod en verre v an
vold oende is;

2 . de controle op de deputaatschappen is onvoldoende duidelijk geregeld;
3 . voo r de depu taat schap pen is het  met  het  oog o p bezuin igingen  nodig  dat  crit eria besch ikbaar

kom en op gron d w aarvan kan w orden bepaald w anneer:
a. controle door externe accountants dient plaats te vinden;
b. con tro le uit gevo erd m oet  w orden  door  de f inanc iële con tro lecom missie;
Daarnaast is van belang dat er volgens algemeen geldende standaarden wordt gecont roleerd.
Dat  dient  de kw aliteit  van d e con tro le;



4 . geblek en is dat  deput aatsc happen  fin anciële t ransact ies soms v ia een persoo nlijke p rivé-
rekening l ieten verlopen;

5 . de secundus-quaestor kan door deelname aan de controle op de deputaatschappen enige
ervaring  opdo en, w aarmee t evens d e quaest or w ordt  ont last;

6 . ingev al de quaest or c. q. p enning meest er niet  meer zou  kun nen f unc tio neren,  kan o nderb re-
king van doorlopende uitvoering van f inanciële transacties voorkomen w orden, wanneer ook
de secu ndu s-quaest or of fic ieel gemac ht igd is;

7 . ter b esparing  van k ost en is het  van b elang dat  een act ueel ov erzicht  besch ikbaar b lijft  van
nog bruikbare inventarissen;

8 . aangezien o ver arc hiverin g niet s is geregeld,  mag w orden  aangeno men  dat  er allerlei finan ci-
ele stukken onder beheer van diverse personen achterbl i jven;

9 . de quaest or van  de Generale Sy nod e Omm en 1 99 3 b leek on vold oende in fo rmat ie te heb ben
m.b.t.  deputaatschappen;

1 0 . het  is gebleken  dat  de t aak van  de quaest or van  part iculiere sy nod en resp.  classes bij
langdurige afw ezigheid niet w ordt overgenomen;

1 1 . vergelijk ing v an gegev ens t ussen adm inist raties v an de qu aesto r en depu taat schap pen is
reeds geregeld  in pun t 2 .3 .2  van d e fin anciële inst ruct ie;

1 2 . met betrekking tot materiaal 3 is het nutt ig voor de volgende synode met voorstellen te
komen i.v.m. mogeli jke bezuinigingen.

Het voorstel van de f inanciële controlecommissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



Hoofdstuk X PARTICULARIA

Artikel 101 1 8 . 0 4 . 9 6
Register op de Acta (agenda 11.1.1 )

Vo orst el : m oderam en

Rapporteur : P.H. R. van H ouw elingen

M ateriaal :

brief kaart  van b r. B. Do ornb os t e Groning en dd.  7 sep tem ber 1 99 4,  met  het  verzoek  om  in
het register op de Act a niet al leen te verwijzen naar de bewuste art ikelen, maar ook naar de
bladzijden. Dit zou volgens hem veel sneller w erken.

Besluit:

aan het verzoek niet te voldoen.

Gronden:

1 . de Acta vormen in fei te een beslui tenli jst  van de synode, zodat in het register op de Acta
eenvo udig v erw ezen kan w orden  naar het  bet reff ende art ikel;

2 . sinds 1 89 2 h eeft  men alt ijd verw ezen naar de n um mers v an art ikelen,  zodat  de co nt inuïteit
gew aarborg d is w anneer dit  syst eem geh andhaaf d blijf t;

3 . iedere geïnteresseerde lezer moet in staat w orden geacht z ich het bij  Acta gebruikeli jke
systeem van verw ijzing snel eigen te maken.

Het voorstel van het moderamen wordt met algemene stemmen aanvaard.

Artikel 102 2 5 . 0 4 . 9 6
Naamsaanduiding (agenda 11.3.1 )

Vo orst el : co mm issie 5

Rapporteur :  M .  Douma

M ateriaal :

een gezamenli jk  schri jven van de broeders J.  Mulder en P. van Pi jkeren te Hooghalen dd. 15
maart 19 96 , inzake het bli jven gebruiken van alleen de officiële naam van de kerken: De
Gereformeerde Kerken in Nederland.
Zij verzoek en de sy nod e:
a. er bij  de kerken op aan te dringen de toevoeging 'Vri jgemaakt'  als nadere aanduiding

van de off iciële naam van de kerken achterwege te laten;
b. of  te w illen bev orderen  dat  het  syno debesluit  van Bun scho ten -Spaken burg  19 58 --

19 59  (Ac ta art . 6 8) n iet lan ger op  zo versc hillende w ijze w ordt  geïnterp reteerd , dat
hierdoor juist verwarring gaat ontstaan.

Besluit:

het verzoek niet te behandelen.

Grond:

een nieuw e zaak dient vo lgens art. 3 0 KO in de w eg van v oorbereiding do or de mind ere
vergaderingen aan de orde te worden gesteld, zoals de Generale Synode van Assen 1961
met  bet rekkin g t ot  een soort gelijke zaak u itsp rak, " opd at alle k erken d e gelegenh eid hebb en
zich daaro p t e beraden"  (art.  21 ).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



Artikel 103 2 5 . 0 4 . 9 6
Verzoek br. H. Huising (agenda 3.4.28 )

Vo orst el : co mm issie 2

Rapporteur : J.  van D ijk

M ateriaal :

brief van br. H. Huising te Stadskanaal dd. 11 april  1996 , met de volgende verzoeken:
1 . een wet/regel/richtl i jn te maken die mil ieudelicten even strafbaar stelt als zonde

teg en het  zevend e gebod  (Heid. Cat . zond ag 4 1);
2 . als artik el 13  aan de A post olisch e Geloof sbelijdenis t oe t e voeg en: ik  geloof  dat  ik

kan,  mag en  mo et m eebouw en aan een sam enlevin g w aarin gerec ht igheid en  naas-
tenliefde, en niet geld en macht centraal staan.

Besluit:

deze verzoeken niet ontv ankeli jk te verklaren.

Grond:

het betreft nieuwe zaken die niet in de weg van voorbereiding door de mindere vergadering
ter t afel zijn g ekom en (art . 3 0 KO ).

Het voorstel van de commissie wordt  met algemene stemmen aanvaard.



POST-ACTA

Artikel 104 0 9  /  2 9 . 05 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tu ssen haak jes staat  het  vast gest elde jaar w aarin de bet reff ende dep ut aat n iet m eer voo r herben oe-
min g in aanm erking  kom t):

Deput aten  radio- en t elevisieuit zending  van k erkdien sten

Primi: Secun di:
ds. R.T . Urb an (s), St . Jan skloo ster (1 99 9) ds. P. Ho ut man , Tw ijzel
ds. H . Geert sma,  Zuidh orn (2 00 2) br. A.J. Zw art, Hilversum
ir. R.F. v an M ill, A peldoo rn (1 99 9)
br. J .B. Sc hiebaan,  Zw olle (20 05 )
ds. H .J . Siegers,  Omm en (2 00 5)

Deput aten  geest elijke verzo rging  milit airen

Primi: Secun di:
ds. A .H.  van d er Veld en (s), M ijdrech t (2 00 5) br. G.  Elzinga, Dev ent er
br. J . Bosc h, W addinx veen (2 00 2) ds. G.F. de Kimpe,  Hardenberg
br. T . Dam stra,  Hasselt (2 00 2)
br. B.  Dert ien, W ezep (20 05 )
ds. A .J . M ol, W insum  (19 99 )

Deput aten aanvu llende steun evan gelisatiew erk

Primi: Secun di:
br. J .F. W alinga (s), Z oet ermeer (1 99 9) br. IJ. v an der Krieke, Zuidho rn
drs. B. W . Gort , Ensched e (20 02 ) br. T . Spo elstra,  Zw olle
br. M . Nieland , Om men  (19 99 )
zr. J. L. de W olf -Roebers, Dalf sen (2 00 2)

Artikel 105 0 5  /  1 3 . 06 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tu ssen haak jes staat  het  vast gest elde jaar w aarin de bet reff ende dep ut aat n iet m eer voo r herben oe-
min g in aanm erking  kom t):

Deput aten  relatie k erk en o verheid

Primi: Secun di:
ds. J . Oph of f (s),  Groot egast  (20 02 ) mr.  F.W . Ho ut man , Bilth oven
mr.  P.T. Pel, Hat tem  (19 99 ) ds. C. J.  Smelik , Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
mr.  D.A .C. Slu mp , Capelle a/ d IJssel (2 00 2)
ds. G.  Treurn iet,  Hardenb erg (2 00 5)
drs. J .P. de V ries, A mersf oort  (19 99 )

Deput aten  kerkelijk e eenheid

sect ie: algem ene zaken

dr. A .N.  Hendrik s (s), A mersf oort  (19 99 )
br. E. Boerm a, Zaand am (2 00 2)
ds. J .J . Burger,  Ax el (20 02 )
ds. H .J .J . Feenst ra, Kam pen (1 99 9)
drs. C.  Hok sbergen , A mersf oort  (20 05 )
ds. P.J . Trim p, H ardenb erg (2 00 2)
ds. A .J . van  Zuijleko m,  ' s-Gravenh age (2 00 5)



sect ie: gesp rek m et d e Christ elijke Geref orm eerde Kerken

dr. A .N.  Hendrik s (s), A mersf oort  (19 99 )
ds. H .J . Boit en, A mersf oort  (19 99 )
ds. P. Groen enberg , Ermelo (2 00 5)
prof . drs.  B. Kam phu is, Kam pen (2 00 5)
ds. P. Niem eijer, Dor drech t (1 99 9)
ds. M .H.  Sliggers,  Arn hem  (20 02 )
ds. B. v an Zuijlek om , Hat tem  (20 02 )

Deput aten  aangepast e dienst en

ds. O. W . Bouw sma (s), Rod en (1 99 9)
zr. D.  Delhaas-Post , A ssen (2 00 2)
ds. J .R. Geersing,  Berkel en Roden rijs (20 05 )
br. E. Sy tsm a, Om men  (19 99 )
drs. B.  W esseling,  Ut recht  (20 05 )
ds. G.  Zom er Jzn. , Nijk erk (2 00 2)

Deput aten  diaco nale zaken

Primi: Secun di:
ds. C.  van d er Leest (s),  Groning en zr. A . Bosc h-van  Dijk,  Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
br. B. H. Boersm a, Gron ingen br. A . Gunn ink,  Hoog eveen
ds. J. J. Dro nkers, Hoo gkerk br. D .A . Hek man , Emm en
drs. B.W. Gort, Enschede br. A .J . Kon ing,  Leusden
br. W . Koo le, Oost erbeek
mr.  P. Lourens,  Zoet ermeer
drs. J .J .A . Olij-Haak , Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
br. J. Tempelman, Ede
drs. J. S. van W ijnen, A mersfo ort

Voor al le deputaten diaconale zaken is 200 5 het vastgestelde jaar w aarin de betreffende persoon
niet meer voor herbenoeming in aanmerking komt. A an deputaten wordt opgedragen de eerstvolgen-
de syn ode een ro ost er voo r aft reden aan t e bieden,  w aarbij iedere drie jaar een  evenred ig aant al
personen aftreedt.

Artikel 106 2 0  /  2 8 . 06 . 9 6
Benoem ingen

De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tu ssen haak jes staat  het  vast gest elde jaar w aarin de bet reff ende dep ut aat n iet m eer voo r herben oe-
min g in aanm erking  kom t):

Deput aten  past orale zorg aan  dov en en slech th orend en

Primi: Secun di:
ds. A .H.  Driest  (s), Zeist  (20 02 ) br. W . Groen, A mersfo ort
br. C. P. Doum a, Lop persum  (20 05 ) ds. R.T h. Pos, O mm en
br. J . Hu isman , Rouv een (2 00 2) br. M . van  der V een, V laardingen
zr. M . Klapw ijk, N ieuw erkerk  a/d IJ ssel (20 02 )
ds. A .O.  Reitsema,  Bunsch ot en (1 99 9)
zr. H. J.  Scho on-St evens,  Assen  (19 99 )
zr. W .G. Sc huu rhuis-Bolk s, Om men  (20 05 )

Deputaten Bijbelvertaling

Primi: Secun di:
dr. H .R. van  de Kam p (s), A peldoo rn (1 99 9) drs. W .A .E. Brink-Blijdo rp, Put ten
ds. B.C . Buit endijk , St eenw ijk (2 00 5) drs. W .H.  Rose, Kam pen
ds. H .J . Room , Hard erw ijk (2 00 2)
ds. J .J . Sch reuder,  Zw ijndrec ht  (20 02 )
drs. M . W ilcke-v an der Lind en, Ho evelaken  (19 99 )



Deputaten voorbereiding eerstvolgende synode

ds. T j. Boersm a (s), Drac ht en
ds. C. v an den Berg, A mersfo ort
dr. P.H.R. van Ho uw elingen, Nijkerk
ds. P. Niemeijer, Dordrecht

Deput aten  voo r generaal-sy nod ale publik aties

Primi: Secun di:
ds. H .J . Boit en (s), A mersf oort  (19 99 ) drs. S.  Bakker,  Groning en
br. D . den  Holland er, Do rdrech t (1 99 9) mr.  D. v an Dijk,  Heerenv een
br. A . Kuip er, Niet ap (2 00 5) br. H .M .C. v an Rossum , M aarsbergen
ds. J . Luit en, A lkm aar (20 02 )
mr.  F.T. Old enhuis,  Zuidh orn (1 99 9)
ds. P. Sc helling,  Leeuw arden (2 00 2)
zr. D.  Zom er-Harw ig, Krim pen a/ d IJssel (2 00 5)

Deput aten  bet rekkin gen bu iten landse k erken

Primi: Secun di:
ds. A . de J ager (s), Zw olle (20 02 ) ds. J .M . Batt eau, W agening en
ds. T . de Boer,  M eppel (2 00 2) ir. J. d e Bruine, Am ersfoort
ds. J .A . Boersem a, A peldoo rn (2 00 2) drs. P.W . van  de Kam p, Zw olle
br. J . van  Dijk,  Eindhov en (2 00 2) br. T .J . Karelse, Cap elle a/d IJ ssel
zr. M . Euw ema,  Buiten post  (20 05 ) prof . drs.  G. Kw akkel,  Kamp en
br. E. Gosk er, M eppel (2 00 2) drs. G.  Schaap -Hoet mer,  Kamp en
ir. A . Grashu is, Delf t (2 00 5) ds. R. van Wijnen, Noardburgum
ds. D . Grif fio en, V oorb urg (2 00 5)
br. J .L. J oosse,  Bunsch ot en (1 99 9)
zr. H. E. Kooij-Ogg el, Capelle a/d  IJssel (1 99 9)
br. J . Lent ing,  Zw olle (19 99 )
br. H .J . Lesken s, Hat tem  (19 99 )
prof . drs.  H.M . Ohm ann,  Kamp en (1 99 9)
br. H . Olde,  Nijmeg en (2 00 5)
ds. J .T.  Oldenh uis, Zw olle (20 02 )
ds. M .H.  Oost erhuis,  Hat tem  (20 02 )
ds. J .J . Sch reuder,  Zw ijndrec ht  (20 02 )
ds. H . van  Veen , Neede (1 99 9)
ds. J . W esseling,  Ede (20 05 )
prof . drs.  K. W ezeman,  Haren (1 99 9)

Deputat en ad artikel 19  KO

Primi: Secun di:
ds. H .E. Nieuw enhuis (s),  Ermelo (1 99 9) br. E. Mo nsma, Zu idhorn
br. J .P. V olk,  Leek (2 00 5) br. J. van Dijk, Burgum
br. A . Bolhu is, Zuid horn  (20 05 ) br. J . M else, Hoo geveen
br. H . M eijer, Dok kum  (19 99 ) br. J .Th . Hend riks, A lmelo
ds. S.  de Jo ng,  Franeker (2 00 2) br. H . Kleinleu genm ors, Lely stad
ds. C.  de Putt er, Ho ogev een (1 99 9) br. C. W assink, A mersfo ort
br. H . Rose, St adskan aal (19 99 ) ds. J .P.C. Sim pelaar, Bod egraven
br. R. Buit inga,  Enschede (2 00 2) ds. J . Ho ltlan d, V laardingen
ds. A . van  Houd t,  Enschede (2 00 5) br. A . M ol, Nisse
br. R. D rost , Putt en (2 00 5)
br. C. A.  Neleman s, Spak enbur g (1 99 9)
br. K.  van d en Berg (2 00 5)
ds. A .H.  van d er Veld en (2 00 2)
br. J .P. de Boer,  Diemen  (20 05 )
ds. H .P. Dam , Hard inxv eld-Giessendam  (20 05 )
br. J . Rietv eld, Slied recht  (19 99 )
br. P. J oosse,  M iddelbu rg (2 00 5)
br. H .J . M eijerink,  Vu ght  (20 02 )

Deput aten  huw elijksf orm ulier



ds. R.Th. d e Boer (s), Ureterp
drs. S.  Bakker,  Groning en
ds. E. Brink , Nijm egen
ds. G. Gunnink , A mersfo ort
br. W .L. M eijer, Hat tem
zr. E. Nieland-v an V een, Om men
zr. M.J.A. Zw ikstra-de Weger, Zwijndrecht

Deputaten kerkelijke examens

Primi: Secun di:
prof . dr.  M . t e Veld e (s), Kam pen br. M .E. Hoek zema, D alfsen
ds. K.  Harm annij,  Den Ham ds. H.  Pathu is ,  Oldehove
ds. E. Ho ogend oorn , Kam pen
br. A . Prins, Leeuw arden
prof . dr.  C.J . de Ruijt er, Kam pen
ds. W. van der Schee, Loenen aan de Vecht

Deputaten IRTT

Primi: Secun di:
dr. L. J.  Joo sse (s), Gronin gen (2 00 5) ds. S.M. Alserda, Vroomshoop
zr. A .J . Bekk er-Holt land,  Gouda (2 00 5) br. M .W . Folm er, V laardingen
ds. J .A . Boersem a, A peldoo rn (2 00 2) drs. A . Nicolai, Bunsc hot en-Spakenburg
br. C. A.  Folkert s, A ssen (2 00 2) ds. A . Sch eringa,  Leerdam
br. S.  Jon ker, D racht en (1 99 9) br. N . V ersteeg , Best
br. J .G. d e Kimp e, Kam pen (2 00 5)
drs. A .E.H. v an der Ko lk, H arderw ijk (2 00 5)
drs. J . M esselink,  Kamp en (2 00 5)
br. C. J.  Smallenb roek,  Ede (20 05 )
ds. D .T.  Vreu gdenh il, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
ds. D .J . Zand bergen , Zw olle (20 02 )

Deput aten -curat oren Th eologisc he Univ ersiteit

Primi: Secun di:
ds. C. J.  Smelik  (s), Nieuw erkerk  a/d IJ ssel (19 99 ) dr. L. J.  Joo sse, Gron ingen
ds. A . Kam er, Gron ingen (1 99 9) ds. J . Kruid hof , Drac ht en
ds. S.  Cnossen,  Uret erp (2 00 2) ds. K. J.  Kapt eyn,  Hoog eveen
ds. A . de Sn oo,  Assen  (20 02 ) ds. P.L. Vo orberg, Emm eloord
ds. J .W . van  der Jag t,  Dalfsen  (20 05 ) ds. M .H.  Sliggers,  Arn hem
ds. B. v an Zuijlek om , Hat tem  (20 02 ) dr. P.H.R. van Ho uw elingen, Nijkerk
ds. M .J .C. Blo k, A mersf oort  (20 05 ) ds. J . Borgd orf f,  Alp hen a/ d Rijn
ds. J . Luit en, A lkm aar (19 99 ) ds. M . Heemskerk , Rozenburg
ds. H . Dro st,  Ven lo (2 00 5) ds. J .B. de Rijke,  Eindhov en
br. W .G. Burem a, A ssen (1 99 9) br. K.  Dikk ema,  Harderw ijk
br. G.  Luhof f,  Heerde (2 00 2) prof. dr. L. Hordijk, Hoogland
mr.  P.T. Pel, Hat tem  (20 05 ) br. H . Olde,  Nijmeg en
prof . drs.  K. W ezeman,  Haren (2 00 5) br. H .J .W . Poessé, Zw olle
br. J . van  W ieringen,  Zuidh orn (2 00 2) mr. drs. G. Stel l ingw erf, Burgum

Artikel 107 2 8 . 0 6 . 9 6
Benoeming

De praeses deelt mee dat de synode in comité-zitt ing de volgende benoeming heeft gedaan:

Samenroepende kerk voor de eerstvolgende generale synode

Prima: Secun da:
de kerk  te Leusd en de kerk t e Zuidhorn

Artikel 108 1 1 . 0 9 . 9 6
Benoem ingen



De praeses deelt  mee dat  de syn ode in c om ité-zit tin g de v olgend e benoem ingen h eeft  gedaan
(tu ssen haak jes staat  het  vast gest elde jaar w aarin de bet reff ende dep ut aat n iet m eer voo r herben oe-
min g in aanm erking  kom t):

Deput aten  archief  en doc um ent atie

Primi: Secun di:
drs. J .D.  Schaap  (s), Kam pen (2 00 2) br. H.A . Kamm an, A mersfo ort
ds. J . Beekhu is, Ulru m (2 00 5) br. G. Luhoff, Heerde
br. H .J . Lut h, D ordrec ht  (20 05 ) drs. A. Modderman, Hoogland
drs. G. F. Noor dhu is, A mersf oort  (19 99 )
ir. J .D.  Terpst ra, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
br. E.T.  de V ries, Soest  (20 02 )

Deput aten  eredienst

Primi: Secun di:
ds. H . Folkers (s),  Rott erdam  (20 02 ) ds. A .L.T h. d e Bruijne, Rot terd am
ds. R. t er Beek, Capelle a/ d IJssel (2 00 5) ds. J.J. Poutsma, Enschede
ds. T . Dijk ema,  ' s-Hert ogenb osch  (20 02 ) drs. C. A.  van d er Vlo ed, Rot terd am
br. D . Th . Ho ekst ra, Capelle a/ d IJssel (2 00 5)
ds. P. de J ong , Oldeh ove (2 00 2)
drs. J . Sm elik, Z uidho rn (2 00 2)
drs. J .N.  IJkel,  Nijkerk  (20 05 )

Deput aten  kerkm uziek

Primi: Secun di:
ds. C.  van d en Berg (s), A mersf oort  (20 05 ) drs. J .F. Geerds,  Dalfsen
br. G.  Duijst , Hasselt  (20 02 ) ds. T .S. H ut ten ga, Gro ningen
drs. A . de Heer-d e Jon g, A mersf oort  (20 02 ) br. W .P. M einardi,  Assen
ds. L. S.K.  Hoog endoo rn, U ith uizermeed en (2 00 5) br. L.  Sikkem a, Groo teg ast
drs. H . Kist eman , Hard enberg  (20 05 ) drs. B. Vu ijk, Spakenb urg
dr. J .R. Lut h, Gro ningen  (20 05 )
br. J . M unn eke, A mersf oort  (20 02 )

Artikel 109 1 8 . 0 4  /  02 . 0 5  /  2 8. 0 6  /  0 6  /  1 2 . 0 9
V a st s t el li ng  v an  de  A ct a

De Acta en de Handel ingen zi jn in gedeel ten vastgesteld en w el op 18 apr il ,  2 mei,  5 juni,  28 juni ,  6
september en het laatste gedeelte op 12 september. Op voorstel van het moderamen is toen ook
bepaald welke bi j lagen in de Acta w orden opgenomen: al leen die documenten waarnaar door de
generale synode verw ezen w ordt.

Artikel 110 1 2 . 0 9 . 9 6
Aanvang eerstvolgende generale synode

De syn ode beslu it d e samenr oepend e kerk t e Leusden t e verzoek en de eerst volg ende gen erale
syno de samen  te ro epen t egen w oensdag  7 ap ril 19 99 .

Artikel 111 1 2 . 0 9 . 9 6
Censuur naar artikel 48 KO

De verg adering  stem t in  met  de co nst aterin g van  de praeses, d at c ensuur  naar art ikel 4 8 KO  niet
geoefend behoeft te w orden.

Artikel 112 1 2 . 0 9 . 9 6
Rondvraag

Van de rondvraag w ordt geen gebruik gemaakt.



Artikel 113 1 2 . 0 9 . 9 6
Evaluat ie

De evalu atie v an de w erkw ijze van de g enerale syn ode geb eurt  eerst v ia een schr ift elijke ron de en
daarna in een  mo ndeling e besprek ing.  Af gespro ken w ordt  dat  de leden v an het  mo deram en als
deputaten voorbereiding voor de eerstvolgende synode de gemaakte opmerkingen zullen verwerken,
zodat de volgende synode daarmee haar winst zal kunnen doen.

Artikel 114 1 2 . 0 9 . 9 6
Sluit ing

Op do nderd agavo nd 1 2 sep tem ber w ordt  de slot zitt ing geh oud en van  de Generale Sy nod e van
Berkel en Rodenri js 1996 . De praeses laat Psalm 133 zingen en leest Fi lippenzen 3:2-16 . Van de
ho og lerare n aan  de T heo log ische U niv ersit eit  zijn aa nw ezig p rof . d r. J . v an Bru gg en,  pro f.  drs.  B.
Kamp huis en p rof . drs.  J.A . M eijer. Ook  de beide p laatselijk e predik ant en, d s. J. R. Geersing en d s.
W. Tiekstra, zi jn aanwezig.
De praeses heet al le belangstel lenden hartel i jk w elkom, in het bi jzonder de echtgenotes van de
afg evaardig den en d e gast gezinnen . Hij spreek t d e vergad ering als v olgt  to e:

Broeders af gevaard igden,  broed ers adviseu rs, bro eders en zust ers,
Bij de sluit ing van deze generale synode w il ik terugzien naar het moment van haar opening door de
praeses van  de samen roepen de kerk , ds.  W . Tiek stra.  Deze herinn erde ons aan  een predik ant  uit  een
ver v erleden v an de k erk t e Berkel en Roden rijs, ds.  Ved astu s Coorn w inder.  Een predikan t d ie hier
kw am m et een  opzegt ermijn  van d rie maand en. M aar die het  veel lang er uit hield:  hij zou b ijna een
kw art eeu w  later in  de amb acht sheerlijkh eid Berkel st erven.  " Laten  w e hopen  dat  uw  verblijf  hier
niet zodanig zal uit lopen", aldus ds. Tiekstra, die er aan toevoegde dat hi j hoopte dat w ij  als synode
aan een t ermijn  van d rie maand en geno eg zoud en hebb en. Nu , deze ho op is redelijk  verv uld m et
dert ien vergaderw eken.
Er is in deze vergader period e veel geb eurd.  Er w erden t alrijke beslu iten  genom en. Besluit en die w ij
nu legg en in de h anden v an de k erken d ie ons zon den.  M aar bov enal in de h anden v an de Here d ie
ons als afgevaardigden van de kerken riep tot dit synodew erk. Ook dit w as een zaak van roeping.
Het  gaat  om  de roepin g Gods,  zegt d e apost el Paulus in Filippenzen 3 :1 4.  Een roeping d ie ' van
boven'  is of, v olgens een andere mog elijke vertaling, d ie 'naar bo ven t oe'  is. Die hemelw aarts
gerich t is en  dus geric ht  op de g rot e to ekom st d ie in Christ us Jezu s voo r de deur  staat .
Van  die roepin g zijn w ij ons elke d ag bew ust  gew eest.  Daarom  begon nen w ij onze v ergaderin gen
dagelijk s met  onze hart en hem elw aarts t e richt en in on s lied, in h et aan roepen  van Go ds Naam  en in
het luisteren naar zi jn Woord. Dat bond ons samen en dat verbond ons bovenal aan Hem die ons
riep tot dit w erk. In het besef van deze roeping deden wij ons werk coram Deo, voor het aangezicht
van Go d. V oor zijn aan gezicht  hebben  w ij ook  bij het  begin v an deze syn ode belo of d al onze arb eid
te zullen verrichten in onderw orpenheid aan de Heil ige Schrift  en in gebondenheid aan de aangeno-
men bel i jdenis.  
Als ik  mij pr obeer in t e denk en in w elk persp ect ief o ns syn odew erk heef t g estaan , ko mt  mij het
beeld v oor o gen v an een f ot o in de k rant . Een fo to  van d e syno de, d ie een dagje u it is.  U zult  het
zich on get w ijfeld  herinner en: h et w as die fo to  van een  schip  in het  haven gebied v an Rott erdam ,
w aarop de synodeleden zich bevonden. De varende kerk! Laat ik dat beeld even mogen vasthouden.
Een schip d at v aart is h et b eeld van  een kerk  die ond erw eg is. Die d oor d e golv en klief t.  En die
golven kunnen hoog gaan! Het kan stormen. Dan is het zaak om midden in het gew eld van de
golven het schip in de rechte koers te houden, zodat het z'n bestemming bereikt .
A an da t b eeld h eb ik  ste eds w eer m oet en de nk en,  to en w ij hier a ls sy nod e bezig  w aren m et  onze
beraadslagin gen en b esluit en ov er allerlei zaken. W e leven in  een snel v eranderen de maat schap pij.
Veel nieuwe dingen komen op ons af. Er zi jn ontwikkelingen die zo snel gaan dat wij  ze soms
nauweli jks kunnen bi jhouden. En als kerken staan we daar niet buiten. In de stroming en branding
van de t ijd  vaart  het  sch ip  van de kerk .  Dan kun je  n ie t  b li jven st i ls taan. Dan moet  je  verder .  Je
moet mee met de ontw ikkelingen van de t i jd. Maar tegeli jk moet je koers houden. Want je bent
ond erw eg ergens n aar to e. En je moet  je bestem min g bereik en, d e veilige h aven.  Dat  is voo r het
schip  van d e kerk d e eeuw ige t oeko mst  in de v erschijn ing v an onze V erlosser Jezu s Christ us. In d at
perspec tief  sto nd het  w erk v an de Generale Sy nod e van Berk el en Rodenrijs an no Do min i 19 96 . W ij
zagen de v eranderin gen in d e samenlev ing op  ons af kom en. En w ij hebben  vanu it God s W oord  en
naar de geref orm eerde belijden is daar een ant w oord  op w illen gev en. En zo de k oers uit gezet n aar
de toekomst.  
W e w erden gec onf ront eerd m et v ele zaken. Laat  ik de saillant e punt en mo gen aanst ippen.  De zaak
van h et v rouw enst emrec ht  sto nd op nieuw  op de ag enda.  Er lagen versch eidene bezw aarschrif ten
teg en het  besluit  van d e generale sy nod e van Om men  op on ze taf el. To ch m och ten  w e teg elijk
con stat eren dat  het  besluit  van Om men  om  aan de zust ers van d e gemeen te h et st emrec ht  niet



langer te onthouden een breed draagvlak heeft in de kerken. En de synode kon met grote eenparig-
heid beslu iten  om  de revisiev erzoeken  af t e w ijzen en het  besluit  van d e vorig e syno de, zij het  met
een nadere precisering,  te handhaven. 
Als w e nog ev en blijv en in de sf eer van h uw elijk en gezin  en de plaat s van d e vrou w , dan  valt  te
denk en aan het  besluit  van d e syno de om  een huw elijksf orm ulier in nieu w e redact ie ter t oet sing aan
de kerken voor te leggen en het gebruik ervan in de vri jheid van de kerken te laten. En tevens om
aan depu tat en op t e dragen v erder t e w erken aan  herziening  van h et h uw elijksf orm ulier. Een kn ieval
voo r de t ijdgeest ? Een signaal dat h et m odern e emanc ipat iedenk en doo rdring t in  onze kerk en, zoals
het  Reform ato risch D agblad h et sy nod ebesluit  beco mm ent arieerde? W ie het  syno debesluit  zelf leest ,
zal tot  een andere c onc lusie mo eten  kom en. Het  gaat  erom  dat  het  onder w ijs van d e Schrif t o ver
het huwel i jk  zo duidel i jk  mogeli jk  doorklinkt  in de veranderende cul turele context  van deze t i jd.  
Een ander belangrijk besluit van de synode waarin ingespeeld werd op de snelle veranderingen in de
maat schap pij bet reft  de aanv ulling o p de inst ruct ie voo r depu tat en diac onale zaken . Zij kr ijgen o. a.
als taak diaconaal beleid zowel plaatseli jk als landeli jk te ondersteunen en te helpen vormgeven, de
deskundigheid van diakenen te helpen bevorderen en een netw erk op te zetten van deskundigen op
versc hillende g ebieden,  die de diak enen k unn en adv iseren. In sam enhang  daarm ee is ook  beslot en
dat  een gekw alific eerde beroep skrach t zal w orden  aanget rokk en. W e hebben  hier t e mak en met
noo dzakelijk e dienst verlenin g aan de d iakenen , die in d eze tijd g econ fro nt eerd w orden  met  zoveel
uiteenlopende problemen dat professionele hulp een vereiste is. Op deze wijze krijgt de toerusting
to t h et am bt  van d e diaken en, en igszins t e vergelijk en met  de opleid ing v an aanst aande dien aren
des Woords, een kerkelijke inbedding.
De zaak van zegengroet en zegen in kerkdiensten w aarin geen predikant voorgaat, telde op de
agenda m aar liefst  vijf enzestig  ingek om en st ukk en. W el een bew ijs hoezeer deze zaak leef t in  het
midden van de kerken. Met spanning w erd in de kerken uitgezien naar wat Berkel en Rodenrijs zou
besluit en. En zelf zat en w e ook  in spann ing ho e w e to t een  bevred igend b esluit  kon den k om en in
een zaak die al v erscheid ene generale sy nod en sinds 1 98 1 b ezighield.  Het  stem t t ot  vold oening  dat
de syn ode m et g rot e eenparigh eid t ot  een besluit  mo cht  kom en w aarin de uit spraak v an Om men
w erd gepreciseerd in die zin dat alleen een ouderling in een eredienst w aarin geen predikant v oor-
gaat  de zegen en  de zegeng roet  ongew ijzigd m ag uit spreken  en opleg gen.  De w inst  van d it b esluit  is
dat  het  aansluit  bij kerk elijke af spraken  over d e verant w oord elijkheid  voo r de eredienst en, zoals d ie
is to evert rouw d aan de g ezamenlijk e oudst en. Hier mee v erviel de n ood zaak om  een st udiedep ut aat-
schap  in t e stellen,  w aar van v erscheid ene kan ten  om  gevraag d w as. M oge m et d it b esluit  de rust
en de vrede in de kerken gediend zi jn.  
De gem eent e als ambt elijk verg aderde gem eent e kw am niet  alleen vo or de aand acht  in de beslu iten
die de synode nam met betrekking tot de toerusting van de diakenen, maar ook in wat zi j  besloot
inzake de opleiding tot de dienst van het W oord. Tot vier keer toe mocht deze synode overgaan tot
een beno emin g aan de T heolog ische U niversit eit.  Drs. W .H.  Rose w erd beno emd  to t u niversit air
docent in de Oudtestamentische f i lologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Nabije Oosten.
Verd er w erd drs.  I.D. H aarsma b enoem d t ot  univ ersitair d ocen t o m o nderw ijs te gev en in de (g e-
schied enis van  de) W ijsbegeert e. De aanslu itin g van  het  stu diepro gram ma bij d e behoef te aan  een
prakti jkgerichte opleiding aan de Theologische Universiteit en de veranderingen in de aanpak van de
preekc olleges m aakt en een derd e fo rmat ieplaat s voo r de A mb telijk e Vak ken n ood zakelijk.  Daarin
w erd benoemd  drs. P.W.  van de Kam p als universitair doc ent.  Terw ijl drs. A.L. Th. de Bruijne per 1
september 1997  w erd benoemd tot  universi tai r  docent in de Ethiek en de Encyclopedie.  Belangr ijke
besluit en, d ie enerzijds v eranderin g acc ent ueren,  maar and erzijds w ijzen op v oort gang in  de oplei-
ding tot  de dienst van het Woord. 
Op gep aste w ijze, met  dank  aan de Here v oor w at H ij gesch onk en heef t,  w erd af scheid  genom en
van t w ee hoog leraren. Eerst v an dr.  K. V eling,  die gedu rende een lan ge reeks v an jaren,  vanaf
19 72 , in Kam pen w erkzaam  w as. Hem  w erd dank  gebrac ht  voo r de w ijze w aarop hij zijn  onder w ij-
sopd racht  heef t u itg evoerd . Hij do ceerde d e w ijsbegeert e niet  los van  de opleid ing t ot  de dienst  des
W oord s, m aar int egreerde die in  het  geheel v an het   onderw ijs aan de Th eologisc he Univ ersiteit .
Tegen h et ein de van  de syn ode w erd af scheid  genom en van  dr. J . Do um a, die do or de Generale
Syno de van  Hoog eveen in  19 69  to t h oog leraar w erd beno emd . In een d ankw oord  mo cht  gew ezen
w orden  op zijn g rond leggend e arbeid als geref orm eerd et hicu s, die aand acht  vroeg  voo r persoo nlijk
gelo of  en ge bed , en  die in  zijn st udi e én in  de pr akt ijk lie t zie n ho e w ijd Go ds ge bod  is in o nze
mo derne sam enlevin g. H et w aren goed e mom ent en, w aarin zo af scheid  kon  w orden  genom en. W ij
zagen de genade van God, die gaven schenkt van hoofd en hart  en hand, over z ijn kerken. 
Dienst van het Woord, eredienst. Dan denken w e aan w at besloten w erd met betrekking tot de
litu rgie en de g ezangen.  In grot e eenst emm igheid k on de d iscussie o ver deze in  de kerk en gev oelig
liggende zaken w orden afg erond. De geno men besluit en w ijzen in de richting v an een grotere
variat ie in de lit urgie.  M ogen d eze besluit en dienst baar zijn aan d e inrich tin g van  een eredienst  die
als geref orm eerde eredienst  herken baar blijf t,  maar die t egelijk ' feest  van d e verw acht ing'  is en
blijf t.
Een bijzonder m ooi m om ent  w as het  besluit  dat  de syn ode nam  met  bet rekkin g t ot  aangepast e
kerkd ienst en vo or verst andelijk  gehand icapt e gemeen teled en, w aarin vo ort gebou w d w erd op  w at



hierover door de synode van Ommen besloten was. Het is goed om in de kerk zorg te hebben voor
de gehandicapten. Want onze God geeft meer eer aan hetgeen misdeeld is, opdat er geen verdeeld-
heid in h et lic haam  zou zijn (1  Kor. 1 2: 24 -25 ). Dienst verlenen de zorg aan  deze leden v an de ge-
meen te b reekt  de eenheid  van h et lic haam  niet  op,  maar bev estig t d ie juist . W e ont dekk en de gav en
van de Geest, de charismata die anderen soms missen en die God juist aan deze gehandicapte
broed ers en zust ers gesch onk en heef t:  het  blij en spo nt aan reageren o p w at in  de kerk dienst
gebeurt .  
Aan dach t m och t er o p deze sy nod e ook  zijn vo or de ev angeliev erkon diging  in de w ereld, zoals h et
evangelisatiew erk in België waarbij door het besluit van deze synode nu alle kerken betrokken zi jn.
En verder w i js  ik  op het  be lang van het  bes lu i t  inzake de opr icht ing van een miss ionai r inst i tuut ,
w aar in  de  vr oegere GM O en  de  IRTT -in -opr ic ht ing w erd en  sam engevoegd  tot  een  nieuw e IRT T.  Oo k
dit  besluit  bepaalt  ons bij d e verand erende sit uat ie w aarin w e ons m et h et zend ings- en ev angelisa-
tiew erk bev inden.  Het  gaat  nu niet  alleen meer o m d e th eoret ische en  prakt ische t oerust ing v an
missio naire dienaren  des W oord s of  w erkers in d e evang elisatie.  M aar w ij mog en met  het  evang elie
ook  stu dent en en v oorg angers uit  het  buit enland h elpen do or hu n een k ort sto ndige o pleiding  in
Nederland aan te bieden. En door docenten uit te zenden voor kort lopende cursussen in het buiten-
land.  W e hebben  een rijk erf goed o nt vang en en w e mog en ook  anderen in  de w ereld daarv an lat en
profiteren.
Dat  breng t m ij op w at g enoem d is ' het  feest  van d e herken ning' : de c ont act en met  de buit enlandse
kerk en.  W e zagen  ze ko men  op d eze syn ode , br oed ers en ee n zust er uit  vele l and en.  De Her e gaf  ze
ons als een geschenk van Hem. We ontdekten de 'haarden van de Geest' ,  zoals het op deze synode
genoem d is. En w e w aren verb aasd en v erblijd ov er het  w ereldw ijde w erk v an de Heilig e Geest.  W ij
hebben  niet  alleen anderen  w at t e bieden.  W e mog en ook  veel v an anderen , zust erkerk en en
kerkelijk e relaties in h eel de w ereld, leren  en ont vang en. Relat ies te m ogen h ebben m et k erken o ver
heel de wereld maakt ons klein. We worden er zelfs een beetje verlegen onder. We w orden daardoor
bepaald bi j het w oord van de apostel Paulus: "Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds
volm aakt  zou zijn. .."  (Fil. 3: 12 ).
Wij hebben als kerken in Nederland het einddoel nog niet bereikt. Dat bleek opnieuw  toen de
'binnenlandse betrekkingen' aan de orde kwamen. Ten aanzien van de Christel i jke Gereformeerde
Kerken kon de synode haar vreugde en dankbaarheid uitspreken over de verbl ijdende ontw ikkeling
op w eg naar eenh eid. Er w as in de af gelopen  periode,  mee dan kzij enk ele not a' s van o nze depu ta-
ten, duideli jkheid en herkenning gekomen bi j de christel i jke gereformeerde broeders.  Op belangri jke
pun ten  w erd ov ereenst emm ing bereik t.  Dat  geef t m oed en v ertro uw en om  verder t e spreken  met
elkaar ov er de eenheid  die er nog  niet  is, m aar die Christ us als een do or Hem  verw orven  gave w il
toeëigenen door de Heilige Geest. Het w as een goede dag, waarop w e de afgevaardigden van de
Christ elijke Geref orm eerde Kerken  mo cht en ont vang en, h en mo cht en ont mo eten  en naar hen
mochten luisteren. 
M oe il ij ker  w aren  de  be t rekkin ge n m et  de  Ne de rlan ds  Gere for meerd e Kerken . Er is m oe it e m et  de
w ijze w aarop deze k erken v rijheid c laimen in  het  om gaan m et d e geref orm eerde belijden is. A lgem een
w as dan oo k het  gevo elen t er syno de dat  op dit  mo men t g een of fic iële samensp reking en op lan delijk
niveau met de Nederlands Gereformeerde Kerken konden worden aangegaan. Minder groot w as de
eensgezind heid t oen het  ging o ver de v raag of  de verk ennend e con tac ten  met  deze kerk en mo esten
w orden  voo rtg ezet.  Al w erd t enslot te w el met  grot e meerd erheid het  besluit  genom en om  een
dring end app èl te do en op d e Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken.  Het  doet  pijn dat  w ij met  de kerk en
w aarmee wij voorheen één waren, zozeer verschil len over de vraag hoe w ij kerk van de Here Jezus
Christus moeten zijn. Ook met dit verdriet en deze pi jn mochten w ij aan het eind van de zitt ing
w aarin dit  besluit  genom en w as naar de Here g aan met  de bede o f H ij zo in de har ten  w il w erken
dat verhinderingen op de weg naar verdere contacten w orden weggenomen.
Opnieu w  kom t m ij voo r de aandac ht  het  w oord  van d e apost el Paulus dat  w ij het  nog n iet v erkregen
hebben en nog niet volmaakt zi jn, als ik denk aan de appèlschriften die we moesten behandelen.
Daarin werden w e geconfronteerd met zaken die een heel verdrietige achtergrond hebben. Soms
mo esten  w e ook  hardn ekkig heid sign aleren van  appellant en die in b eroep gaan  teg en uit spraken  van
mindere verg aderingen, zonder beho orlijk naar het oo rdeel van een classis of van  een particuliere
synode te hebben geluisterd.  
Dat w e als Gereformeerde Kerken het volmaakte nog niet hebben bereikt kw am pijnli jk aan het l icht
bij de behandeling van  het rappo rt v an deput aten ov er echtsc heidingszaken in de laatst e vergader-
w eek van  de syn ode.  Er w erden Sc hrif tu urlijke u itg angspu nt en vo or kerk elijk beleid g efo rmu leerd t en
aanzien v an ech tsc heiding  en t w eede huw elijk. D aarnaast  steld e de syn ode ric ht lijnen v ast,  die
eenheid in  beleid t en aanzien v an ech tsc heiding szaken k unn en bev orderen . Ho pelijk b iedt  dit  besluit
de kerkeraden een houvast om in deze complexe zaken verantw oord leiding te kunnen geven.
Als w e teru gzien op  de af gelopen  periode,  broed ers, m ogen w e zeggen d at w e een goed e tijd  gehad
hebben . W e hebben  elkaar leren k ennen en  w aarderen.  W e moc ht en naar elk aar luist eren en v an
elkaar leren.  De sfeer w as goed,  ook  bij versc hil van  menin g. So ms w aren er spann ingen en  liep het
w el eens hoo g op.  M aar nooit  brach t d at v erw ijdering t ussen br oeders.  Steed s von den w e elkaar
w eer in onze gezamenlijke roeping en de eenheid in Christus. Samen vonden w e elkaar voor de



tro on v an God in  ons geb ed. Sam en zong en w e de lof  van d e Here in on s lied. W aarbij w e w erden
begeleid op het orgel door ds. Dijkema, die een enkele keer w erd vervangen door ds. Van den Berg.
Werkeli jk , een mooie t i jd!    
Er is ook hard  gew erkt  in de co mm issies van v oorb ereiding.  De clust ering v an ond erw erpen per
com missie w as goed v oor d e present atie en  w erkt e binnen  de co mm issies zelf v erhelderen d en
st imulerend. 
W ij hebben  al dit w erk hier k unn en doen  door  de goed e zorgen v an de on tv angend e kerk v an Berkel
en Rodenrijs. In de gemeente zi jn de leden van de synode gastvri j  ontvangen. Met de huisvesting
w as he t  pr im a in o rd e.  Da t  is  in  he t  ver lede n v an  Berk el  en  Rode nr ijs w el  eens  an de rs  ge w eest .  En
dan doel ik niet op de vorige synode van Berkel, die hier in 195 2 gehouden is. We gaan bi jna
anderh alve eeuw  verder t erug in d e gesch iedenis.  In het  jaar 18 16  ging in  Berkel een zendin gsop lei-
ding van start. De 'kw ekelingen', zoals de studenten w erden genoemd, waren ondergebracht in de
past orie. M aar deze opleid ing w as geen lang  leven b escho ren. Reeds in 1 82 1 w erd beslot en erm ee
te st opp en. Een van  de redenen  w as dat  de huisv estin g veel t e w ensen ov erliet.  En er w as veel
ziekt e onder d e stu dent en. In een  besch rijving  van d eze gebeurt enissen las ik:  " Berkel is gelegen  in
eene mo erassige lage v lakt e, die on geveer t ien vo et b eneden d e zee ligt;  goed d rinkw ater is er n iet,
koo rtsen  van allerlei aard  zijn er regelm atig  teru gkeeren de gast en, en  in de zom ermaan den dan sen er
legioenen muskieten".
Nu heb ben w ij met  de ech te zom ermaan den in Berk el geen erv aring,  al hadden  w e w el enkele zeer
w arme d agen in ju ni, m aar zonder d at w e geplaagd  w erden do or m uskiet en. Het  drink w ater w as
goed en op onze logiesadressen hebben we het gevoel gekregen er thuis te zijn. We bewaren f i jne
herinn eringen  aan onze g asth eren en gast vrou w en. Deze erv aring zal w el mee de ac ht ergron d zijn
van h et b esluit  dat  deze syn ode gen om en heef t o m v oor d e to ekom st n iet u it t e w ijken n aar een
conferentieoord, zoals door één van de part icul iere synoden was voorgesteld. "De Bron" bleek voor
ons een u itst ekend  con feren tieo ord t e zijn, dat  het  mo gelijk m aakt e dat  deze generale sy nod e haar
plaats had midden in het kerkeli jk leven.
Het  w as goed h ier te zijn.  De samen roepen de en on tv angend e kerk h eeft  zich uit stek end v an haar
taak  gekw eten  en daarv oor w il ik nam ens de sy nod e hart elijk dan k zeggen . In de eerst e plaat s noem
ik de b eide predik ant en ds.  Geersing en d s. Tiek stra,  en de scr iba br.  De Vr ies. Zij heb ben het
nod ige w erk v erzet in d e voo rbereidin g van  deze syn ode.  M aar niet  mind er dank  zijn w ij versc hul-
digd aan  de co mm issie van v oorb ereiding,  best aande uit  de broed ers Erkelens, De Gelder,  Van  der
Kaaden,  Treurn iet en  de zust ers Van  Leeuw en, Leng keek en  Lok.  Zij zijn ons o ok t ijdens de zit tin gs-
period e van d eze syno de t ot  grot e steu n gew eest.
Onze dank  gaat  ook  uit  naar degen en die het  secret ariaat h ebben b eman d, al w aren het  meest
dames zodat het w oord bemenst beter op z'n plaats is. Deze dames, onder leiding van het hoofd
van h et sec retariaat  zr. Lok  en haar v ervang ster zr.  Hagg,  sto nden alt ijd klaar v oor o ns. A ls ze ons al
lastig of  veeleisend vonden  hebben ze ons dat  in elk geval niet lat en merken.  Zonder iemand  teko rt
te w illen doen  noem  ik hier in  het  bijzond er nog  de naam  van b r. W iegel, de sy steem beheerder  die
voo r de m eest m oeilijke c om put ervraagst ukk en een op lossing w ist.
Hoe zou  ik ver der ku nnen v erget en de k ost er en zijn v rouw , br.  en zr. Grav esteijn , en allen d ie hen
hebben  geholp en in deze sy nod etijd . U heb t erv oor g ezorgd d at w e in de pau ze w eer w at k ond en
bijko men  en ons k ond en ont spannen  bij het  genot  van k of fie o f t hee. U h ebt  ons elk e dag w eer een
uitstekend verzorgde broodmaalt i jd voorgezet. Hulde aan de koster, die ook na afloop van de
avon dzitt ing v ermo eide en do rstig e syno deleden n og w el eens vo ort hielp.  Zo go ed als w e het  bij u
hadden kri jgen w e het niet elke dag. En dat is misschien maar goed. Onze harteli jke dank voor uw
zorgen,  w aaraan w e zulke f ijne herinn eringen  bew aren. W e hebben  het  ook  gew aardeerd dat  u
meest al ' s mo rgens b ij de open ing v an de zit tin gen aanw ezig w as. Daard oor liet  u mer ken d at h et
syno debedr ijf u  mede aan ging en  dat  u samen  met  ons zich  afh ankelijk  w ist v an de Here.
Ook d e w arme m aaltijd en in rest aurant  ' t Raedt huy s w aren goed  verzorg d. W e bevo nden o ns daar
elke dag op historische bodem, in het vroegere Regthuys. Waar recht gesproken werd door de
scho ut , die t evens h erbergier w as. De sc hilderijen aan  de w and herin nerden  ons dag elijks aan die
tijd en van  vroeg er. En deze sfeer  deed on s de maalt ijd ext ra goed sm aken.  W e zijn blij dat  w e dit
nog  hebben  meegem aakt , vo ordat  dit  stu kje ou d-Berkel t egen de v lakt e gaat  om  plaat s te m aken
voor een doorgaande weg.
Het  w as goed h ier te zijn en  het  w as fijn  om  hier t e w erken.  U als verg adering  hebt  het  mij als
praeses niet  mo eilijk gem aakt . Ik w il u hart elijk dan ken v oor d e w ijze w aarop u m ij, die als sy nod e-
praeses geen erv aring had , t egem oet  get reden ben t.  Ik w il u w el eerlijk zeggen  dat  ik er t egenop  zag
leiding t e geven  aan de sy nod e. M aar u hebt  op een f ijne man ier mij erv aring lat en opd oen als
praeses en m ij zelfs het  gevo el gegev en dat  het  ook  nog w el plezierig w erk is. Ik  ben m ij bew ust  van
de onv olko men heid v an mijn  w erk. En m och t ik  iemand  door  mijn w oord en of  leiding g ekw etst
hebben, dan vraag ik daarvoor excuus. 
Graag w il ik dank  bet uigen aan  mijn m ede-mo deram enleden.  Samen  hebben  w e het  w erk ku nnen
doen om  leiding te gev en aan de synode.  We zijn elk versch illend met eigen g aven, m aar w e
respecteerden elkaar en vormden een goed team. Ik bew aar daar bi jzonder goede herinneringen aan.
U, ds. Niemeijer, werd gekozen tot assessor. Dit w as een baan die u op het l i j f geschreven w as. De



assessor t rekt  aan vele t ouw tjes,  las ik ergens.  En dat deed  u met  verv e. U v ulde de v ele fu nct ies
die de assessor h eeft  op uit nem ende w ijze in. U w ist b ood schap pen die u  namen s het  mo deram en
aan de co mm issies moest  overb rengen  met  persoo nlijk g ezag te b ekleden , zodat  het  in de co mm is-
sies al spoedig  een gev leugelde u itd rukk ing w erd: " Pieter w il het  niet " . U heb t n aast u w  vele t aken
als assessor ook  een belang rijk aand eel gehad in  de vo orbereid ing v an de v ergaderin gen.  Bij verre-
w eg de meeste voorstellen van het moderamen trad u op als rapporteur. Daarbij trof ons uw  scherpe
oordeel en de beheersing van de mater ie.   
Ap art w il ik no emen  w at ik  persoo nlijk aan  u versc huldig d ben.  U hebt  als assessor en m oderam enlid
veel v oor m ij als praeses bet ekend . U w as mij t ot  grot e steu n bij de u itv oering  van m ijn t aak. Ik  w il
u heel hartelijk bedank en voor d e fijne manier w aarop u binnen het  moderam en uw  aandeel geleverd
hebt  in het  best uren v an deze syn ode.  En ik meen  daarin nam ens heel de v ergaderin g t e mog en
spreken. U toonde zich in al les een kundig synodebestuurder.  Onze oprechte dank voor uw  w erk!
De t aak van  eerste sc riba w as aan u, d r. V an Hou w elingen,  to evert rouw d. So mm ige syn odeleden
hebben zich w el eens verbaasd over het feit dat u nagenoeg niets opschreef t i jdens de zitt ingen.
Behoort  het  volgens de kerkorde niet  tot  de taak van de scr iba om te noteren w at voor schr if te l i jke
vastlegging van w aarde is? Maar zi j vergaten het comput ernetw erk, waardoor onze scriba de
syno debesluit en als ko pij vo or de A ct a door gesluisd k rijgt . En uw  taak opv att ing v an de sc riba is:
besluit en w eergeven , ver gezeld v an een bo ndige w eergave v an de besp reking . Dat  laatst e w as u
uit stek end t oevert rouw d en u w as daar ook  bijzond er snel mee.
Toen een  syno delid na u w  verk iezing t ot  scriba I t egen u zei:  " Nu ga je h et d ikst e boek  van je lev en
schrijv en" , ant w oord de u:  " Er komt  w el het  minst  van m ezelf in t e staan " . To ch lat en de A ct a van
strak s meer v an uzelf  zien dan u  to en aangaf . Ze lat en de bo ndigh eid van  uw  stijl zien.  En als w e
strak s dunn ere Ac ta k rijgen w ordt  de w ens van  ds. T iekst ra in zijn op eningsw oord  verv uld:  " Probeer
uw  Ac ta b eperkt er te h oud en" . Ov erigens gaf  het  scribaat  u heel w at w erk. In  de mo deram enkam er
doo k u ac ht er de co mp ut er en dan h oord en w e u vo orlop ig niet . M aar als over en ige zaak m odera-
menoverleg nodig was, l iet u zich niet onbetuigd. Wij hebben veel profi j t  gehad van uw  scherpe
oordeel en we hebben genoten van uw  humor.  Onze hartel ijke dank voor uw w erk!  
De verg adering  koo s u, d s. V an den Berg , t ot  haar t w eede scrib a. En daarin heef t zij zich  niet
vergist. Dit w as een kolf je naar uw  hand. Wij zagen u niet zo veel in de moderamenkamer. U hebt
heel w at uren doorgebracht in het secretariaat. U had de leiding van dit grote bedri jf .  U zorgde voor
de correspondentie. Heel w at brieven gingen uit,  voorzien van uw  handtekening. U hebt er soms op
één dag t iental len moeten zetten. 
Ooit had ik het voorrecht met u als collega proximus in een plaatseli jke gemeente samen te werken.
De verkiezing in het moderamen van deze synode bracht ons weer samen. Al w aren w ij achter de
mo deram ent afel g escheid en doo r de eerst e scriba.  M aar zoals onze ' syno def ot ograaf '  ds. T er Beek
al signaleerde,  op and ere mo men ten  w aren w ij zo verb ond en dat  zelfs de eerst e scriba d aar niet
tussen kon komen. Uw bezonken oordeel, uw  milde humor en gulle lach maakten de samenw erking
met  u in het  mo deram en t ot  een f eestelijk e zaak. W ij dank en u hart elijk vo or het  w erk dat  u als
scriba II gedaan hebt.
Ook w il ik hart elijk dan k zeggen  aan de v ijf c om missiev oorzit ters,  ds. Geert sma,  ds. Sieg ers, ds.
Dijkem a, ds.  Van  der Laan en d s. Groen enberg . Het  is geen gerin ge opg ave om  leiding t e geven  aan
een synodecommissie: het w erk op gang brengen, zorgen dat de vaart er in bl i jf t  en dat verant-
w oord  w erk gelev erd w ordt . To ch b ent  u daar uit stek end in g eslaagd.  Ik dank  u ook  voo r het
overleg dat w ij  wekeli jks als moderamen met u mocht en hebben. Zo konden we samen zorgen voor
de planning van het w erk en een goed verloop van de vergaderingen.
Laat ik niet v ergeten de bijdrage v an de ouderlingen in on ze synode t e vermelden.  Zij mogen m et ere
genoemd worden. Er w aren niet alleen predikanten met kennis van zaken, maar de synode had ook
vele t erzake ku ndige o uderlin gen,  die een belan grijk aan deel hebb en gelev erd in de b eraadslaging en
en het  to t st and k om en van  de besluit en van  deze syn ode.
In mijn  dank  w il ik oo k graag  bet rekken  het  w erk v an onze ad viseurs.  M et n ame no em ik  de hoo gle-
raren, d ie de co mm issies op hu n verzo ek adv ies hebben  gegev en en die b ij gelegenh eid ook  aanw e-
zig waren in de plenaire vergaderingen. Dit laatste is overigens tot een minimum beperkt gebleven.
Het  is niet m eer zo als vro eger dat  de hoo gleraren p erman ent  als adviseu rs aanw ezig zijn en alle
vergad eringen  bijw onen.  W e moest en het  als syno de in v eel dingen  zonder u  doen.  M aar w e hebben
het  zeer op prijs g esteld  dat  u desgev raagd uw  adviezen  w ilde gev en. M et n ame zeg ik  dank  aan
prof . Te V elde, d ie ons bij h et o pst arten  van h et w erk op  de eerst e syno dedag g eholpen  heef t en  die
ook daarna bereid bleek ons van advies te dienen. 
Broeder Van Winden wil ik hartel i jk danken voor het w erk dat hi j  als quaestor van de synode voor
ons gedaan heeft. En tevens wil ik hem veel sterkte toew ensen voor het w erk dat hem in de
komende periode tot aan de volgende generale synode wacht.
Ook w il ik hart elijk dan k bren gen aan d e broeder s van d e syno de die ben oem d zijn in d e begrot ings-
com missie,  Van  der Jag t en  Stelp stra.  De eerstg enoem de ko n doo r ziekt e de zitt ingen n a het
zomerreces niet meer bi jwonen. Moge de Here hem en de zi jnen nabij zijn. Onze dank gaat tevens
uit naar de broeders van de controlecommissie, Buurman en Stelpstra, die reeds t i jdens deze synode
ontzagl ijk  veel  werk verr icht  hebben. Ik wens u ook veel  sterkte toe voor de komende t i jd.  



De pers, vooral het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad, wil  ik danken voor de
verslagg eving  van o nze verg adering en, d ie van g root  belang is v oor een g oede v oorlic ht ing v an het
kerkv olk.  Som s beant w oord de het  verslag n iet h elemaal aan d e feit en, m aar in goed  overleg  kon  dat
hersteld worden.
Broeders,  w ij zijn bijna aan h et ein de gek om en van  deze generale sy nod e. A ls w ij acht erom  zien is
het  in verw ond ering ov er de goed heid v an de Here.  Hij w as ons nab ij. Hij st erkt e ons elk e dag
opnieuw , zodat w e het mentaal en lichamel ijk  konden volhouden. Hi j  gaf  ons geloof en versterkte
het dageli jks door de ontmoeting met Hem in Schrift lezing, l ied en gebed. In het bloed van Gods
Zoon , on ze Heiland J ezus Christ us is verg eving  van al o nze zond en en t ekort kom ingen in  dit  syno de-
w erk.
Ik w il u t enslot te n og her inneren  aan het  w oord  van d e apost el Paulus dat  w e vanav ond  lazen uit
Fil ippenzen 3:12 en dat ik al enkele keren citeerde: "Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of
reeds volmaakt zou zi jn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus
Jezus g egrepen b en" . Het  gaat  hier ov er gew eldige din gen:  het  perspec tief  van d e volle k ennis v an
Christ us op d e dag v an zijn v erschijn ing als V erlosser uit  de hem elen. Die v olle ken nis van  Christ us,
daar zi jn w e nog lang niet aan toe. Maar daarheen zi jn w e wel op w eg! Daarheen w aren w e ook op
w eg met ons w erk in deze generale synode. Dat gaf vaart  aan ons werk.  
Ik roep u  nog een maal het  beeld v an het  schip  in de herin nering : beeld  van d e kerk d ie op w eg is
tem idden v an de go lven.  Laten  w e koers h oud en, b roeders!  De golv en om ringen  ons,  veel gev aren
bedreig en ons.  W e zijn er nog  niet . M aar w e kom en er w el! W ant  w e hebben  Vad ers Zoon  aan
boord en veil ig strand voor ' t  oog.

Door de assessor w ordt de praeses als volgt toegesproken:

Broeder praeses,
Kort  voo r het  zomerrec es deed u een  ont dekk ing.  M oet  je eens kijk en w at ik  hier heb,  zei u teg en
mij.  U liet m e een apparaat je zien w aarmee u als p raeses vanaf  uw  zetel ach ter d e mod eramen taf el
de mic rof oon s kon  bedienen . Het  w as er al vanaf  de open ing v an de sy nod e. Zoals v oor zov eel
dingen  had de sam enroep ende k erk oo k hierv oor g ezorgd.  Conf orm  het  draaiboek  besch ikt e u ov er
de mog elijkheid om alle sprekers -- althans voo rzover ze vanacht er de katheder spraken  -- het w oord
daadwerkelijk te ontnemen.
Het  is tek enend v oor u w  manier  van leid inggev en dat  u al de w eken v oord at u  uw  ont dekk ing deed
het  apparaat je nooit  gemìst  hebt . Zelf s nádat  u het  ont dekt  had,  hebt  u er noo it g ebruik  van g e-
maa kt . Om dat  u daa rvo or u w  hám er had ? Nee, w ant  ook  die h ebt  u hee l spaar zaam  gebr uik t.  Ik
w eet h et n iet h elemaal zeker,  maar v olgens m ij is er niet v aker een sp reker m et u w  voo rzitt ersham er
to t zw ijgen gem aand dan  met  een depu tat en-balpen . En dat  laatst e is gelukk ig niet  meer dan  één
keer gebeurd.
Deput aten . Regelmat ig t uit ten  hun o ren van  w at ze t er vergad ering ho orden . M aar zij hoord en dan
ook  niet  bij het  team  dat  w ij vorm den.  Trou w ens, v oord at w e onszelf  een t eam v oelden,  mo esten
w e zelf ook w el eens wat w ennen aan elkaars manier van spreken. De vergelijking van de synode
met  een lux e viskar  die alleen zalm en  geroo kt e paling b evat  -- een om stred en met afo or die in een
ander verband g ebruikt  w erd tijdens een van d e laatste w eken van de sy node -- klinkt  niet erg
com plim ent eus. Op  het  eerste g ehoor  zelfs on gepast . M aar het  is een fo rse voo ruit gang v ergeleken
bij de k ruiw agen v ol kik kers die w e aan het  begin w aren. H et is m ee de vru cht  van u w  manier  van
leidingg even en  van u w  persoo nlijke aand acht  voo r ieder van  ons dat  w e ons m et elk aar verbo nden
w isten  zonder h et id ee te heb ben dat  w e gevan gen zat en of  ingem aakt  w aren. U  zorgde erv oor d at
iedereen zich  als een vis in h et w ater k on v oelen,  en mee o p die m anier vo orkw am u d at w e in
stilstaand w ater terech t kw amen. W e konden o nder uw  leiding hard w erken in een plezierige sfeer.
U verlo och ende uw  verleden  als perssch ouw er niet . U liet  iedereen aan h et w oord  kom en en
uitspreken. Maar er w aren grenzen. Soms leidde uw  interventie tot een ogenblikkeli jk excuus in de
vergadering. Soms gebruikte u de wandelgangen om op de u eigen vriendelijke wijze zaken recht te
zett en en de sf eer te b ew aren. D aarnaast  legde u in  alle oot mo ed de m oeit e van en  onze sch uld in
de omg ang met  elkaar aan de Here voor.
Het feit dat w e eigenlijk maar één keer een echte derde ronde hebben gehad over een onderwerp,
to ont  aan hoe d oelgeric ht  u ons h ebt  leren w erken.  Tal van  belangrijk e zaken -- m et als m eest in  het
oog  spring ende die v an zegeng roet  en zegen,  vrou w enst emrec ht , lit urgie en k erklied -- k ond en met
een verh eugend e eenparigh eid w orden  afg erond . A ls de eerst e rond e een div ersiteit  aan men ingen
had op geleverd , w aarvan w e als vergad ering niet  w isten  hoe w e ermee v erder m oest en, g reep u in
en w ees een duid elijke rich tin g, w aarbij leuk  bedac ht e, m aar onbeg aanbare dw arsstrat en w erden
afgesneden. Ook als niet iedereen daar metéén gelukkig mee was, beseften w e dat bi j u de wens tot
een veran tw oord e con sensus t ussen c om missie en d eput aten  en t ussen c om missie en o ppo sant en
vooropstond. En onder de drang van uw  vriendeli jke ogen is die gelukkig vele keren gevonden.
Zelf o nt hield u zic h van  bijdragen  aan de disc ussie. W e hadden  drie Boersm a' s ter sy nod e. M aar als
zich voor een ronde 'dom inee Boersma' had opgegeven, dan wisten w e alt i jd om w ie het ging.
Slecht s één keer heb t u , vo orzov er ik m e kan h erinneren , t ijdens een b esprekin g plaat sgenom en



acht er het  spreekg esto elte.  Dat  w as to en de c ont act en met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken
aan de ord e w aren. Ik  haal het  hier even  naar vo ren om dat  het  u t ypeert . In alle zaken  liet u h et
spreken aan ons over. Maar toen het ging over contacten w aarbij  de bewaring van het fundament
van de kerk in het geding w as, liet u zich horen.
W aarom  beperk te u  zich zozeer? Om dat  u zich n iet v oldoen de vo orbereid  had? Ik den k dat  w einigen
zo gron dig hu n st ukk en gelezen h adden en  erin t huis w aren als u. V an de m oderam enkam er (w e
hebben  het  er goed g ehad m et elk aar!) nem en w ij als herinnerin g m ee hoe w e u zagen lezen en
ond erstrep en en ho e w e u som s opget ogen,  som s verw ond erd, so ms v ertw ijfeld  com men taar
hoorden leveren.
Beperkt e u zich in  uw  bijdragen  om dat  het  allemaal w at aan  u vo orbij gin g? Ook d at k an de reden
niet  zijn. Terw ijl de scrib a I menig  deput aat v erraste d oor v rijw el niet s te n ot eren, zag d e vergad e-
ring een voortdurend schri jvende praeses voor zich. Vel na vel. En òf u ook hoorde wat er gezegd
w erd! In de manier w aarop u na een eerste ronde het vervolgtraject aangaf, bleek hoe scherp u
geluist erd had en  hoezeer u w ist w aarop het  aankw am.
Deed u m isschien  niet  mee aan d e rond en om dat  u geen g rip op  de zaken h ad? In uw  gebeden  aan
het  begin v an iedere v ergaderd ag dro eg u niet  alleen heel het  kerkelijk  leven in  al zijn fac ett en aan
de Here op en legde u ook niet al leen de nood die de kranten beheerste aan de Here voor, maar ging
u ons,  zoals w e die dag o nze discu ssies zouden  voeren , vo or naar d e tro on v an de Here m et
conc rete dank en sc herp op de ko mende besprek ing to egesneden vragen.  Ook m et de doo r u
gekozen Schrift lezing en liederen bracht u ons in de goede uitgangsposit ie voor onze besprekingen.
Wat w as de opening van onze zitt ingen een substantieel onderdeel van iedere dag! Liturgie die ons
hart verwarmde, de toon zette en het niveau duideli jk maakte w aarop w e bezig waren.
Laat m e in dit  verban d vo oral niet  verget en t e herinner en aan de m anier w aarop u d e zitt ingen
besloot over het gesprek met de Christel i jke Gereformeerde Kerken. Het w as een goede en verkwik-
kend e dag gew eest.  En hij w erd do or u beslo ten  met  een indru kw ekken d slot w oord  en appèl,
gevolgd door een indringend gebed. Wat hebben w e ons toen gereforméérde en oecuménische
synode gevoeld!
Sprak u w ellicht niet mee, omdat u in het verleden over alle onderw erpen uw  mening al eens
gegeven had op een synode? Het valt  n iet  te ontkennen dat u over veel  synodale ervaring beschikt .
Berkel was de zesde generale synode die u onder haar afgevaardigden telde. En w e kw amen uw
naam inderdaad een keer tegen in een commissierapport: toen het ging over het woord ' onderdanig'
in het hu w elijksform ulier.
Toch zal het ook uw  vróegere optreden niet geweest zijn dat u ervan w eerhouden heeft om  nú te
spreken . W ant  w e hebben  u leren k ennen als een  man d ie niet  is stil blijv en st aan, m aar zijn tijd
heef t b ijgehou den.  Dat  merk ten  w e aan uw  stijl v an leiding geven : daarin  bet oon de u zich  niet
oud erw ets,  maar eigen tijd s. W einig praesid es vóó r u zullen zov eel ruimt e to t resp onsies en ac clam a-
ties u it d e vergad ering geg even h ebben.  Zw eren bij ou de st andpu nt en kan  dus oo k de o orzaak n iet
geweest zi jn van uw  zwijgen.
Uw  praesidiale opstel ling moet een zaak van overtuiging gew eest zi jn. U wilde niet heersen, maar de
vergad ering dien en en haar h aar w erk lat en doen . Dááro m w as u als praeses t erugh oud end en
besch eiden.  En juist uw  bereidheid  om  u t e laten  helpen v anuit  de verg adering , gaf  u ov erw icht  en
gezag. U  liet zien h oe besc heidenh eid, t erugh oud endheid  en bem innelijk heid prim a sameng aan met
een beslist e, geref orm eerde ov ertu iging.  U gaf  stu ur aan de v ergaderin gen zon der er uw  eigen
stem pel op t e druk ken.  U w ist u  op úw  plaat s en met  úw  verant w oord elijkhed en dienst baar aan het
voortgaande werk van de Hére. Dat heeft ons het meest getroffen.
Na uw  verk iezing t ot  praeses zei u t egen m ij: ik w ilde dat  iemand  anders gek ozen w as en dit  had
mo eten  doen.  Na de eerst e w eek ver zuch tt e u: ik  heb het  idee dat  ik niet s gedaan h eb. U v oelde u
in het  begin o nw ennig.  Lang heef t d at v olgens m ij niet  geduu rd. N adat  u de drie v olle ordn ers met
ingek om en st ukk en had d oorg eploegd , heb t u  zich st eeds meer m et d e com missies bem oeid.  U hield
de vin ger aan de p ols, u  inf orm eerde en st imu leerde. U b ereidde m et zor g uw  to espraken  voo r aan
het  adres van  buit enlandse af gevaard igden,  van B &  W  van Berk el en Rodenrijs en  van af - en
aant redend e doc ent en van  de Theo logisc he Univ ersiteit .
Nu de sy nod e aan het  einde v an haar zit tin gen is,  w illen w ìj van ònze k ant  to t u  zeggen:  w ij zijn blij
dat  ú verk ozen ben t en  dat  ú het  gedaan h ebt . Ond er uw  ont spannen  leiding w as het  goed v ergade-
ren! W e bet uigen u  daarvo or on ze w elgemeen de dank . En w e hopen  dat , àls het  verloo p van  een
zaak u een en kele keer n iet h elemaal lekk er zat,  dat  nare gev oel snel v erdw een doo rdat  w ij u
hebben  laten  merk en hoev eel respect  w e als mede-m oderam enleden en  als vergad ering v oor u  en
voor uw  leiding hadden.
Daarbij realiseren w e ons dat  u een inst rum ent  w as in de han den v an onze g enadige Go d. H ij
verzoen t en  heiligt , en Hij b ekw aamt . Hij do et zijn d ienaren bo ven zic hzelf u itg roeien.  Een aantal
keren hebben we t i jdens de synode en aan de maalt i jden Efeziërs 3:14-21  gelezen en in de beri jming
van het  Liedboek gezongen.  De doxo logie w aarmee dit Sch rift gedeelte eindigt , mak en w e van hart e
tot  de onze: " Hem nu , die blijkens de krach t w elke in ons w erkt,  bij macht e is oneindig veel meer t e
doen d an w ij bidden  of  besef fen , Hem  zij de heerlijkh eid in de g emeent e en in Christ us Jezu s to t in
al le geslachten, van eeuwigheid tot eeuw igheid! Amen" .



Namens de hoogleraren-adviseurs voert prof. dr. J. van Bruggen het woord en spreekt als volgt:

Broeder praeses, broeders afgevaardigden,
Als h oog leraren-adv iseurs vo elen w ij ons nau w  bet rokk en bij het  w el en w ee van d e Univ ersiteit  der
kerken : dag elijks m ogen w ij daaraan on s w erk do en. Deze sy nod e had div erse belangrijk e zaken v an
de Univ ersiteit  op haar ag endum . Bij de beh andeling  daarvan  w aren w ij niet  als hoog leraren-adv i-
seurs van  uw  vergad ering aanw ezig. M aar w él als adviseu rs van u w  deput aten -curat oren.  Ik kan  het
dan oo k niet  laten  om  deze gelegen heid aan t e grijpen v oor een d ankw oord  namen s alle collega' s.
Een dankwoord voor de t i jd en aandacht en zorg die u hebt wil len geven aan de goede voortgang
van het onderwijs. Wij voelen ons in ons werk gesterkt door uw besluiten. En w e zijn bemoedigd
door de belangstel l ing voor het w erk aan de Theologische Universiteit die w ij geproefd hebben in de
com missiev ergaderin gen en in  de plenaire v ergaderin gen.  Geve de Here zijn  zegen ov er deze beslui-
ten : lat en ze ten  dienst e mog en zijn v an de op bou w  van zijn  gemeen ten  en de v erbreidin g van  het
evang elie!
Onze t aak als  hoo glerar en-ad vise urs h ebb en w ij op  deze sy nod e ku nne n v erric ht en v olg ens o nze
verw acht ing.  U w eet d at d ie verw acht ing niet  hoog  gest emd  w as. W ij schrev en u na lan g beraad al
van t evoren  " dat  ons in d e huidig e situ atie g een regeling  van h et ad viseursc hap v an de ho ogleraren
mogeli jk l i jkt, w aarin allerlei vroeger en thans gevoelde bezwaren en knelpunten worden ondervang-
en" . Blijkens een  ons t oegezon den beslu itt ekst  hebt  u ken nisgeno men  van d e brief  en u erbij
neergelegd . U heb t d aarmee aanv aard w at w ij u sch reven:  " De w erkw ijze van een sy nod e (m. n. h et
w ekenlan g hou den v an verg adering en op v ier van d e vijf  w erkdag en en het  w erken v ia een uit ge-
breide c om misso riale voo rbereidin g) in co mb inat ie met  de beperk te m ogelijk heden v an de do cent en
om  in de sy nod e-plaats aan w ezig te zijn , leidt  o.i.  onv ermijd elijk t ot  slecht s w einig part icipat ie aan
het  syno dew erk en t ot  een beperk te c om mu nicat ie tu ssen de sy nod e en haar ho ogleraren -advi-
seurs" .
Wij danken u voor het begrip dat u getoond hebt voor ons schri jven. Graag hadden w ij daarover ook
met  u gespro ken o f d e behand eling erv an bijgew oon d, m aar blijkb aar w as daar uw erzijds geen
goede m ogelijk heid v oor.  M isschien  kan d at n og eens o p een v olgend e syno de: d e prob lemat iek blijf t
namelijk onv eranderd bestaan en on s inziens kan niemand ech t geluk kig zijn met  de hier gesignaleer-
de situatie die al zo lang als onbevredigend w ordt ervaren.
Rest m ij op déze sy nod e th ans niet s anders dan  u nam ens hoo gleraren-adv iseurs geluk  te w ensen
met  het  gereedk om en van  uw  arbeid en d e w ens en bed e uit  te sp reken d at d it w erk t ot  opbo uw  en
bloei v an de k erken zal zijn.  W ij w ensen u allen , pred ikant en en ou derling en, een g oede t erugk om st
in uw eigen gemeenteli jke w erk toe. Weest u ervan overtuigd dat ook w ij vanuit ons w erk aan de
Univ ersiteit  der kerk en de blik  steed s gerich t h ebben o p het  w elzijn van  de gem eent en w aarto e u en
w ij in Nederland mogen behoren en waarvoor wij onze dienst mogen verrichten.

Namens de ontvangende kerk van Berkel en Rodenri js houdt ds. W. Tiekstra de volgende toespraak:

Broeder praeses,  broed ers afg evaardig den,  broed ers en zust ers,
Ik heb u it d e Ac ta v an vo rige syn oden b egrepen d at h et n og niet  zo lang zo is,  dat  de praeses v an
de kerkeraad van de samenroepende en ontvangende kerk van de generale synode t i jdens de
slot zitt ing het  w oord  voert . Eigenlijk is d at p as het  geval sin ds de sy nod e van Om men . To en ach tt en
de hoogleraren-adviseurs het niet meer nodig in de slotzitt ing het w oord tot de afgevaardigden te
richt en. W at p rof . Do um a nog ev en vo or de v ergaderin g t oelich tt e. De praeses v an de k erkeraad,  als
pastor loc i óók lid m et adv iserende stem, n am het  toen b ij w ijze van spreken van hen o ver.
Wat hi j  precies gezegd heeft  is  niet  duidel i jk .  We lezen slechts:  "Namens de ontvangende kerk te
Omm en zegt  ds. H. J.  Siegers de sy nod e dank  voo r w at zij in d e syno de, zoals d ie in haar m idden
vergad erde, h eeft  ont vang en. De h erinnerin g aan de sy nod e zal in de kerk  te Om men  lang lev endig
zi jn". Ik neem aan dat door de afvaardiging van die praeses naar de synode hier in Berkel en Roden-
rijs, in Om men  de herinn ering no g w at lan ger leven dig is geb leven.  De syn oden v an onze k erken
vragen  de laatst e jaren nog al w at t ijd van  hun p asto r loci.
Het spi jt  mij in zeker opzicht, dat ik maar zo w einig in de gelegenheid was de zitt ingen van de
synode bij  te wonen. Dat w as niet uit desinteresse. Ik spelde dageli jks de krant. Straks hoop ik de
Ac ta o ok d oor t e nemen . M aar het  w erk in d e plaat selijke gem eent e ging m eestal v oor.  Hoev aak
mijn  vrou w  mij oo k erop  w ees, dat  ik t och  w el een uniek e gelegenh eid had sy nod ezitt ingen b ij te
w onen,  nu de sy nod e in Berkel en Roden rijs vergad erde.
Broeder praeses,  ik w il er mijn d ankb aarheid ov er uit spreken  dat  u als syn ode on ze gastv rijheid niet
hebt misbruikt. Het aantal vergaderw eken is duideli jk onder het door mij geschatte getal gebleven.
Vo or m ijn gev oel in snelt reinvaart , heb t u  de op u w  taf el gelegde zak en af gehand eld. Zek er, het
duurde soms w el even voor u op gang w as. Maar als de gang er in zat, dan ging het ook v lot. Zo
vlot dat onze catechisanten niet eens de kans kri jgen u nog eens onder leiding te bezoeken.
Wij hopen dat u het bi j  ons naar de zin gehad hebt. We hebben ons best gedaan het u naar de zin te
maken. De leden van de commissie die de synode voorbereidde en de t i jdens de synode door ons
geleverd e mann elijke en v rouw elijke krac ht en w ilden niet s liever dan  dat  u nu zu lt zegg en: " Het  w as



goed t oeven  in Berkel en Roden rijs" .
M oge on ze God de do or u gen om en beslissing en met  zijn zegen bek ronen , zodat  het  kerkelijk  leven
hier en elders mag bloeien tot lof voor onze Here en Koning.
Tenslot te.  U gaat  vert rekken . W ij w ensen u w el th uis. Den k no g m aar eens aan on s teru g zoals w ij
aan u terug zullen denken. Misschien w ordt het w el afk icken.. .

Aan het slot van zijn toespraak biedt ds. Tiekstra de vier moderamenleden een origineel geschenk
aan: zij mogen ieder het  bordje met  hun f unct ie-aanduiding, dat  speciaal voor deze synod e vervaar-
digd w as en w aaracht er zij steeds g ezeten w aren, als aand enken  meenem en naar hu is. De praeses
ont vang t b oven dien no g het  bord je met  het  logo v an de Generale Sy nod e Berkel en Roden rijs 19 96 . 

Na deze dank bare t erugb lik op  het  w erk v an de sy nod e laat de p raeses Gezang 3 0: 1,  3 en  6 zing en
en gaat hi j  de vergadering voor in dank- en smeekgebed. Tenslotte verklaart hi j met hamerslag de
drieënveertigste generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland sinds 189 2 voor
gesloten.

Het moderamen:
ds. T j. Boersm a, e.t . praeses
ds. P. Niemeijer, e.t.  assessor
dr. P.H. R. van H ouw elingen,  e.t . scrib a I
ds.  C. v an de n Berg , e. t.  scrib a II
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Doop
aan kinderen die in het buitenland geadopteerd zijn  39

Douma,  pro f .  dr.  J .
emeritering als hoogleraar aan de TU  76
ont vang st in  de generale sy nod e  26

Doven en slechthorenden, pastorale zorg aan  55
instructie voor de kerk te Zw olle-Zuid  55

Drent he, p artic uliere syn ode v an
Ak koo rd van  Samen w erking  voo r de zendin g in Brazilië  22
inzake instructie GDD  34
inzake zegengroet en zegen  51

E

Echtscheiding
appèl t egen uit spraak PS Gelderland   45 --46
rapport studiedeputaten echtscheidingszaken  47
uitgangspunten en richtl i jnen  47
zie ook bi j lage IV, V

England and Wales,  Evangel ical  Presbyter ian Church in  87
Eredienst  5 9--6 4

aangepast e kerkd ienst en  5 2--5 4
gezangen  64
litu rgie  6 3
ont vankelijkheid b ijlage C deputat enrapport   66
ont vankelijkheid d eputat enrapport   59
zegen(groet) door ouderl ingen  51
zie oo k b ijlage V II

Evangelisat ie
aanvul lende steunver lening evangel isat iew erk  70
evang elieverk ond iging in  België  69

Evangelisc he Om roep
inzake oproep tot steun door docenten TU  36

F

Financiën van de generale synode
quaestor en controlecommissie  8,  100

France, Eglise Réfo rmée Evang élique Ind ependan te  8 8
Friesland, par tic uliere syn ode v an

inzake t oelat ing v an asielzoekers aan  het  avon dm aal  40
inzake zegengroet en zegen  51

G

Geadopteerde kinderen, doop aan  39
Geersi ng , d s.  J. R.

adviseu r van d e generale sy nod e  4
Geestel ijke verzorging van mil itairen  56
Gelderland,  part iculiere sy nod e van

inzake ec ht scheid ing  4 5--4 6
inzake instructie GDD  34
inzake k erkelijke ex amen s  31
inzake preekstof uit andere belijdenisgeschriften  44
inzake vrouwenstemrecht  29
inzake zegengroet en zegen  51



Generaal Diaco naal Depu taat schap   33 --35
Generaal-syn odale pu blikat ies  97
Generale synode

adviseu rs  4
afgevaardigden  2
agenda  1 0
belijdenis en  belof te  5
censuur naar artikel 48  KO  11 1
com missies  7
constituering  4
eerstvolgende generale synode  107, 110
evaluat ie  11 3
financiën  8
geloofsbrieven  2
huishoudeli jke regeling  100
Inter net  e-mail adres  6
moderamen  3
opening  1
rondvraag  112
sluit ing  114

Gezangen  64
GMO, Gereformeerde Missiologische Opleiding  68
' s-Gravenh age, c lassis

inzake bededagen  49
Greek Evangelical Church  88
Groning en, p artic uliere syn ode v an

inzake het huwel i jksformulier   65,  67
inzake instructie GDD  34

Groning en-Zuid  19 78 , Generale Sy nod e van
inzake spreekconsent  58

H

Haarsma, drs. I.D.
aanvaarding benoeming  73
benoeming als universitair docent aan de TU  72
ont vang st in  de generale sy nod e  16

Harderw ijk, c lassis
vraag over deelname aan avondmaal door luisteraars kerktelefoon  42

Heemse 1 98 4--1 98 5,  Generale Syn ode v an
inzake benoeming diaconaal deputaatschap  34
inzake uitspraak leer ds. J. Hoorn  28

Holland -Noord , part iculiere sy nod e van
inzake hergroepering ressorten  22
inzake instructie GDD  34

Holland -Zuid,  part iculiere sy nod e van
inzake art ikel 65 KO tw eede l id  43
inzake hergroepering ressorten  22
inzake instructie GDD  34
inzake toepassing art. 42  KO  37
inzake vergaderen in een conferentieoord  96

Hoog leraren
adviserin g t er syno de  9 6

Huisho udelijk e regeling v oor g enerale syn oden
w ijziging  100

Huw elijksf orm ulier  6 5--6 7

I

ICRC, Internat ional Conference of  Reformed Churches  25, 87
IKON  57
India, Free Chu rch o f Cen tral  8 6
India, Reformed Presbyterian Church of Northern  86
Indonesia,  Gereja Gereja Reformasi d i   20,  85
Indonesia-Raad  85



Ingek om en br ieve n en r app ort en:  zie bijlag e III
Ireland, Evangelical Presbyterian Church of  87
Ireland, Reformed Presbyterian Church of  87
IRTT, Inst i tute of  Reformed Theological Training  68, 91
Israël, Bat T sion ' gem eent e'   88
ITT, Insti tuut voor Theologische Toerusting  68

J

Japan
collec te v oor d e Reform ed Chur ches t e Kobe  3 4--3 5
Reformed Church in  86

K

Kamp, drs. P.W. v an de
aanvaarding benoeming  16
benoeming als universitair docent aan de TU  75
ont vang st in  de generale sy nod e  16

Kenia, Af rican Evangelical Presbyterian Church  88
Kenia, Ch ristian  Reform ed Chur ch o f East A fric a  88
Kenia,  Reformed Church of  East Afr ica  23,  88
Kenya Christ ian Reformed Church  88
Kerkboek,  Gereformeerd

uit gave  9 7
Kerkeli jke eenheid  83

fe derat ie van  kerk verb and en:  zie bijlag e XII
geen af vaard iging  naar het  COGG  83
regels en handreikingen voor plaatselijke samensprekingen  83
verho uding  to t CGK (zie oo k bijlag e IXa, IX b, X )  80 --81
verhouding tot  NGK (zie ook bi j lage XIa,  XIb) 82, 84

Kerkelijk e exam ens  3 1
Kerkorde

artik el 5  3 1
artik el 11   32
artik el 19   32
artik el 32   36
artik el 42   37
artik el 47   80
artik el 52   79
artik el 65   43
artik el 66   44
artik el 69   49

Konin gskin d, V ereniging  Dit
inzake aangepaste kerkdiensten  54

Koninkl ijk  Huis  11,  95
Korea, Presby terian  Churc h in (Ko sin)  86
Korea, Ref orm ed Presbyt erian Chu rch in  (Hapdo ng)  8 6
Krijgsm acht predik ant en, reg elingen v oor:  zie bijlage V I

L

Leeuw arden 1 92 0,  Generale Syn ode v an
inzake avondmaalsviering in st ichtingen  41

Leeuw arden 1 99 0,  Generale Syn ode v an
inzake de nieuwe bijbelvertal ing  48

Litu rgie  6 3
L ux  M u nd i  9 2

M

Manipur, Reformed Presbyterian Church of  86
M exic o, Iglesia Presbit eriana Indep endient e de  89
M iddelbu rg 1 93 3,  Generale Syn ode v an

inzake k ranken com mu nie  4 2



M idden-H olland,  classis
inzake bededagen  49

Mil i tairen, geestel ijke verzorging van  56

N

Naamsaanduiding van De Gereformeerde Kerken in Nederland  102
Nederlands Bijbelgenootschap  48
Nederlands Gereformeerde Kerken  82

brief aan de eerstvolgende Landelijke Vergadering  82
zie oo k b ijlage X Ia, X Ib

New Zealand, Reformed Churches in  87
Nieuwjaarsmorgen, erediensten op  62
Nigeria,  Nongo u Kr is tu  u  Ken Sudan Hen T iv   88

O

Omm en 1 99 3,  Generale Syn ode v an
inzake aang epast e kerkd ienst en  5 2--5 3
inzake art ikel 65 KO tw eede l id  43
inzake ben oem ing dep ut aten  eredienst   60
inzake contact  met NGK  8 2
inzake vrouwenstemrecht  29
inzake rooster van aftreden deputaten  99
inzake zegen groet  (ont vank elijkheid )  50
inzake zegengroet en zegen  51

Oost-Europa, kerkelijke ontw ikkelingen in  88
Openin g van  de generale sy nod e  1
Orthodox Presbyterian Church  87
Overheid, relatie kerk en  95
Overijssel,  part iculiere sy nod e van

inzake k erkelijke ex amen s  31
inzake spreekconsent  58

P

Pakistan, Presbyterian Church  86
Philippines,  Free Reformed  Churc hes of  th e  24 , 8 6
Portug al, Igreja Crist â Presbiteriana d e  89
Portug al, Igreja Refo rmad a em  8 9
Present ie: zie b ijlage II

Q

Q u ot a
bewaking  98
d ep ut a t en  A SE  7 0

R

Radio- en televisieuitzending van kerkdiensten  57
Recht  van ap pèl

misb ruik v an het  recht  van ap pèl  3 7
Register op  de A ct a  10 1
Rose, drs. W.H.

aanvaarding benoeming  73
benoeming als universitair docent aan de TU  71
ont vang st in  de generale sy nod e  16

Rott erdam , classis
inzake vrijst elling quo ta A SE  70

Rott erdam -Delfsh aven 1 96 4--1 96 5,  Generale Syn ode v an
inzake k erkelijke ex amen s  31

Ru ss ia , Ev an ge li ca l Re f or m ed  Ch ur ch es  Un io n o f   2 1 , 8 8

S



Samen sprekin gen,  regels vo or kerk elijke  8 3
Scot land, Free Church of   18,  87
Singapore, First /  Covenant Evangelical Reformed Church  86
Sluit ing v an de gen erale syno de  1 14
Spanje,  Iglesia Cristian a Reform ada  8 9
Spanje,  Iglesias Reform adas de Espana  8 9
Spreekconsent  58
Sri Lanka, Dutch Reformed Church of  86
Sterktew ensen  9,  12,  15
Studiefinanciering voor theologische studenten  32
Suid-Afrika, Gereformeerde Kerke in  88
Suid-Afrika, Nederduitse Gereformeerde Kerke in  88
Suid-Afr ika,  Vrye Gereformeerde Kerke in  14,  88

T

Taiwan, Reformed Presbyterian Church of  86
Theolo gisch e Univ ersiteit

aanvaarding benoemingen  73, 78
Bruijne, drs. A.L.Th. de, benoeming als universitair docent  77
Bruijne, d rs. A .L.T h. d e, on tv angst  in de gen erale syno de  2 6
Douma, prof. dr. J., emeritering van  76
Doum a, pro f.  dr. J ., o nt vang st in  de generale sy nod e  26
Haarsma, drs. I .D., benoeming als universitair docent  72
Haarsm a, drs.  I.D.,  ont vang st in  de generale sy nod e  16
Kamp, drs. P.W. v an de, benoeming als universitair docent  75
Kamp , drs.  P.W.  van d e, on tv angst  in de gen erale syno de  1 6
ontbinding van de Stichting  79
ontvangst nieuw benoemde docenten  16
prakt ijkoriën tat ie  79
Rose, drs. W.H., benoeming als universitair docent  71
Rose, drs.  W .H. , on tv angst  in de gen erale syno de  1 6
Stat uut  (zie ook b ijlage VIII)  7 9
studiefinanciering voor studenten  32
Velin g, d r. K. , af scheid  ter sy nod e  16
voorl ichting aan de kerken  79
vooropleiding  79
voo rstel d eput aten -curat oren inzak e kerkelijk e exam ens  3 1
voorziening Ambteli jke Vakken  74

Tiekstra,  ds.  W.
adviseu r van d e generale sy nod e  4
openin g van  de generale sy nod e  1
toespraak bi j de sluit ing  114

Timor,  Gereja Gereja Masehi Mu syafir  8 5

U

Unai,  Igreja Reform ada da Colo nia Brasoland a  89
United States,  Reformed Churches in the  27, 87
Ut recht , part iculiere sy nod e van

inzake avondmaalsviering in st ichtingen  41
inzake doop geadopteerde kinderen  39
inzake instructie GDD  34
inzake k erkelijke ex amen s  31

V

Veling, dr. K.
afsc heid als ho ogleraar t er syno de  1 6

Ven ezuela, Iglesia Crist iana Fé Reform ada  8 9
Vo orbereid ing eerst volg ende gen erale syno de  9 6
Voorburg,  Gereformeerde Kerk te

inzake voorstel zusterkerkrelatie met CGK  80
Vrouw enstemrecht

bezwaarschrift  tegen PS Gelderland  30



bezwaren tegen uitspraken GS Ommen  29

Z

Zaïre, Eglise Réformée Confessante au  88
Zeeland,  Noord -Brabant  en Limb urg,  part iculiere sy nod e van

inzake bew aking  quot a  98
inzake ev angelisat ie in België  69
inzake instructie GDD  34
inzake zegengroet en zegen  51

Zegeng roet  en zegen
door ouderl ingen  51
ontvankeli jkheid GS Ommen  50

Zendti jd Voor Kerken, Stichting  57
Zorgin stellin gen,  geref orm eerde  3 3
Zwol le-Zuid,  Gereformeerde Kerk te

predikant voor doven en slechthorenden  55



CH RONO LOG ISCH  OV ERZICHT  VAN D E PLENAIRE V ERGA DERINGEN

De namen v an de adviseurs zijn als volgt af gekort :

hoo gleraren

JvB prof . dr.  J. v an Brugg en
JD pro f .  dr . J .  Douma
BK prof . drs.  B. Kam phu is
GK prof . drs.  G. Kw akkel
FvdP prof. dr. F. van der Pol
CJdR prof . dr.  C.J . de Ruijt er
M t V prof. dr. M. t e Velde

plaat selijke pred ikant en

JRG ds. J.R. Geersing
W T ds. W . Tiekst ra

datum  onderw erp aanw ezige adviseurs

eerste w eek: 1 0--1 2 ap ril 19 96

1 0 - 0 4 opening en constituering J v B,  M t V,  JRG,  W T
1 1 - 0 4 financiën synode

tw eede w eek: 1 6--1 9 ap ril 19 96

1 8 - 0 4 register Acta, doop geadopteerde kinderen,
bededag en, k erklidm aatsc hap (c om ité) W T

1 9 - 0 4 past orale zorg aan  dov en en slech th orend en JRG

derde w eek: 2 3--2 6 ap ril 19 96

2 4 - 0 4 benoemingen TU, JvB, GK, CJdR
voo rziening A mb telijk e Vak ken JvB, CJdR

2 5 - 0 4 naam saanduid ing,  evang elisatie in Belg ië,
verzoek  br. H . Hu ising,  eredienst ,
uitspraak leer ds. J. Hoorn,  toepassing art. 3 2 KO,
huw elijksf orm ulier

2 6 - 0 4 zegengroet (ontvankeli jkheid) JRG

vierde w eek: 1 --3 m ei 19 96

0 1 - 0 5 asielzoekers aan h et av ond maal,  generaal-
syno dale pub likat ies

0 2 - 0 5 radio- en tv-uitzending kerkdiensten,
zegengroet (ontvankeli jkheid)

0 3 - 0 5 appèl t egen de PS van  het  Zuiden  19 95  (com ité),
eredienst , t oepassing  art.  42  KO, b rief aan
br. J . Groen eveld (c om ité)

vijf de w eek: 7 --10  mei 1 99 6

0 8 - 0 5 benoeming TU, JvB, CJdR
rappo rt ered ienst ,
revisiev erzoek GS A mersf oort -West  19 67

0 9 - 0 5 begro tin g (co mit é), roo ster v an af tred en
deputaten, benoeming deputaten, bewaking quota

1 0 - 0 5 geestel i jke verzorging mili tairen, W T
rapport  eredienst, preekst of u it andere W T
belijdenisg eschrif ten

zesde w eek: 2 1--2 4 m ei 19 96



2 1 - 0 5 ontvangst Benin en Zuid-Afr ika W T
2 2 - 0 5 aanvu llende st eunv erlening ev angelisat ie, kerk  en ov erheid
2 3 - 0 5 Christ elijke Geref orm eerde Kerken BK, WT
2 4 - 0 5 bijbelv ertalin g, ap pèl t egen de PS van  het  Zuiden

1 9 9 5  (c o m it é )

zevend e w eek: 2 8 -- 3 1 m ei 19 96

2 8 - 0 5 kerk en overheid,
ontvangst nieuw benoemde docenten TU Jv B, BK, GK

2 9 - 0 5 TU (algem een), JvB
voo rbereidin g syn ode,  brief  CGK, ben oem ing dep ut aten

3 0 - 0 5 artikel 65  KO
3 1 - 0 5 Instituut voor Theologische Toerusting,

diaconale zaken, col lecte Kobe (Japan)

acht ste w eek: 4  -- 7 jun i 19 96

0 4 - 0 6 aangepast e kerkd ienst en JRG
0 5 - 0 6 ontvangst afgevaardigden buitenlandse kerken,

Insti tuut voor Theologische Toerusting,
benoem ing dep ut aten

0 6 - 0 6 diaco nale zaken (b eroepsk racht ),
Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken

0 7 - 0 6 diaco nale zaken (b eroepsk racht ),
tw ee appèlschriften inzake echtscheiding

negend e w eek: 1 1 -- 1 4 ju ni 1 99 6

1 1 - 0 6 spreekconsent, kerkelijke examens
1 2 - 0 6 emeritering (prof. Douma) en benoeming TU, JvB,  JD

Nederland s Gerefo rmeerd e Kerken,  kerkelijk e eenheid M t V , W T
1 3 - 0 6 benoem ing dep ut aten
1 4 - 0 6 huw elijksf orm ulier M t V

tien de w eek: 1 8 -- 2 1 ju ni 1 99 6

1 8 - 0 6 huw elijksf orm ulier M t V
1 9 - 0 6 BBK: beleid en hulpverlening

viering avondm aal in stichtingen, art ikel 65 KO M t V , W T
2 0 - 0 6 zegengroet en zegen,

deelname aan avondmaal door luisteraars kerktelefoon,
benoem ing dep ut aten

2 1 - 0 6 vrouw enstemrecht, bezw aarschrift  inzake vrouwenstemrecht

elfd e w eek: 2 5 -- 2 8 ju ni 1 99 6

2 5 - 0 6 BBK: Indonesië, Angelsaksische landen, voorl ichting,
stu dief inanc iering v oor t heolog ische st udent en

2 6 - 0 6 BBK: Spaans/Portugees sprekende landen, 
Afr ika en Europa, het Verre Oosten, 
algemene zaken, f inanciën, algemeen besluit ,  
ont vang st Ken ia,
stu dief inanc iering v oor t heolog ische st udent en (co mit é)

2 7 - 0 6 ontvangst Fil ippi jnen, 
ontslag drs. Groenleer (comité), ADC

2 8 - 0 6 benoeming deputaten, 
fin ancieel v erslag quaest or (co mit é),
w ijziging huishoudeli jke regeling

tw aalfde w eek: 3  -- 6 septem ber 19 96

0 3 - 0 9 rappo rt st udiedep ut aten  eredienst , CJdR
ont vang st A ust ralië



0 4 - 0 9 revisieverzoek  besluit GS Om men 1 99 3 (c omit é), AD C,
ontvangst prof. Douma en drs. de Bruijne GK, CJdR, MtV , WT

0 5 - 0 9 rappo rt st udiedep ut aten  eredienst ,
rappo rt st udiedep ut aten  eredienst : gezang en

0 6 - 0 9 revisiev erzoek b esluit  GS Omm en 1 99 3 (c om ité)

dertiende w eek: 1 0 -- 12  septem ber 19 96

1 0 - 0 9 revisiev erzoek b esluit  GS Omm en 1 99 3 (c om ité),
rappo rt st udiedep ut aten  echt scheid ingszaken W T

1 1 - 0 9 rapport  stud iedeput aten eredien st:  bijlage C,
benoeming deputaten, ontvangst Amerika
rappo rt st udiedep ut aten  echt scheid ingszaken

1 2 - 0 9 vastst elling Act a, censuur naar art. 48  KO,
rond vraag,  evaluat ie,
sluit ing JvB, BK, JRG, WT



OV ERZICHT  VAN D E PRESENT IE V AN D E AFGEV AARDIGDEN

De verg adering en van  de generale sy nod e zijn steed s bijgew oon d doo r de prim i-afg evaardig den,  met
uitzondering van ds. K.J. Kapteyn die vervangen werd door zi jn secundus, ds. L. Soll ie. Op de
hieronder genoemde data waren primi-afgevaardigden afwezig, respectieveli jk vervangen door hun
secun di of  tert ii.

1 1 - 0 4 W . Sm it is ' s avon ds af w ezig
1 2 - 0 4 W. Smit  en L.  Soll ie z ijn de gehele dag afw ezig;  P.  Groenenberg en Joh.W.

van d er Jagt  zijn ' s midd ags af w ezig
1 7 - 0 4 P.H. v an der Laan is d e gehele dag  afw ezig; J . van  Groos is ov erdag af w ezig
1 8 - 0 4 C. van den Berg is overdag afw ezig; P. Niemeijer is 's morgens en A. de

Jager is ' s avon ds af w ezig
1 8 - 0 4  - - 2 4 - 04 P.H. v an der Laan is v ervang en doo r D. Grif fio en
1 9 - 0 4 K.J . W ietsm a is de gehele d ag af w ezig
2 3 - 0 4  - - 2 4 - 05 M.H. Oosterhuis is vervangen door H.J. Messelink
0 1 - 0 5 D. V elvis is ' s mo rgens af w ezig
0 1 - 0 5  - - 0 3 - 05 H. Geert sma is af w ezig; R. t er Beek is verv angen d oor E.A . de Boer
0 7 - 0 5 D. V elvis is de g ehele dag af w ezig
0 8 - 0 5 D. V elvis is ' s mo rgens af w ezig
0 9 - 0 5 C. v an den Berg  is overd ag af w ezig; J oh. W . van  der Jag t is ' s avon ds af w e-

zig
1 0 - 0 5 A.  van Leeu w en is de geh ele dag af w ezig; H.  Koekk oek en  N. W iersum  zijn

' s midd ags af w ezig
2 1 - 0 5 M . Do um a is ' s avon ds af w ezig
2 2 - 0 5 M . Do um a is overd ag af w ezig
2 4 - 0 5 G. Boersma, H. Geertsm a, J. Gun nink, A . de Jager, L.  Sollie en P.L. St orm

zijn ' s midd ags af w ezig
2 8 - 0 5 Joh .W . van  der Jag t is d e gehele dag  afw ezig
2 9 - 0 5 Tj. Boersm a is ' s midd ags af w ezig
3 1 - 0 5 K. St elpst ra is de gehele d ag af w ezig
0 4 - 0 6 A.  de Jag er is ' s avon ds af w ezig
0 5 - 0 6 P. Niemeijer is ' s midd ags af w ezig; H.  Brink is ' s avon ds af w ezig
0 6 - 0 6  - - 0 7 - 06 R.Th.  de Boer is verv angen d oor J .E. Kram er
0 6 - 0 6 A.  Boersma is ' s midd ags af w ezig
0 7 - 0 6 L.J . Jo osse is de geh ele dag af w ezig
1 1 - 0 6  - - 1 9 - 06 D. V elvis is v ervang en doo r J.  Noord zij
1 3 - 0 6 L.J . Jo osse is de geh ele dag af w ezig
1 4 - 0 6 T. Dijk ema is de g ehele dag af w ezig
1 8 - 0 6  - - 2 8 - 06 A.  van Leeu w en is verv angen d oor B.F. M ulder
1 8 - 0 6  - - 2 1 - 06 K.J. Wietsma is vervangen door D. van Loon
1 8 - 0 6 P.H. v an der Laan is ' s avon ds verv angen d oor D.  Griff ioen
1 9 - 0 6 H. Geert sma is ' s avon ds af w ezig
2 0 - 0 6 H. Geert sma is ov erdag af w ezig; P.H. R. van H ouw elingen is ' s avon ds af w e-

zig
2 5 - 0 6 G. Boersm a is ' s mo rgens af w ezig
2 6 - 0 6 K.J . W ietsm a is ' s avon ds af w ezig
2 7 - 0 6  - - 2 8 - 06 R.Th.  de Boer is verv angen d oor J .E. Kram er
2 7 - 0 6 A.  Boersma en  H. Geert sma zijn ' s avon ds af w ezig
2 8 - 0 6 A.  Boersma en  H. Geert sma zijn d e gehele dag  afw ezig
0 3 - 0 9  - - 1 2 - 09 Joh .W . van  der Jag t is v ervang en doo r L. M eems



LIJST  VAN ING EKOM EN BRIEV EN EN  RAPPORTEN

1 LEER

 1.  uitspraak inzake de leer van ds.  Hoorn

1.1.1 van J oh.  W olt ers te Kam pen
* bezw aar tegen grond 3 van beslui t  I I Generale Synode Heemse 1984 /85
* revisiev erzoek

1.1.2 van D . Nu gt eren t e Ermelo
* revis ieverzoek (z ie ook onder 1.1.1)

2 KERKREGERING

1. vrouwenstemrecht (Acta GS Ommen 1993, art .  24)

2.1.1 van de Gereform eerde Kerk te Spakenb urg-Noord
* revisieverzoek van besluit 2 grond 3b
* besluit  3 g rond  4 v ervallen v erklaren

2.1.2 van H .F. W eijs te St .J ansklo ost er
* verzoek  to t h erroepin g besluit

2.1.3 van A . Slagt er te Emm en
* verzoek  schrif tb ew ijs c.q . rev isieverzoek

2.1.4 van H .T.  van Faassen t e Beilen
* verzoek besluiten Ommen 199 3 m.b.t . bovengenoemd onderwerp terug te

nem en

2.1.5 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* verzoek  revisie v an besluit

2.1.6 van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht
* verzoek w ijziging redactie gronden voor besluiten 2 en 3 

2.1.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zuidb roek
* verzoek  w ijziging b esluit

2.1.8 van H. van der Veen te Goor
* revisieverzoek inzake besluit 1, 2 en 3

2.1.9 van H. van der Veen te Goor
* bezwaarschrift  tegen behandeling van bezwaarschriften op

PS/classis/k erkeraad

2 . 1 . 1 0 van T j. Zijlst ra te D rogeh am
* afw ijzing v rouw enst emrec ht /v erzoek t ot  ander beslu it t e kom en

2 . 1 . 1 1 van M .C. Bijl t e Drach ten
* verzoek  to t rev isie

2 . 1 . 1 2 van D .A . Klum pje en L. W estera,  beiden t e IJsselm uiden
* verzoek  to t rev isie van b esluit  / verv anging  door  besluit  GS Groning en-Zuid

1 9 7 8

2 . 1 . 1 3 van R.G.  v.d . V een t e Groning en
* revisieverzoek inzake besluit 1, 2 en 3
* subsidiair b inding  aan dit  besluit  op t e hef fen

2 . 1 . 1 4 van J.  Wiskerk e-van Dooren t e Am ersfoort
* verzoek  het  besluit  Omm en 1 99 3 o ngedaan  te m aken



2 . 1 . 1 5 van T.L. Smit te Noordwolde
* bezwaarschrift  inzake besluit 1,2 en 3

2 . 1 . 1 6 van de Gereform eerde Kerk te Urk
* algehele rev isie verv at in  zes voo rstellen

2 . 1 . 1 7 van C.D.  Kunst  te A lmere
* adhesie bezw aarschrif t b r. No ort  te Berk el en Rodenrijs

2 . 1 . 1 8 van J.H. Veldman te Zeew olde
* bezwaarschrift  tegen het besluit van Ommen 199 3

2 . 1 . 1 9 van S.  M edem blik en  6 an deren t e Uith uizermeed en
* verzoek  het  besluit  Omm en 1 99 3 o ngedaan  te m aken

2 . 1 . 2 0 van H. Oosterhuis te Noordw olde
* verzoek  to t h erziening b esluit

2 . 1 . 2 1 van M . No ort  te Berk el en Rodenrijs
* revisiev erzoek

2 . 1 . 2 2 van W . W oensdr egt  te St adskan aal
* bezw aar teg en besluit

2 . 1 . 2 3 van mevr. M. van der Tempel te Neede
* verzoek vernietiging van het besluit Ommen 19 93

2 . 1 . 2 4 van H . Boum a te A ssen
* verzoek  to t rev isie 

2 . 1 . 2 5 van m evr.  E.C. Rots t e Aalt en
* verzoek  besluit  w eg t e doen

2 . 1 . 2 6 van K.S. Dwarshuis te Zuidwolde
* verzoek  onged aan mak en van  besluit  

2 . 1 . 2 7 van M .J . V erkerk  te Her ten
* verzo ek t ot  bezin nin g han delw ijze

 * verzoek tot intrekking stel lige uitspraak dat vrouw  geen leer- of regeerambt
mag  verv ullen

2 . 1 . 2 8 van S. en A .K. de M arie-Hulzebosch te Ridderkerk
* verzoek  besluit  te h erroepen

2 . 1 . 2 9 van R. v an der Tem pel t e Bidding huizen
* bezw aar teg en besluit

2 . 1 . 3 0 van W .C.J . Zuy derdu yn t e Zeven bergen
* revisiev erzoek b esluit

2 . 1 . 3 1 van R. Beut e te Dr ont en
* adhesiebet uiging  met  schrijv en van  R. van d er Tem pel

2 . 1 . 3 2 van T .L. Bru inius t e Wad dinx veen
* verzoek  besluit  te h erroepen
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

2 . 1 . 3 3 van J . W ieringa en A .C.J . W ieringa-Pruy ssen t e Dront en
* adhesiebet uiging  met  schrijv en van  R. van d er Tem pel

2 . 1 . 3 4 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Enumat il
* besluit  is gerat ific eerd, d esondan ks een aant al vragen

2 . 1 . 3 5 van K. Folkersm a en anderen te Spakenb urg
* revisiev erzoek



2 . 1 . 3 6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel
* vragen  met  bet rekkin g t ot  ont vank elijkheid
* vragen  ten  aanzien van  Schrif tg ebruik

2.  echt scheid ingszaken

2.2.1 van W erkgro ep van  Gescheiden en ' Divo rtesia'  te Gron ingen
* opm erking en n. a.v . dep ut aten rappo rt o ver ec ht scheid ing t er kenn isnam e

synode

2.2.2 van d eput aten  echt scheid ingszaken
 * rapport  nr . 3

2.2.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Emmen
* verzoek een duidelijke uitspraak inzake prakti jk echtscheiding en tweede

huw elijk na echtscheiding

2.2.4 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leiden
* verzoek  om  duidelijk er richt lijnen

2.2.5 van D . Nu gt eren t e Ermelo
* bezwaar tegen standpunt kerkeraad Ermelo inzake kw aadwil l ige verlating

2.2.6 van R. v .d.  Laan te Erm elo
* bezwaar tegen standpunt kerkeraad Ermelo inzake kw aadwil l ige verlating

2.2.7 van P. v an Gurp t e Dalfsen
* altern atiev e voo rstellen  t. a.v . rapp ort  deput aten

2.2.8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Bergent heim
* verzoek aandacht synodebesluiten van 1923
* verzoek  fo rmu lering du idelijke ric ht lijnen

2.2.9 van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum
* com men taar o p rapp ort  deput aten

2 . 2 . 1 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost
* verzoek instell ing deputaatschap in verband met " kw aadwil l ige verlating"

2 . 2 . 1 1 van de Gereformeerde Kerk  te Vol lenhove
* reactie op rapport van deputaten met bi jlage

2 . 2 . 1 2 van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht
* react ie op rapp ort  van d eput aten  met  bijlage 

2 . 2 . 1 3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ap pinged am
* reactie op rappo rt 

2 . 2 . 1 4 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Dalfsen
* adhesiebetuiging  met  schrijven v an P. van Gurp

2 . 2 . 1 5 van de Gereformeerde kerk te Zuidw olde
* vraag: hebben de deputaten w el in al le opzichten voldaan aan hun opdracht;

met bi j lage

2 . 2 . 1 6 van P.W . v. d. Kam p en C.  v.d . Leest  te Gron ingen
* vragen bet reff ende rapport
* verzoek om ' pastorale handreiking'

2 . 2 . 1 7 van J. Geelhoed te Appingedam en H.G. Gunnink te Schildw olde
* reactie op rapport; met bi j lage

2 . 2 . 1 8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Enschede-Zu id
* verzoek  knelp unt eninv ent arisatie d oor d eput aten



2 . 2 . 1 9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel
* enige zaken ter overweging, c.q. ter nadere bestudering

2 . 2 . 2 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Kamp en, c .q.  een co mm issie uit  de Raad
* enige zaken ter nadere overw eging

3.  bezw aarschrif t

2.3.1 van een  broed er uit  één der k erken
* bezw aarschr i f t  tegen aangedaan onrecht (zie ook 11.2.1)

2.3.2 van een  broed er uit  één der k erken
* vervolg op schr i jven van 26 september 1995 (nr.  2.3.1)

4.  benoem ing m oderam en classis

2.4.1 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* verzoek nadere uitspraak m.b. t. t oepassing art. 42  KO

2.4.2 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* aanvulling op  schrijven v an 20  novem ber 19 95

2.4.3 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* vervolg  op schrijven  12  maart 1 99 6
* bezw aar tegen toepassing artikel 42  KO 

(besluit PS Holland-Zuid dd. 28 maart 199 6 is bi jgevoegd)

 5. t oepassing art. 32  KO

2.5.1 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* verzoek revisie inzake besluit  GS Ommen 1993  (Acta art .  93)

 6.  Generaal Diako naal Depu taat schap

2.6.1 van de Gereform eerde Kerk te A vereest-Dedem svaart
* verzoek  to t w ijziging v an de inst ruct ie

2.6.2 van de PS Zeeland, Noord-Brabant  en Limburg
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.3 van de PS Holland-Noord
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.4 van d e PS Holland-Zu id
* verzoek tot w ijziging opdracht
* verzoek  to t w ijziging b enoem ingsbeleid

2.6.5 van de PS Utrecht
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.6 van de Gereformeerde Kerk te Hardenberg-Centrum
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.7 van d e PS Groningen
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.8 van de PS Gelderland
* verzoek  to t w ijziging in stru ct ie

2.6.9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Arn hem
*  adhesiebetuiging  voorst ellen rapport

2 . 6 . 1 0 van de PS Drenthe
* verzoek  w ijziging in stru ct ie
* deput aten  te m acht igen een g esalarieerde co ördin ato r te b enoem en



* benoem ingsbeleid  door  de GS te w ijzigen

2 . 6 . 1 1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Lisse
* op- en aanmerkin gen op rappo rt

 7.  exam inat ie propo nent en

2.7.1 van J . Boot  te Kam pen
* aandac ht  voo r veelv uldig v ergaderen  van c lassis Kamp en

2.7.2 van de Gereform eerde Kerk te V oorburg
* verzoek  to t h erziening v an de bep alingen t en aanzien v an de k erkelijke ex a-

men s 

2.7.3 van de PS Utrecht
* verzoek  to t in stellin g st udiedep ut aatsc hap
* verzoek  to t h erziening v an de bep alingen

2.7.4 van de PS Gelderland
* steunverlening verzoek PS Utrecht in verband met kerkelijke examina

2.7.5 van de classis Enschede
* adhesiebetuiging met classis Utrecht

2.7.6 van d e PS Overijssel
* verzoek  to t h erziening v an de bep alingen

2.7.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek
* instemming met voorstel PS Utrecht

8.  hulpb ehoev ende st udent en

2.8.1 van deput aten ad art. 1 9 KO
* rapport  nr . 5

2.8.2 van deput aten ad art. 1 9 KO
* aanvu lling rapp ort  met  vert rouw elijke inf orm atie

2.8.3 van deput aten ad art. 1 9 KO
* aanvullend rappo rt

2.8.4 van deput aten ad art. 1 9 KO
* rappo rten  inzake de c ont role van  de jaarreken ing 1 99 2/ 93 , 1 99 3/ 94  en

1 9 9 4 / 9 5

2.8.5 van deput aten ad art. 1 9 KO
* correc tie b esluit

9.  diaco nale zaken

2.9.1 van d eput aten  voo r diaco nale zaken
* rapport  nr . 13

2.9.2 van d e Stic ht ing De D riehoek  te Zw olle
* rechtzett ing rapport t .a.v. besprekingen met de stichting

2.9.3 van Gen eraal Diacon aal Deput aatsc hap
* aanvullend rappo rt

10 . do ven en  slecht horen den

2.10.1 van d eput aten  dov en/slec ht horen den
* rapport  nr . 17

2.10.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zw olle-Zuid



* kasco nt role

11. spreekconsent voor doctorandi

2.11.1 van d e PS Overijssel
* verzoek om uit leg en standpuntbepaling onderdeel besluit Generale Synode

Groningen-Zuid 1978 (Acta art .  109)

12 . do op aan g eadopt eerde kin deren / besluit  GS Groning en 1 97 8 (A ct a art.  38 9) en
gehandhaafd in Heemse 1984 /5 (Acta art .  60)

2.12.1 van P. Koster en E. Kost er-de Wit  te A lmere
* verzoek tot herziening

2.12.2 van de PS Utrecht
* verzoek tot herziening

2.12.3 van J . Ho vius en  mev r. G. H oviu s te Friesch epalen
*  adhesie met voorstel Mijdrecht (PS Utrecht)

3 EREDIENST

1. zegengroet in de eredienst (Acta GS Ommen 199 3, art .  40)

3.1.1 van de Gereform eerde Kerk te A mersfo ort-No ord
* verzoek  om  stu diedepu taat schap  to t o nderzoek  van v erschillen de vrag en

i.v.m. eventuele gevolgen besluit (2-3 ambten)

3.1.2 van de Gereform eerde Kerk te Enschede-Noord
* verzoek  besluit  Omm en in t e trek ken
* deput aatsc hap in t e stellen t er best uderin g co ndit ies zegengro et.

3.1.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zuidlaren
* revisieverzoek (2-3 ambten)

3.1.4 van J . Korsaan  te Roden
* revisiev erzoek t ot  herov erw eging v erhou ding am bt en

3.1.5 van de Gereform eerde Kerk te Rozenburg
* besluit  2 w ordt  niet  gerat ific eerd, v erzoek b esluit  2 t e w ijzigen
* verzoek  om  stu diedepu taat schap

3.1.6 van de Gereform eerde Kerk te Spakenb urg-Noord
* bezw aar (fo rmeel en m aterieel) t egen beslu it Om men
* geen st udiedep ut aatsc hap ben oem en

3.1.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Berkel en Roden rijs
* verzoek  besluit  2 t e herzien in:  zegengro et b ehoor t t e w orden  uit gespro ken

3.1.8 van de Gereformeerde Kerk te Harkstede
* voo rstel t ot  benoem ing st udiedep ut aatsc hap m .b. t.  de amb ten

3.1.9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Dalfsen
* verzoek  to t rev isie d.w .z. b esluit  Omm en vo orlop ig buit en w erking  te st ellen
* stu diedepu taat schap  te b enoem en

3 . 1 . 1 0 van F.A . Do mm isse en S. Do mm isse-Nijenbo er te Eindh oven
* adhesiebetuiging  bezw aarschrift  Spakenburg-No ord

3 . 1 . 1 1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Tiel
* verzoek  uit spraak o ngedaan  te m aken

3 . 1 . 1 2 van W . V onk  en A .J . V onk -Freriks te Eindh oven
* adhesiebetuiging  bezw aarschrift  Spakenburg-No ord



3 . 1 . 1 3 van de Gereformeerde Kerk  te Oldehove
* verzoek  besluit  in t e trek ken
* verzoek  stu diedepu taat schap  te b enoem en

3 . 1 . 1 4 van de Gereformeerde Kerk te Smilde
* revisiev erzoek
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 1 5 van de Gereform eerde Kerk te W etsinge-Sauw erd
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 1 6 van de Gereform eerde Kerk te A ssen-Noord
* verzoek  besluit  in t e trek ken
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 1 7 van de Gereformeerde Kerk te Hardenberg-Centrum
* revisiev erzoek;  oudst en zijn gero epen de g emeent e in Gods n aam t e zegenen

3 . 1 . 1 8 van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 1 9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Vlaard ingen
* verzoek  besluit  2 t e herzien
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 2 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Blokzijl
* verzoek  nader st andpu nt  syno de t .a.v . vr ijheid plaat selijke kerk en

3 . 1 . 2 1 van de Gereform eerde Kerk te A duard
* verzoek  besluit  te h erzien
* verzoek  inst elling st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 2 2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M aarssen-Breukelen
* revisieverzoek; co ncret isering t.a.v . de versch illende voorgang ers

3 . 1 . 2 3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Omm en
* revisiev erzoek;  i.v. m.  plaat s ambt en

3 . 1 . 2 4 van P.W . Sm its t e Biltho ven
* verzoek  preciserin g van  besluit  2

3 . 1 . 2 5 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M arknesse
* verzoek  besluit  2 t e verniet igen
* verzoek  een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen

3 . 1 . 2 6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Vo llenhov e-Kadoelen
* verzoek  to t rev isie
* inst elling v an depu taat schap  is w enselijk

3 . 1 . 2 7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M aassluis
* verzoek  to t rev isie van b esluit  2
* verzoek  to t in stellin g depu taat schap

3 . 1 . 2 8 van A . Kam er te Gro ningen
* verzoek  inst elling st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 2 9 van R.J.  Bosscha te M iddelburg
* verzoek  om  herziening  besluit

3 . 1 . 3 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Wad dinx veen
* verzoek  to t in stellin g st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 3 1 van de Gereform eerde Kerk te Driebergen-Rijsenburg
* verzoek  buit enw erking  stellin g besluit
* verzoek  to t in stellin g st udiedep ut aatsc hap



3 . 1 . 3 2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e De Bilt-Bilt hov en
* revisiev erzoek

3 . 1 . 3 3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Groning en-W est
* revisiev erzoek

3 . 1 . 3 4 van L.  W estera t e IJsselm uiden
* bezw aarschrif t t egen beslu it

3 . 1 . 3 5 van de PS Friesland
* voo rstel t ot  inst elling st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 3 6 van H . Folkers t e Rott erdam
* verzoek tot handhaving uitspraak Ommen als een l i turgische regel of
* teru gkeer n aar het  besluit  van H eemse

3 . 1 . 3 7 van A . van  der Tho len t e Eindhov en
* verzoek  to t h erroepin g besluit
* verzoek  to t h erover w eging g rond en vo or besluit

3 . 1 . 3 8 van de PS Gelderland
* verzoek  to t n ader ond erzoek

3 . 1 . 3 9 van G. W . Grim merin k t e Brucht erveld
* enkele n ot ities t en beho eve v an even tu eel stu diedepu taat schap

3 . 1 . 4 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Wezep
* verzoek  to t rev isie
* verdere bestudering

3 . 1 . 4 1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost
* verzoek  om  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 4 2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Zuid
* bezwaarschrift  tegen besluit 1 en 2

3 . 1 . 4 3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Gees
* verzoek  besluit  2 t e herov erw egen

3 . 1 . 4 4 van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht
* verzoek  to t rev isie

3 . 1 . 4 5 van E. Ko oi t e Niezijl
* verzoek  int rekkin g besluit
* verzoek  inst elling st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 4 6 van W . Bult ena en H. C. Bult ena-V os t e Uith uizen
* verzoek  herroep ing beslu it

3 . 1 . 4 7 van H . Rijskam p-A rkem a en P. Ar kem a te Uit huizen
* verzoek  herroep ing beslu it

3 . 1 . 4 8 van de Gereformeerde Kerk te Noardburgum
* bezw aar teg en besluit

3 . 1 . 4 9 van B.  Doorn bos t e Groning en
* bezw aren t egen uit spreken  zegengro et
* verzoek  om  stu diedepu taat schap

3 . 1 . 5 0 van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop
* adhesiebet uiging  met  bezw aarschrif t H ardenb erg-C

3 . 1 . 5 1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Langeslag
* verzoek  om  revisie
* verzoek  to t in stellin g st udiedep ut aatsc hap



3 . 1 . 5 2 van de Gereformeerde Kerk te Zuidw olde
* verzoek  to t in stellin g st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 5 3 van de PS Drenthe
* verzoek  herziening  besluit
* verzoek  inst elling st udiedep ut aatsc hap

3 . 1 . 5 4 van d e classis St adskan aal
* verzoek  herroep ing beslu it

3 . 1 . 5 5 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Vro uw enpold er
* revisiev erzoek

3 . 1 . 5 6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Bergent heim
* adhesiebet uiging  revisiev erzoek v an de Geref orm eerde Kerk t e Dalfsen

3 . 1 . 5 7 van M . No ort  te Berk el en Rodenrijs
* adhesiebetuiging  met  bezw aarschrift  van de Gereform eerde Kerk

Spakenburg -Noord

3 . 1 . 5 8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Enumat il
* verzoek  deput aatsc hap in t e stellen
* besluit  2 t e herzien en o ngedaan  te m aken in  afw acht ing result aat st udiede-

put aatsc hap

3 . 1 . 5 9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Capelle aan den  IJssel
* bezw aar teg en ' opg elegd'  w orden  door  gebaar m et h anden

3 . 1 . 6 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Dedem svaart -Av ereest
* verzoek  besluit  te h erzien
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 6 1 van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum
* verzoek  besluit  te h erzien
* verzoek  stu diedepu taat schap  in t e stellen

3 . 1 . 6 2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Brucht erveld
* verzoek  het  besluit  teru g t e nemen
* verzoek  een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen

3 . 1 . 6 3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leek
* med edeling b eslot en t e hebben  het  besluit  niet  te rat ific eren

3 . 1 . 6 4 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Bergschen hoek
* verzoek  een st udiedep ut aatsc hap in t e stellen

2. bediening avondmaal aan luisteraars kerktelefoon

3.2.1 van d e classis Harder w ijk
* verzoek uit t e spreken dat bediening valt binnen k ader art. 61  KO

3. aangepaste kerkdiensten gehandicapten (Acta GS Ommen 1993, art .  41)

3.3.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Tiel
* verzoek besluit 2 w eg te nemen en een nadere bezinning

3.3.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek
* revisieverzoek t.a.v. de besluiten 1 en 2

3.3.3 van de Gereform eerde Kerk te Spakenb urg-Noord
* bezw aar teg en de uit spraak GS Om men  19 93  inzake spec iale kerkd ienst en

3.3.4 van M .C. Bijl t e Drach ten
* revisiev erzoek



3.3.5 van deputaten voor aangepaste kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstan-
delijke h andic ap
* rapport  nr . 12

3.3.6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel
* bezw aar teg en uit spraak Om men

3.3.7 van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde
* bezw aarschrif t t egen gen om en besluit en

3.3.8 van de vereniging Dit Koningskind te Utrecht
* react ie op deputatenrapport  nr.  12

3.3.9 van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum
* rappo rt v an een do or de k erkeraad in gest elde co mm issie

4.  deput aten  eredienst

3.4.1 van d eput aten  eredienst
* rapport  nr . 4

3.4.2 van J .P.C. V reugd enhil en H . V reugd enhil-Busst ra te Pijnack er
* react ie op rapp ort  deput aten  eredienst

3.4.3 van W . M einardi t e Assen
* verzoek  meer aand acht  voo r ond erdeel mu ziek in de ered ienst

3.4.4 van P. v an Gurp t e Dalfsen
* verzoek  prealabel de v raag t e behand elen of  de vo orst ellen en adv iezen

deput aten  ont vank elijk zijn
* verzoek  uit  te sp reken d at v oorst ellen van  deput aten  inzake de g ezangen

ono nt vank elijk zijn
* verzoek  uit  te sp reken d at d eput aten  hun b evoeg dheid h ebben o versc hreden

inzake een n ieuw  huw elijksf orm ulier
* verzoek  uit  te sp reken d at d eput aten  hun b evoeg dheid t e buit en zijn geg aan

doo r het  aanbieden  van een  nieuw e orde v oor d e eredienst
* verzoek  geen nieu w e deput aten  voo r de eredienst  te b enoem en

3.4.5 van J . ' t H art en  G.A . ' t H art-d e Lange t e Pijnacker
* aant al opm erking en naar aanleid ing v an rappo rt d eput aten

3.4.6 van de Gereformeerde Kerk te Neede
* voorst el tot w ijziging art. 65  KO

3.4.7 van de Gereformeerde Kerk te Smilde
* verzoek  con cept -besluit en 6 B en 8 n iet t e aanvaard en
* verzoek  inst elling c om missie k erkliederen

3.4.8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel
* com ment aar op rapport

3.4.9 van F.H .J . Dam en t e Pesse
* kritisch e opmerk ingen bij rapport

3 . 4 . 1 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Kamp en
* reactie op rappo rt

3 . 4 . 1 1 van M .C. Bijl t e Drach ten
* een aantal krit ische opm erkingen bij rapport

3 . 4 . 1 2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Dalfsen
* adhesiebetuiging  met  schrijven v an P. van Gurp

3 . 4 . 1 3 van d e verenig ing v an geref orm eerde kerk organ isten  VGK t e Hengelo
* reactie op rappo rt



3 . 4 . 1 4 van X te Zw olle-Centrum
* enkele reacties naar aanleiding van het  rapport

3 . 4 . 1 5 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Enumat il
* com ment aar en vragen bij rapport

3 . 4 . 1 6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Win scho ten
* opm erkingen bij rapport

3 . 4 . 1 7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hout en
* inst emm ing m et v oorst ellen depu tat en
* voo rstel b ij to etsin g van  nieuw e gezangen  ook  liederen uit  E & R bund els te

bet rekken

3 . 4 . 1 8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Rott erdam -Zuid
(begeleidend schrijven en 2 -delig rapport)
* advies n aar aanleiding  van rap port  deput aten
* verzoek meer aandacht te geven aan:

- prof essionele en " kerkb rede"  com mu nicat ie
- int ensief  erbij bet rekken  van c lasses en predik ant en

3 . 4 . 1 9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leeuw arden
* een aant al voo rstellen  naar aanleidin g van  het  rappo rt d eput aten

3 . 4 . 2 0 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Assen -Zuid
* verzoek op- en aanm erkingen t e betrekk en bij de beoordeling v an het rappo rt

van d eput aten

3 . 4 . 2 1 van W . Zelden rust  te Rot terd am
* opm erkingen naar aanleiding van h et rapport

3 . 4 . 2 2 van de Gereformeerde kerk te Rotterdam-Centrum
* to ezending  rappo rt v an de lit urgiec om missie
* verzoek  to t een  goede en  evenw icht ige besprek ing m et in acht nem ing v an het

com missierapport

3 . 4 . 2 3 van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum
* to ezending  rappo rt v an een do or de k erkeraad in gest elde co mm issie

3 . 4 . 2 4 van de Gereformeerde Kerk te Hilversum
* enige kritisch e kantt ekeningen bij het  rapport
* verzoek  bij besluit vorm ing m et k ant tek eningen  rekenin g t e houd en

3 . 4 . 2 5 van de Gereform eerde Kerk te A mersfo ort-No ord
* verv olg op  schrijv en van  19  maart ; adh esiebet uiging  tw ee voo rstellen

3 . 4 . 2 6 van L.  Bosma-Lo uw erse te So est
* suggesties en opm erkingen naar aanleiding van h et rapport

3 . 4 . 2 7 van de Gereformeerde Kerk te Vroomshoop
* opm erkingen naar aanleiding van rapp ort

3 . 4 . 2 8 van H . Hu ising t e Stad skanaal
* opm erkingen naar aanleiding van rapp ort

3 . 4 . 2 9 van st udiedep ut aten  eredienst
* aanvullend rappo rt

3 . 4 . 3 0 van D . Zw art t e Rott erdam
* opm erking en ov er gezangen bun del

3 . 4 . 3 1 van E. v an Itt ersum  te Dr ont en
* opm erking en bet reff ende k erkdien st o p nieuw jaarsdag

5.  rappo rt in zake beded agen



3.5.1 van de classis 's-Gravenhage
* er is geen bededag uitgeschreven in de achterl iggende periode

 6.  huw elijksf orm ulier

3.6.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leiden
* voo rstel h uw elijksf orm ulier-Zw olle vrij t e geven
* gebru ikers erv aringen  laten  door geven  aan depu tat en

3.6.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Delft
* steu nbet uiging  huw elijksf orm ulier-Zw olle
* verzoek  redact ie hiervan  door  neerlandic i te lat en t oet sen

3.6.3 van de Gereformeerde Kerk te Smilde
* verzoek  het  voo rgest elde huw elijksf orm ulier niet  vrij t e geven
* verzoek  voo rgest elde exeg etisc he opm erking en niet  vast  te legg en

3.6.4 van d e classis Zw olle
* verzoek  aandac ht  voo r nieuw e tek st f orm ulier

3.6.5 van de Gereformeerde Kerk te Utrecht-Centrum
* verzoek  to t een  w ijziging in  het  fo rmu lier

3.6.6 van d e PS Groningen
* voo rstel t ot  w ijziging v an het  best aande hu w elijksf orm ulier

3.6.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e ' s-Gravenh age-Cent rum /Sch evenin gen
* verzoek  vrijgev ing v an nieuw  huw elijksf orm ulier

3.6.8 van J .M . Goedh art t e Drach ten
* bezw aren t egen w ijzigingen  huw elijksf orm ulier

3.6.9 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leeuw arden
* aanvu lling hu w elijksf orm ulier

3 . 6 . 1 0 van de Gereformeerde Kerk te Zwijndrecht
* verzoek  con cept -besluit  met  bijbeho rende gr ond en niet  over t e nemen
* aandac ht  voo r discrep ant ie door h et v rijgeven  van d e proev e (tw ee versc hil-

lende opvatt ingen over de relatie man-vrouw )

3 . 6 . 1 1 van st udiedep ut aten  eredienst
* aanvullend rappo rt

 7.  gezangen bun del

3.7.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leiden
* te o nderzoek en in een ev ent uele nieuw e gezangen bun del een gezo ngen

" Onze V ader"  op t e nemen

3.7.2 van K .W . Dijk sterh uis t e Groning en
* bezw aar teg en vo orko men  meerd ere versies v an een aant al gezangen

3.7.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ten Post
* ond ersteu ning v oorst ellen en co nclu sies deput aten

3.7.4 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Wap enveld
* verzoek  voo rstel t ot  uit breidin g aant al gezangen  niet  in behan deling t e nemen

3.7.5 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek
* enkele opmerkingen naar aanleiding van hoofdstuk 8

3.7.6 van M .F. ' t H art t e Pijnacker
* enkele opmerkingen naar aanleiding van onder andere hoofdstuk 8

3.7.7 van A . den Ham er te Rijnsburg



* krit ische o pm erking en naar aanleid ing v an melo die en m elodiew ijzigingen

3.7.8 van H. K oelew ijn te A mersfo ort
* verzoek  de gezang enbun del uit  te b reiden m et sc hrif tb erijmin gen

 8. bi jbelvertal ing

3.8.1 van de Gereformeerde Kerk te Smilde
* bezw aar teg en samen w erking  met  NBG en med ew erking  aan nieuw e bijbel-

vertal ing

3 . 8 . 2 . van deputaten bijbelvertal ing
* rapport  nr . 6 

3.8.3 van J . W estra t e Katw ijk aan Zee
* bezwaar tegen w eer een nieuwe vertal ing

9. radio- en televisieuitzending

3.9.1 van d eput aten  voo r radio- en t elevisieuit zending  van k erkdien sten
* rapport  nr . 14

3.9.2 van W .J .A . Driessen s te Gron ingen
* reactie w erkgroep nazorg

3.9.3 van d eput aten
* voo rdrach t v oor b enoem ing dep ut aten

10 . asielzoeker s/t oegang  to t av ond maal

3.10.1 van M .C. Bijl t e Drach ten
* verzoek nadere bezinning

 11. preekstof

3.11.1 van de PS Gelderland
* verzoek in de komende 3 jaar als proef te preken uit NGB en DL naast de HC
* verzoek  deput aten  eredienst  deze proef  te lat en org aniseren

12 . bed iening av ond maal in st icht ingen

3.12.1 van J .W . Boessenk ool en J .H.  van V een t e Zeist
* verzoek  om  revisie v an syn odebeslu it Leeu w arden 1 92 0 (art . 2 5,  onder deel

2 )
* appèl tegen besluit  PS Utrecht  dd. 1 4 m aart 19 96

4 EVA NGELISA TIE en ZENDIN G

1.  fin anciële b ijdragen

4.1.1 van d e classis Rot terd am
* vraag om  vrijst elling bijdrage dep ut aten A SE

4.1.2 van de PS Zeeland, Noord-Brabant  en Limburg
* voorstel vaststel l ing diverse quota

4.1.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost
* verzoek aanv ulling inst ruct ie deput aten A SE

2.  verho uding  zendend e kerk/ kerken  Irian-Jay a

4.2.1 van de Gereform eerde Kerk te Enschede-Noord
* verzoek aan deputaten-BBK te komen tot vorming van een Indonesia-Com-

missie



4.2.2 van de Gereform eerde Kerk te Groningen-No ord
* verzoek  aan depu tat en-BBK te k om en t ot  vorm ing v an een Ind onesia-Raad

4.2.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Drach ten -Zuid/ Oost
* verzoek  to t v orm ing Ind onesia-c om missie

4.2.4 van de Gereform eerde Kerk te Groningen-No ord
* aanvul ling op schri jven onder nr.  4.2.2

 3.  steunv erlening evangelisatiew erk

4.3.1 van depu tat en aanvullende st eunverlening ev angelisatiew erk
* rapport  nr . 8

4.3.2 van depu tat en aanvullende st eunverlening ev angelisatiew erk
* aanvullend rappo rt

 4 .  ev an ge lisat iew erk ZGEB

4.4.1 van de PS Zeeland, Noord-Brabant  en Limburg
* verzo ek  aanv ul lend e s teu n Z GEB

5.  fo rmu lier voo r bevest iging v an missio nair pred ikant en

4.5.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Spaken burg -Zuid
* kenn isgevin g van  het  plan de v olgend e syno de om  revisie t e vragen

5 OPLEIDING

1.  Curat orium  Theolo gisch e Univ ersiteit

5.1.1 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* verzoek  t. a.v . het  benoem ingenb eleid (person ele con tin uïteit )
* aft reding sroost er in co nsequen ties t e bezien

5.1.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leeuw arden
* een aantal opmerkingen/voorstel len ten aanzien van het nieuwe Statuut

5.1.3 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* nota inzake Vooropleiding

5.1.4 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* inzake derd e fo rmat ieplaat s Am bt elijke V akken

5.1.5 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* Statuut

5.1.6 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* inzake ontbinding Stichting

5.1.7 van N .E. Niebo er te H aren
* inzake ontbinding Stichting

5.1.8 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* voordracht vacature Semit ica

5.1.9 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* voord racht  vacat ure Wijsbegeert e

5 . 1 . 1 0 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* voo rdrach t v acat ure A mb telijk e Vak ken

5 . 1 . 1 1 van W .H.  Rose te Kam pen
* aanvaarding benoeming



5 . 1 . 1 2 van I. D. Haarsm a te Zw olle
* aanvaarding benoeming

5 . 1 . 1 3 van de Gereformeerde Kerk te Loenen a/d Vecht
* bezwaar concept statuten TU

5 . 1 . 1 4 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiiteit
* voo rdrach t v acat ure Ethiek

5 . 1 . 1 5 van A .L.T h. d e Bruijne t e Rott erdam
* aanvaarding benoeming

5 . 1 . 1 6 van h et Cu rato rium  Theolo gisch e Univ ersiteit
* correctie besluit vooropleiding TU

5 . 1 . 1 7 van P.W . v. d. Kam p t e Groning en
* aanvaarding benoeming

 2.  Theolo gisch e Univ ersiteit  

5.2.1 van d e Theolo gisch e Univ ersiteit  te Kam pen
* uitgebreid jaarverslag 199 3
* beknopt jaarverslag 1993
* uitgebreid jaarverslag 199 4
* beknopt jaarverslag 1994

5.2.2 van d eput aten  Theolo gisch e Univ ersiteit  te Kam pen
* rapport  nr . 18

3.  depu tat en GM O

5.3.1 van  depu tat en GM O
* rapport  nr . 19

5.3.2 van  depu tat en GM O
* jaarrekening 1995

6 BIN NEN LA ND SE BETREKK INGEN

 1.  gesprek  met  de Christ elijke Geref orm eerde kerk en

6.1.1 van d eput aten  voo r het  gesprek  met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken
 * rapport  nr . 2

6.1.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Ten Boer
* opm erking en t .a.v . rapp ort  deput aten  CGK, deel I

6.1.3 van d eput aten  voo r het  gesprek  met  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken
* rapport  nr . 1

6.1.4 van de Generale Synode der Christel ijke Gereformeerde Kerken in Nederland
* verzoek  benoem ing v an depu tat en
* verzoek  deput aten  op t e dragen g esprek v oort  te zet ten

6.1.5 van de Gereform eerde Kerk te V oorburg
* voo rstel t ot  aanbieden  zuster kerkr elatie

6.1.6 van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde
* enkele opmerkingen bi j besluit  GS Ommen 1993 , Acta art .  65

6.1.7 van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde
* aanvul ling op schri jven onder nr.  6.1.6

2.  kerkelijk e eenheid



6.2.1 van d eput aten  kerkelijk e eenheid
* rapport  nr . 11

6.2.2 van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde
* verzoek te besluiten dat besluit 5 van GS Ommen, Ac ta art. 66 t en onrechte

is genom en

6.2.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zeist
* react ie op rapp ort  deput aten

6.2.4 verv allen

6.2.5 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Lelyst ad
* kritische reactie op rapport  deputat en DKE

6.2.6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Hoek
* reactie op rappo rt

6.2.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Lisse
* opm erkingen en vo orstellen bet reff ende rapport

6.2.8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leeuw arden
* bezw aar teg en enk ele onderd elen van  het  rappo rt d eput aten

6.2.9 van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum
* kant tek eningen  van een  door  de kerk eraad ingest elde co mm issie bij het

rappo rt v an depu tat en

6 . 2 . 1 0 van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Centrum
* opm erkingen ov er het deput atenrappo rt

6 . 2 . 1 1 van d eput aten  voo r generaal-sy nod ale publik aties
* aanvullend rappo rt

3.  con tac ten  met  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken

6.3.1 van d e Landelijke V ergaderin g van  de Nederlan ds Geref orm eerde Kerken
* hoo p w ordt  uit gespro ken t ot  voo rtzet tin g gespr ekken

6.3.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Rott erdam -Oost
* verzoek  to t v oort zett ing sam ensprek ingen

6.3.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Alk maar
* pleido oi v oor v oort zett ing sam enspr ekin gen m et N GK

7 BUITENL A ND SE K ERKEN

 1.  w erkw ijze Generaal Diakon aal Deput aatsc hap

7.1.1 van J. Groeneveld te Zw ijndrecht
* bezwaar tegen verzoek generaal diaconaal deputaatschap collecte voor

Reformed Church of Japan (bij lage: correspondentie met GDD)

 2. deputaten IRTT

7.2.1 van deputaten oprichting IRTT
* rapport  nr . 9

7.2.2 van deputaten IRTT
* aanvullend rappo rt

3.  dep ut at en BBK

7.3.1 van d eput aten  voo r de bet rekkin gen m et b uit enlandse k erken



* rapport  nr . 10

7.3.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zuidlaren
* opmerkingen over rapport  nr .  10

7.3.3 van d e Gerefor meerd e Kerk t e M ussel
* een aantal  opmerkingen naar aanleiding van rapport  nr .  10

7.3.4 van de Gereformeerde Kerk te Gouda
* verzoek  aan beleidsn ot a sect ie VII van  BBK bredere bek endheid  te g even

7.3.5 van  dep ut at en BBK
* aanvullend rappo rt

 van  dep ut at en BBK
7.3.6 * jaarrekening 1993
7.3.7 * jaarrekening 1994
7.3.8 * accountantsverklaring 1993
7.3.9 * begroting 1996
7 . 3 . 1 0 * fin ancieel m eerjarenplan 1 99 4-1 99 9
7 . 3 . 1 1 * begroting 1994
7 . 3 . 1 2 * begroting 1995
7 . 3 . 1 3 * jaarrekening 1995
7 . 3 . 1 4 * hist oris ch  ov erzic ht  uit gav en BBK

8 HOGE OV ERHEID

1.  samenst elling dep ut aatsc hap

8.1.1 van d eput aten  voo r de co rrespon dent ie met  de Hog e Overh eid
* aanvulling rappo rt

2.  rappo rt d eput aten

8.2.1 van d eput aten  voo r de co rrespon dent ie met  de Hog e Overh eid
* rapport  nr . 15

8.2.2 van D . Dedd ens t e Hoog eveen
* react ie op rapp ort  deput aten  Hoge Ov erheid

9 SYN ODA LIA

1.  benoem ing dep ut aten  eredienst  

9.1.1 van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Centrum
* verzoek  om  zorgv uldigh eid bij ben oem ing dep ut aten
* verzoek om permanent (post)adres voor zaken generale synode

 2. deputaten geestel i jke verzorging

9.2.1 van d eput aten  voo r de geest elijke verzo rging  van m ilitairen
* rapport  nr . 7

9.2.2 van d eput aten  geest elijke verzo rging  milit airen
* aanvullend rappo rt

3.  deput aten  kerkelijk e archiev en

9.3.1 van d eput aten  kerkelijk e archiev en en do cum ent atie
* rapport  nr . 16

9.3.2 van d eput aten  kerkelijk e archiev en en do cum ent atie
* aanvullend rappo rt



9.3.3 van d eput aten  archiev en en do cum ent atie
* jaarrekening 1995

9.3.4 van d eput aten  archiev en en do cum ent atie
* gewijzigde begroting

4. benoeming quaestor

9.4.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Berkel en Roden rijs
* bet reft  voo rdrach t n ieuw e quaest or en plaat sverv anger

 5.  voo rdrach ten  benoem ing dep ut aten

van de PS Drenthe
9.5.1 * deputat en ad art. 22  KO
9.5.2 * deputaat curator TU
9.5.3 * deputat en ad art. 19  KO

van de PS Zeeland, Noord-Brabant  en Limburg
9.5.4 * deputaten curatoren TU
9.5.5 * deputat en ad art. 19  KO
9.5.6 * deputat en diakonale zaken (art. 2 2 KO)

 van de PS Holland-Noord
9.5.7 * deputaten curatoren TU
9.5.8 * deputat en ad art. 19  KO
9.5.9 * deputaten ad art .  22

van d e PS Holland-Zu id
9 . 5 . 1 0 * deputaten curatoren TU
9 . 5 . 1 1 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 1 2 * deputat en ad art. 22  KO

van d e PS Groningen
9 . 5 . 1 3 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 1 4 * deputat en ad art. 22  KO
9 . 5 . 1 5 * deputaat curator TU

van de PS Friesland
9 . 5 . 1 6 * deputaat curatorium TU
9 . 5 . 1 7 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 1 8 * deputat en ad art. 22  KO 

van de PS Gelderland
9 . 5 . 1 9 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 2 0 * deputaten curatorium TU
9 . 5 . 2 1 * deputat en ad art. 22  KO 

 van d e PS Overijssel
9 . 5 . 2 2 * deputaten curatorium TU
9 . 5 . 2 3 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 2 4 * deputaat  ad art. 2 2 KO

van de PS Utrecht
9 . 5 . 2 5 * deputat en ad art. 19  KO
9 . 5 . 2 6 * deput aat g eneraal diac onaal dep ut aatsc hap
9 . 5 . 2 7 * deput aten -curat oren

9 . 5 . 2 8 van M . t e Veld e te Kam pen
* verzoek geen herbenoeming als deputaat kerkeli jke eenheid noch als depu-

taat  voo r archiev en en do cum ent atie



9 . 5 . 2 9 van A . Bosc h-van  Dijk t e Nieuw erkerk  a/d IJ ssel
* aanvaard ing ben oem ing als secu ndu s deput aat d iacon ale zaken

9 . 5 . 3 0 van de PS Drenthe
* voordracht curator TU

9 . 5 . 3 1 van M . van  Veelen
* verzoek om ontheff ing benoeming

6.  benoem ing af gevaard igden sy nod e 19 96

9.6.1 van de PS Drenthe

9.6.2 van de PS Utrecht

9.6.3 van d e PS Holland-Zu id

9.6.4 van de PS Holland-Noord

9.6.5 van d e PS Groningen

9.6.6 van de PS Friesland

9.6.7 van de PS Zeeland, Noord-Brabant  en Limburg

9.6.8 van d e PS Overijssel

9.6.9 van de PS Gelderland

9 . 6 . 1 0 van d e PS Holland-No ord en  de PS Holland-Z uid
* indeling  nieuw e classes en PS' en

7.  bijw onen v erslaggev ers (dag)blad en

9.7.1 van N ederlands D agblad
* verzoek om toestemming verslaggeving

9.7.2 van h et Ref orm ato risch D agblad
* verzoek om toestemming verslaggeving

9.7.3 van het ondermeer in Berkel en Rodenrijs verschijnende weekblad De Heraut te
Berkel en Roden rijs
* verzoek  om  to estem min g van  openb are zitt ingen een  verslag t e mak en

9.7.4 van de redact ie van W egw ijs te Am ersfoort
* verzoek  om  to estem min g van  openb are zitt ingen een  verslag t e mak en

9.7.5 van de vereniging Reformanda
* verzoek  om  to estem min g open bare zitt ingen b ij te w onen

8. kosten synode

9.8.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Berkel en Roden rijs
* voo rstel k ost ent oereken ing k ost er

9.8.2 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Berkel en Roden rijs
* voo rstel v ergoed ing on derst eunend e dienst en

9. voorbereiding eerstvolgende generale synode

9.9.1 van d e PS Holland-Zu id
* onderzoek m ogelijkheden v ergaderruimt e in conf erentieoord

9.9.2 van J . Sikk ema t e Omm en
* voo rstellen  to t w ijziging v an de hu ishoud elijke regeling en



9.9.3 van deputaten voorbereiding volgende synode
* voo rstel v oorlic ht ingsm om ent  ten  behoev e van d e afg evaardig den

9.9.4 van J . Sikk ema t e Omm en
* voorstel tot w ijziging van art. 2.3 van de huishoudeli jke regeling 

9.9.5 van J . Sikk ema t e Omm en
* voorstel tot het instellen van een centraal administratiekantoor voor de geld-

stro men  van alle d eput aatsc happen
* voo rstel t ot  aansch af v an een go ed geaut om atiseerd  boek hou dpro gram ma

9.9.6 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Dalfsen
* stelt  zich besc hikb aar als samenro epende k erk v oor d e eerstv olgend e genera-

le syno de 

9.9.7 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Berkel en Roden rijs
* voorstel tot uitbreiding deputaatschap voorbereiding synode
* voo rstel t ot  vast stellin g inst rukt ie

9.9.8 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Zeist
* verzoek  om  aandac ht  voo r vast stellin g quo ta sy nod e en depu taat schap pen

9.9.9 van de Gereform eerde Kerk te Zuidho rn
* stelt  zich besc hikb aar als samenro epende k erk v oor d e eerstv olgend e genera-

le synode

9 . 9 . 1 0 van deputaten voor de voorbereiding van de eerstvolgende generale synode
* aanvullend rappo rt

9 . 9 . 1 1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Leusden
* stelt  zich besc hikb aar als samenro epende k erk v oor d e eerstv olgend e genera-

le synode

10. quaestor Generale Synode Ommen 199 3

9.10.1 van J . Sikk ema t e Omm en
* fin ancieel v erslag

11 . dep ut aten  generaal-sy nod ale publik aties

9.11.1 * rapport

12. huishoudelijke regeling synode

9.12.1 van d e Gerefor meerd e Kerk t e Bussum -Huizen
* bezw aar tegen besluit  GS Ommen 1993  (Acta art .  88)
* verzoek  besluit en ong edaan t e mak en

1 0 PARTICU LA RIA

1.  AD C-Kamp en/arc hivaris-d ocu men talist

10.1.1 van J . Sch eele te Zierik zee
* verzoek  om  to etsin g beëind iging d ienst verban d van  drs. G. C. Groen leer

10.1.2 van A .J . Rot te t e Aalt en
* verzoek  om  to etsin g ont slag

10.1.3 van Streekarchivariaat Schouw en-Duiveland
* verzoek  om  to etsin g ont slag

10.1.4 van T h. Bijzet  te Zierik zee
* verzoek  om  to etsin g ont slag



10.1.5 van M . de Klijn  te Kam pen
* verzoek  om  herov erw eging o nt slag

10.1.6 van P.G.  v.d . W eele-Slager te Bro uw ershaven
* verzoek  om  herov erw eging o nt slag

10.1.7 van A . van  Groos t e Gorinc hem
* verzoek  om  herov erw eging o nt slag

10.1.8 van G. C. Groen leer te Kam pen
* verslag v an zaken ro ndo m v erleend on tslag

10.1.9 van A .A .J.  Thelen te Gemert
* verzoek  om  herroep ing v an ont slag

1 0 . 1 . 1 0  van K. Gunnink en L. Gunnink-Drint te Oldehove
* verzoek  verst oord e relatie t e helpen h erstellen

1 0 . 1 . 1 1  van d eput aten  kerkelijk e archiev en en do cum ent atie
* vertro uw elijke aanvulling op rappo rt

1 1 V A RIA

1. toetsing besluiten synode

11.1.1 van B.  Doorn bos t e Groning en
* indexer ing Acta

2.  lidmaat schap  van een  der kerk en

11.2.1 van een  broed er
* een kopie van de brief aan ds. G.T. te W. inzake kerkelijke grenzen (zie ook

2 . 3 . 1 )

11.2.2 van R.J . Lebens t e Goes
* belangst elling v oor k erklidm aatsc hap

3.  naamsaan duidin g kerk en

11.3.1 van J . M ulder en P. v an Pijkeren, b eiden t e Hoog halen
* verzoek  to evoeg ing ' vrijgem aakt '  acht erw ege t e laten
* bevo rdering  eenduid ige int erpret atie sy nod ebesluit  19 58

4.  revisiev erzoeken

11.4.1 van H.G. v.d. Weijden te Gouda
* revisiev erzoek b esluit en GS A mersf oort -West  19 67

11.4.2 van J .R. de Leeuw  en J.  de Leeuw -West ra te D elfzijl
* revisieverzoek besluit Ommen 19 93

5.  geref orm eerde org anisat ies

11.5.1 van h et GV I te Zw olle
* verzoek  to t b evord ering v an samen w erking  tu ssen geref orm eerde org anisa-

ties

6.  sterk tew ensen

11.6.1 van A. Smits te Dokkum

11.6.2 van vro uw envereniging ' Maranat ha'  te A ssen-Noord

7. kennisgeving



11.7 van de PS Drenthe
* kennisgeving akkoord van samenw erking zending



Rapport van Deputaten ad art. 19 K.O., benoemd door de Generale Synode van Ommen
1993.

1. Samenstelling van het deputaatschap.

De Generale Synode van Ommen 1993 benoemde tot primi-deputaten: de brs. P.J. Doornbos
te Bedum, ds. E.J. Oosterhuis te Marum (thans te Drachten), H. Meijer te Dokkum, J. van
Dijk te Burgum, ds. C. de Putter te Hoogeveen, H. Rose te Stadskanaal, ds. Joh. Strating te
Zwolle, R. Buitinga te Enschede, ds. H.E. Nieuwenhuis te Ermelo, C.A. Nelemans te Spaken-
burg, G.D. Dirks te Bussum (thans Nijkerk), ds. A.H. van de Velden te Mijdrecht, D.A. Blok
te Krommenie, ds. P. Houtman te Leiden (thans te Twijzel), J. Rietveld te Sliedrecht, ds.
T.O.G.M. Bosma te Axel en H.J. Meijerink te Vught;
en tot secundi-deputaten: de brs. J.P. Volk te Leek, ds. S. de Jong te Franeker, J. Melse te
Hoogeveen, ds. J.R. Visser te Hardenberg, K. van de Berg te Soest, J.P. de Boer te Diemen,
ds. M. van Veelen te Delft en A. Mol te Nisse.
De Generale Synode machtigde de eerstkomende Particuliere Synode van Gelderland een
primus en een secundus afgevaardigde aan te wijzen voor dit deputaatschap.
Als zodanig werden respectievelijk door deze Particuliere Synode aangewezen br. J. de Rijke
te Ermelo en br. R. Drost te Putten.
Op de eerste vergadering van deputaten werd de door de Generale Synode aangewezen
samenroeper, ds. T.O.G.M. Bosma tot voorzitter gekozen; tot secretaris werd gekozen br.
C.A. Nelemans, tot penningmeester br. D.A. Blok en tot algemeen-adjunct ds. Joh. Strating.
Helaas werd het moderamen en dus ook het deputaatschap geconfronteerd met twee sterfge-
vallen. De Here nam uit dit leven weg de predikanten Bosma en Strating. Ds. C. de Putter
bekleedt nu het voorzitterschap terwijl ds. H.E. Nieuwenhuis thans algemeen-adjunct is.
Prof. drs. J.A. Meijer, aangewezen door de senaat van de Theologische Universiteit, woont als
regel de deputatenvergaderingen bij.

2. Opdracht.

Opmerking vooraf: Waar in het vervolg van dit rapport sparake is van 'Instructie' c.q. 'Rege-
ling' of  'Regeling Studiefinanciering' worden daarmee bedoeld de 'Instructie voor deputaten
ad artikel 19 KO en de 'Regeling betreffende studiefinanciering voor studenten aan de Theolo-
gische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in Nederland' zoals deze zijn vastgesteld
door de Generale Synode Leeuwarden 1990 (Acta artikel 60, Besluit 3, bijlagen Vc en Vd).

De Generale Synode van Ommen 1993 besloot:

1. deputaten op te dragen in de 'Regeling studiefinanciering' de woorden 'aanvullende finan-
ciering' te interpreteren als 'die financieringsvorm die de student in een ongewenste schuldver-
houding t.o.v. derden brengt' en zonodig de 'Instructie' en de 'Regeling' in het licht van dit
besluit te herzien (Acta artikel 26, besluiten 2 en 3).
2. onder voorwaarden extra steun te verlenen aan in het buitenland studerenden en voorts een
regeling te treffen t.a.v. de eventueel resterende schuld van een predikant die zich aan een
buitenlandse zusterkerk verbindt (Acta artikel 27, besluiten 2 en 3).
3. 'Instructie' en 'Regeling' aan te passen aan het gegeven dat de voorschotten voortaan per
kalenderjaar worden berekend, dat de afgehandelde dossiers na twee jaren moeten worden
vernietigd en dat de vooropleiding éénjarig is geworden (Acta artikel 27 besluit 4).



4. deputaten op te dragen te onderzoeken of een schuldverhouding op het moment dat de
student predikant wordt, in het algemeen thans nog als ongewenst beschouwd moet worden
(Acta artikel 26, besluit 5).
5. deputaten te verzoeken diligent te zijn t.a.v. nieuwe wettelijke ontwikkelingen en zo nodig
de kerken te dienen met voorstellen in dezen (Acta artikel 26, besluit 4).

3. Financiële Commissie.

Voor de berekening van de aan de studenten te verlenen financiële steun hebben deputaten,
overeenkomstig art. 8 van de instructie, een financiële commissie benoemd.
De brs. P.J. Doornbos, H. Meijer en H. Rose werden herbenoemd. Zij hebben de dossiers van
de studenten onder hun beheer.

4. Voorlichting aan a.s. studenten.

De voorlichtingsfolder, bestemd voor belangstellenden op de voorlichtingsdag van de Theolo-
gische Universiteit, is geactualiseerd. In deze folder worden de mogelijkheden uiteengezet tot
financiële ondersteuning van de theologische studenten.
In de regionale kerkbladen en in het Nederlands Dagblad hebben deputaten in het begin van
1994 en van 1995 een oproep geplaatst dat eventuele gegadigden voor financiële steun zich
moeten wenden tot de betrokken contactdeputaten.

5. Contact met de studenten.

Zoals gebruikelijk hadden in de afgelopen periode de contactdeputaten gesprekken met (a.s.)
studenten die zich voor het eerst meldden voor financiële steun. Ook waren er zo mogelijk
weer gesprekken met alle studenten die financiële ondersteuning ontvangen of ontvangen
hebben. Aan de orde kwamen daarbij de vraag of ze de vaste begeerte hebben predikant te
worden, de voortgang van de studie, de finaciële situatie en de besteding van de boekentoela-
ge.

6. Benoeming deputaten.

Gaarne willen deputaten Uw vergadering verzoeken in het vervolg per particulier synodaal
ressort twee primi en twee secundi-deputaten te benoemen. In de praktijk komt het namelijk
voor dat door overlijden of verhuizing één contact-deputaat overblijft om de belangen van de
studenten uit zijn ressort te behartigen. Dat wordt als zeer onbevredigend ervaren.

7. Contact met de senaat.

Het overleg dat heeft plaats gevonden met de senaat van de Theologische Universiteit heeft er
toe geleid dat in het vervolg de contactdeputaten twee keer per jaar de studieresultaten van de
studenten uit hun ressort ontvangen. Eén keer in de maand februari/maart en één keer in
september/oktober.



De manier waarop gerapporteerd wordt is sterk gewijzigd en sluit nu nauw aan bij wat is
voorgeschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.
De studielast en de studieresultaten van de studenten worden namelijk uitgedrukt in studie-
punten. Op deze wijze kunnen de deputaten een goed inzicht krijgen in de vorderingen van de
studenten.
De computeruitdraai geeft aan het totaal van de door de student behaalde studiepunten, als
ook wat hij maximaal had kunnen halen. Eventuele opgelopen achterstand is ook af te lezen,
evenals het gemiddelde cijfer van de tentamens, verslagen enz.

8. Boekentoelage.

Deputaten hebben gemeend de boekentoelage, die verstrekt wordt vanaf het tweede studiejaar
tot en met het vijfde studiejaar, te verhogen van f 10.000,00 tot f 12.000,00 , te betalen in vijf
jaarlijkse termijnen van f 2.200,00.

9. De ouderlijke bijdrage.

Deputaten zijn in het verleden meer dan eens geconfronteerd met het feit dat de ouders niet
bereid zijn bij te dragen in de studiekosten van hun zoon, hoewel hun inkomen daartoe
volgens de geldende maatstaven wel ruimte biedt. Hierbij valt te denken aan oudere studenten
die een andere opleiding gevolgd hebben en soms al enkele jaren hebben gewerkt en aan
studenten waarvan de ouders geen lid zijn ven een Gereformeerde Kerk.
Hierbij zijn drie catagorieën te onderscheiden:

A. Studenten die vallen onder de werkingvan de W.S.F. en die door eigen onwil of onwil van
de ouders de ouderlijke bijdrage niet ontvangen.
Deputaten besloten in deze gevallen op verzoek een niet kwijt te schelden lening te verstrek-
ken tot maximaal het bedrag van de ''gemiste'' ouderbijdrage.

B. Studenten die niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering ingevolge de W.S.F.
Besloten werd deze categorie op verzoek een niet kwijt te schelden lening te verstrekken tot
maximaal het bedrag dat bij de toepassing van de W.S.F. zou worden aangemerkt als aanvul-
lende financiering en ouderbijdrage.

C. Afgestudeerden.
Hier viel het besluit te komen tot de volgende toekenning. Het normbudget, dat de overheid
hanteert, wordt verminderd met de boekentoelage en het collegegeld. Van het restant-budget
wordt een deel, n.l. het bedrag dat overeenkomt met de basisbeurs zonder terugbetalingsver-
plichting toegekend. In voorkomende gevallen ook de gezinstoelage. Het verschil tussen het
gecorrigeerde normbudget en het bedrag van de basisibeurs wordt beschikbaar gesteld als
kwijt te schelden renteloos voorschot.

10. Tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.

Het komt voor dat studenten niet meer in aanmerking komen voor een studentenverzekering
of voor de verzekering via het ziekenfonds. Zij zijn dan genoodzaakt een particuliere verzeke-



ring af te sluiten. Op deze manier onstaat een groot "gat" tussen de premie die ze hiervoor
verschuldigd zijn en de tegemoetkoming ziektekostenverzekering.
Vandaar dat deputaten als volgt besloten hebben: "de vergadering besluit ten behoeve van de
student die geen aanspraak kan maken op studiefinanciering krachtens de W.S.F. de mogelijk-
heid te openen een extra vergoeding toe te kennen ter compensatie van de kosten verbonden
aan een ziektekostenverzekering. De hoogte van deze kosten is o.a. afhankelijk van de gezins-
situatie en kan door deputaten aan een maximum worden gebonden. Dit besluit behoeft de
goedkeuring van uw vergadering.

 
11.  AANVRAGEN MET BIJZONDERHEDEN

Betreft Studiejaar 1992 / 1993

Van de door deputaten ontvangen aanvragen voor studiefinanciering werden 2 weer ingetrok-
ken. In een paar gevallen leidde de berekening niet tot een uitkering en enkele malen werd op
grond van art. 6 lid 1 een verzoek afgewezen (zie par. 9 Gen. Syn. Publikaties nr. 13).
De ingewilligde verzoeken voor het studiejaar 1992 / 1993 zijn als volgt te specificeren:

vooropleiding 7
1e jaars 8
2e jaars 3
3e jaars 7
4e jaars 12
5e jaars 13
6e jaars 16
7e jaars 10
8e jaars 13
9e jaars 3
afgestudeerden 9

Tot de laatste groep behoren 3 aanvragers die ook in één van de andere groepen zijn meege-
teld.

CATEGORIEEN VOLGENS ARTIKEL 5

Het merendeel van de aanvragers, namelijk 81, kan worden ingedeeld in CATEGORIE A. Zij
ontvangen dus van rijkswege de basisbeurs en eventueel gezinstoeslag.

In CATEGORIE B worden 3 aanvragers ingedeeld.

CATEGORIE C telt 8 aanvragers.

Tot CATEGORIE D behoren 5 aanvragers uit categorie A en uit categorie B en C ieder 1.

Tenslotte is er 1 aanvrager afkomstig uit een buitenlandse kerk (artikel 5,2). Hij komt in
aanmerking voor de basisbeurs, zoals omschreven bij categorie A.

Voor het studiejaar 1993 / 1994 (sept-dec) en de kalenderjaren 1994 en 1995 verstrekken wij



U de volgende gegevens.

Van de door deputaten ontvangen aanvragen voor studiefinanciering werden enkele weer
ingetrokken of leidde de berekening niet tot een uitkering. Op één na zijn de steunaanvragen
voor het 9e studiejaar afgewezen. De ingewilligde aanvragen zijn als volgt te specificeren:

studiejaar kalenderjaar kalenderjaar
1993/1994 1994 1995
(sept-dec)
-------------- -------------- --------------

vooropleiding 3 2 2
1e jaars 9 10 2
2e jaars 9 9 11
3e jaars 3 2 9
4e jaars 6 4 2
5e jaars 9 8 4
6e jaars 10 10 6
7e jaars 15 11 7
8e jaars 7 5 6
9e jaars 1 1 0
afgestudeerden 10 14 10
voortgezette studie 2 2
(vlgs art. 6 lid 4)

Tot de laatste twee groepen behoren aanvragers die ook in één van de andere groepen zijn
meegeteld.

Het merendeel van de aanvragers (namelijk resp. 64, 59 en 42) ontving van rijkswege gedu-
rende het hele tijdvak of een deel daarvan de basisbeurs en eventueel gezinstoeslag. Met
ingang van 1994 werd in een aantal gevallen (afhankelijk van de ouderbijdrage) eveneens de
aanvullende beurs ontvangen. 

12. Vaststelling quotum.

In relatie met de benodigde bedragen voor de totale ondersteuning van de studenten werd het
quotum voor het studiejaar 1993/1994 vastgesteld op f 4,25 en voor het studiejaar 1994/1995
op f 3,=. Het quotum voor 1995/1996 is voorlopig eveneens op f 3,= vastgesteld.

13.Uitvoering opdracht G.S.Ommen 1993.

ad. 1.

Deputaten stellen voor de volgende wijzigingen in de 'Regeling' aan te brengen (in de 'In-
structie' behoeven in dit verband geen wijzigingen te worden aangebracht):

artikel 3 lid 2 luidt thans:
Geen financiële steun zal worden verleend aan de student aan wie over het desbetreffende 



studiejaar aanvullende financiering ingevolge de Wet op de studiefinanciering is toege-
kend en die daarvan gebruik heeft gemaakt.

Voorgesteld wordt het cursief gedrukte als volgt te wijzigen:
die over het desbetreffende studiejaar in het kader van de Wet op de studiefinanciering
gebruik maakt van een vorm van financiering waardoor hij in een ongewenste schuldver-
houding ten opzichte van derden komt te staan.

artikel 5 lid 1A, 2e alinea luidt thans:
Aan hem kunnen voorschotten worden verleend ter grootte van de wettelijke aanvullende
financiering, vermeerderd met enz.

De tekst van het cursief gedrukte wordt:
Aan hem kunnen voorschotten worden verleend ter grootte van het deel van van de aanvul-
lende financiering dat tot een schuldverhouding als bedoeld in artikel 3 lid 2 zou leiden.

artikel 6 lid 1 2e alinea luidt thans:
Aan een student die ten behoeve van zijn studie aan de theologische universiteit aanvullen-
de financiering op grond van de Wet op de studiefinanciering heeft genoten kunnen alsnog
voorschotten worden verleend mits hij schriftelijk verklaart van de wettelijke aanvullende
financiering af te zien.

Het cursief gedrukte gaat luiden:
mits hij schriftelijk verklaart af te zien van het deel van de aanvullende financiering dat tot
een schuldverhouding als bedoeld in artikel 3 lid 2 zou leiden.

In de in artikel 10 van de 'Regeling' genoemde Overeenkomst model I moet punt 5 worden
veranderd. Dit punt luidt thans:

de student verklaart tenslotte over de studieperiode waarop de overeenkomst betrekking
heeft geen gebruik te zullen maken van aanvullende financiering krachtens de Wet op de
studiefinanciering

Het cursief gedrukte moet luiden:
geen gebruik te zullen maken van een vorm van studiefinanciering waardoor hij in een
ongewenste schuldverhouding ten opzichte van derden komt te staan.

ad. 2.

Aan artikel 5 (Categorieën studenten) wordt een nieuw lid 3 toegevoegd:
studenten die in het buitenland gaan studeren kunnen gedurende maximaal één jaar extra
steun ontvangen onder voorbehoud dat de academische senaat van de theologische univer-
siteit schriftelijk positief adviseert ten aanzien van een buitenlandse studie en de student
een gedetailleerde begroting overlegt.

Van artikel  15 van de 'Regeling' vervalt lid 3g  waarin staat dat terugbetaling van voorschot-
ten dient plaats te vinden als betrokkene na beroepbaarstelling een beroep aanneemt naar een
buitenlandse kerk behoudens het bepaalde in art 5 lid 2.
Lid 3h wordt dan 3g en in lid 4 wordt de (foutieve) verwijzing naar lid 2h gewijzigd in een
verwijzing naar lid 3g.

Vervolgens wordt in artikel 16 na lid 1 een nieuw lid 2 toegevoegd, luidend: 



Als een student, predikant geworden, zich verbindt aan een buitenlandse zusterkerk als
bedoeld in artikel 5 lid 2, dient met betrokkene in overleg met de buitenlandse zusterkerk
een regeling getroffen te worden t.a.v. de eventueel resterende schuld van de beroepen
predikant; daarbij dient rekening gehouden te worden met het totaal aan kerkleden van
beide kerkverbanden.

Als gevolg hiervan worden de leden 2 en 3 van dit artikel omgenummerd tot 3 en 4.  

ad. 3.

In de 'Regeling' worden de volgende wijzigingen aangebracht:

artikel 3 lid 1:
Deputaten verlenen de financiële steun per studiejaar enz.

het cursief gedrukte luidt nu:
per kalenderjaar of gedeelte daarvan

artikel 3 lid 2 (nieuwe tekst zie hierboven):
Geen financiële steun zal worden verleend aan de student die over het desbetreffende
studiejaar ..... gebruik maakt van enz.

het cursief gedrukte is gewijzigd in:
die over het desbetreffende jaar

Artikel 9 lid 1:
Hij die over een studiejaar financiële steun verlangt enz.
is gewijzigd in: Hij die financiële steun verlangt

artikel 11 lid 2:
Indien tijdens of na afloop van een studiejaar blijkt dat de verschuldigde ouderlijke bijdra-
ge enz.

het cursief gedrukte is gewijzigd in:
Indien tijdens of na afloop van een kalenderjaar blijkt

artikel 13 lid 2 (eerste zin):
Zij behoren de noodzakelijke gegevens op het in artikel 9 bedoelde aanvraagformulier te
verstrekken zoveel mogelijk naar de toestand aan hetbegin van het studiejaar

hieraan is toegevoegd: c.q. kalenderjaar

artikel 13 lid 2 (derde zin):
Indien in de loop van het studiejaar wijzigingen optreden in de persoonlijke omstandighe-
den enz.

het cursief gedrukte is gewijzigd in: Indien in de loop van het jaar wijzigingen optreden enz.

In de 'Instructie' en in de overige artikelen van de 'Regeling' behoeft het woord studie-
jaar/studiejaren niet te worden gewijzigd.

Verder wordt aan de 'Instructie' een nieuw artikel 15 toegevoegd, luidend:
Deputaten dragen er zorg voor dat twee jaar nadat de studieschuld van een predikant of
student geheel is kwijtgescholden, c.q. afgelost, het desbetreffende dossier wordt vernie-



tigd.

Het huidige artikel 15 van de 'Instructie' wordt omgenummerd tot 16.

Uit ontvangen informatie van de Theologische Universiteit is gebleken dat de vooropleiding
niet één jaar maar dertien maanden duurt. De eerste zin van artikel 8 lid 4 van de 'Regeling'
luidt thans:

De periode gedurende welke steun aan een student aan de vooropleiding kan worden
verleend kan, gerekend van het tijdstip van inschrijving (voor de vooropleiding) aan de
theologische universiteit, ten hoogste twee jaren bedragen. 

Het cursief gedrukte deel wordt gewijzigd in:
ten hoogste dertien maanden. 

ad. 4.

Op het moment dat dit rapport verzonden wordt naar deputaten voor Generaal-Synodale
Publikaties is door bijzondere omstandigheden de studieopdracht van de Generale Synode te
Ommen 1993 nog niet tot een definitieve afronding gekomen.
In het aanvullend rapport zullen de resultaten van deze studieopdracht opgenomen worden.

ad. 5.

Er kan worden meegedeeld dat de deputaten, in overleg en met instemming van de Senaat van
de Theologische Universiteit te Kampen, zich beraden over de financiële ondersteuning van
met name oudere studenten die niet meer in aanmerking komen voor de W.S.F. 18+ en zich
bij deputaten vervoegen.
Ook hierover zal uw vergadering in het aanvullend rapport nader geïnformeerd worden.

14. Overige gewenste wijzigingen/aanvullingen in de 'Regeling' op grond van door deputaten
genomen besluiten.

a. Omdat het collegegeld thans in maandelijkse termijnen betaalbaar wordt gesteld dient de
tweede regel van artikel 3 lid 1 te vervallen. Deze luidt:

Het in de steun begrepen bedrag voor collegegeld wordt in zijn geheel bij de eerste termijn
betaalbaar gesteld.

b. In lid 1Bb van artikel  5 wordt aangegeven dat een gezinstoeslag kan worden verleend
wanneer de student het propaedeutisch examen  heeft afgelegd en ouder is dan 26 jaar. Depu-
taten is gebleken dat er geen situatie denkbaar is waarin deze bepaling naar tevredenheid
werkt en dat bij toepassing ervan  een beroep op de hardheidsclausule moet worden gedaan.
Zij verzoeken u daarom dit lid 1Bb van artikel  5 te laten vervallen en als gevolg daarvanook
de laatste zin van artikel 6 lid 3.

c. Deputaten hebben zich uitvoerig bezig gehouden met de vraag voor hoe lang zij voorschot-
ten aan de studenten kunnen verstrekken. Artikel  6 lid 1 van de 'Regeling' bepaalt dat dit
gelimiteerd is: ten hoogste zeven jaar. 



Navraag bij de senaat van de Theologische Universiteit gaf aan dat in Kampen er van wordt
uitgegaan dat de theologische studie volbracht kan worden in zes jaar na het afleggen van het
propaedeutisch examen met een eventuele uitloop naar zeven jaar. De senaat adviseerde
deputaten zich te houden aan
de 'Regeling". In de tweede alinea van lid 2 van artikel 6 worden deputaten bevoegd verklaard
aan de voortzetting van de steunverlening na het zevende studiejaar voorwaarden te verbinden
welke o.m. kunnen inhouden dat de dan verleende voorschotten geheel of ten dele moeten
worden terugbetaald. Op grond hiervan hebben deputaten besloten dat met ingang van het
achtste studiejaar de toegekende voorschotten worden verstrekt als renteloze leningen die niet
worden kwijtgescholden. Deputaten stellen daarom voor de betrokken alinea in artikel 6 lid 2
te vervangen door de volgende tekst:

Indien zij tot voortzetting van de steun besluiten zal deze bestaan uit een renteloze lening
die geheel moet worden terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

d. Artikel 6 lid 5 luidt:
Renteloze voorschotten voor de boekentoelage worden toegekend aanvangende in het
tweede jaar na het propaedeutisch examen en gedurende de daaropvolgende studiejaren.

Uit het deputatenrapport (blz.73) aan de G.S.Ommen blijkt dat er onduidelijkheid was over de
toepassing van dit artikel. Deputaten stellen daarom voor het cursief gedrukte te wijzigen in:

in het tweede theologische studiejaar, doch niet eerder dan nadat het propaedeutisch
examen met goed gevolg is afgelegd, alsmede gedurende de daarop volgende studiejaren.

e. Artikel 6 lid 6 luidt:
Wanneer een voorschot gewijzigd moet worden of een studieperiode niet het gehele
studiejaar omvat wordt aan elke maand een twaalfde deel van het jaarbedrag toegerekend,
met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 1 inzake het verschuldigde collegegeld.

Omdat het collegegeld nu in maandelijkse termijnen betaalbaar wordt gesteld, vervalt het
cursief gedrukte deel van dit lid.

f. De eerste zin van artikel 6 lid 7 luidt:
De voorschotten worden verleend tot uiterlijk het tijdstip waarop de student nadat hij
afgestudeerd is en nadat hij de kerkelijke examens heeft afgelegd, voor rekening van een
kerk komt.

De algemene lijn is dat deputaten na het peremptoir examen nog drie weken financieel steu-
nen, met een uitloop tot maximaal zes weken. Deputaten hebben besloten deze termijnen
expliciet in de 'Regeling' te verwoorden en stellen daarom voor na genoemde eerste zin de
volgende zin in te voegen:

Hierbij wordt een termijn van drie weken in acht genomen met een uitloop naar maximaal
zes weken.

g. Aangezien studenten die de vooropleiding volgen naar is gebleken doorgaans niet meer als
thuiswonend kunnen worden aangemerkt, kan lid 3 van artikel 8 van de 'Regeling' vervallen.
Lid 4 wordt dan omgenummerd tot 3.

h. Artikel 11 lid 1 luidt:
Deputaten stellen een student die om financiële steun heeft verzocht uiterlijk drie weken na
het nemen van hun beslissing op zijn aanvraag, door bemiddeling van de contactdeputaten
schriftelijk hiervan in kennis.



De gegroeide praktijk is dat niet de contactdeputaten maar de financiële commissie de student
inlicht. Daarom stellen deputaten voor de cursief gedrukte woorden te laten vervallen.

i. Artikel 14 luidt:
De contactdeputaten zullen jaarlijks in de maand februari bij de senaat van de theologische
universiteit informeren naar de studieresulaten van de tot hun ressort behorende studenten
aan wie voorschotten worden verleend. Blijkt uit die informatie en uit het contact met de
student dat zijn studieresultaten onvoldoende zijn doch menen zij dat de steunverlening
toch moet worden voortgezet dan delen zij dat schriftelijk en geargumenteerd tijdig mede
aan de deputaten die zo spoedig mogelijk beslissen over de voortzetting van de steunverle-
ning.

Omdat de studieresultaten thans zoals hiervoor reeds werd vermeld tweemaal per jaar schrifte-
lijk door de senaat aan de contactdeputaten worden doorgegeven stellen deputaten voor de
tekst van artikel 14 als volgt te laten luiden: 

Blijkt uit de informatie van de senaat van de Theologische Universiteit en uit het contact
met de student dat zijn studieresultaten onvoldoende zijn doch menen contactdeputaten dat
de steunverlening toch moet worden voortgezet dan delen zij dat schriftelijk en geargumen-
teerd tijdig mede aan de deputaten. Deze zullen dan zo spoedig mogelijk beslissen over de
voortzetting van de steunverlening.

j. Omdat er in de huidige studieopzet niet meer sprake is van 'semi-doctoraal' dient aan artikel
5 lid 1Ba na de woorden 'de semi-doctorale drempel is gepasseerd' te worden toegevoegd: c.q.
het vijfde studiejaar is ingegaan. 

Namens deputaten,

C. de Putter, voorzitter

C.A. Nelemans, secretaris

Spakenburg, mei 1995



Aanvullend rapport van dept. ad art. 19 KO benoemd door de Generale Synode van Ommen 1993.

In ons rapport van mei 1995 werd op blz. 10 onder ad 4 en ad 5 een aanvullend rapport toegezegd. Thans kan
over de betreffende zaken het volgende worden meegedeeld:

ad 4. Ingevolge uw opdracht hebben deputaten zich gebogen over de vraag of het in het algemeen thans nog
ongewenst is dat een predikant met een schuldverhouding de pastorie in gaat. Om tot een goede
afweging te kunnen komen is overleg gepleegd met het GMV.

Op de deputatenvergadering in februari 1996 bleken er twee denkrichtingen te zijn, zodat u twee
rapporten ontvangt, waarvan dit (in chronologische volgorde) de eerste is. Wij vernemen graag welke
richting de synode op wil. Dit eerste rapport komt neer op handhaving van de bestaande werkwijze,
het tweede komt neer op een marginalisering van het werk van het deputaatschap.

Hieronder volgt een vergelijking, achtereenvolgens met het bedrijfsleven, de ambtenaren en het
onderwijs, waarna de beroepskosten nog ter sprake komen. 

Bedrijfsleven.

Eerst is getracht een vergelijking te maken tussen de inkomens van predikanten en academici die een
functie in het bedrijfsleven hebben. Daarbij is gebleken dat het moeilijk is een goede vergelijking te
maken omdat er binnen het bedrijfsleven erg veel verschil in honorering is. Ook is het bijna
onmogelijk een functie in het bedrijfsleven aan te wijzen die vergelijkbaar is met die van een
predikant.
Cijfers die bij leden van het deputaatschap bekend zijn gaven te zien dat over vrijwel de gehele linie
de predikantstraktementen lager zijn dan in het bedrijfsleven gangbaar is. Bij de aanvang van een
carrière is het verschil te verwaarlozen maar naarmate deze vordert wordt het verschil groter.

Ambtenaren.

Een vergelijking met de salarissen van ambtenaren lijkt meer gelijkheid aan te geven. Globaal zitten
predikanten vaak in dezelfde bandbreedte als ambtenaren, waarbij predikanten eerder onderaan in die
bandbreedte zitten dan bovenaan.

Onderwijs.

Vergelijking met het onderwijs heeft onder meer als probleem dat jongere onderwijzers beduidend
lager worden gehonoreerd dan oudere onderwijskrachten. Vergelijking met deze schalen valt veelal
uit in het voordeel van de predikant. Overigens kan ook hier worden vastgesteld, dat naarmate de
loopbaan vordert predikanten - zeker in kleinere gemeenten - minder doorgroeimogelijkheden hebben.

Beroepskosten.

Het overleg met het GMV leverde ook op dat de beroepskosten (verwervingskosten) voor een
predikant gemiddeld geschat kunnen worden op zo'n ƒ 10.500,- met schommelingen tussen ƒ 8.000,-
en ƒ 12.000,-, waarbij de autokilometers het meeste verschil veroorzaken. Omdat de meeste kerken
voor autokosten beduidend minder vergoedingen geven moet hier een correctieberekening worden
gemaakt om tot een netto-vergelijk te komen. Een behoorlijk deel van die kosten is sinds 'Oort' niet
meer fiscaal aftrekbaar.

Wanneer een beginnende predikant met een schuld de pastorie in gaat, moet die schuld ook betaalbaar
zijn. Er zijn echter heel wat candidaatsgemeenten die zelf een behoorlijk traktement moeilijk of niet
kunnen opbrengen. Wanneer er dan een beduidende schuld is ontstaat er een onoplosbaar probleem.

Het gebruik maken van een lening bij de overheid heeft als bijkomend effect dat een aantal studenten
zijn studie niet af kan maken omdat men op latere leeftijd is begonnen en de overheid strakke grenzen
stelt aan leeftijd en studieduur.
In de marge zou het deputaatschap daar nog kunnen blijven steunen.

Conclusie. Deputaten zijn (voor een deel) op grond van bovenstaande overwegingen van oordeel dat
een schuldverhouding op het moment dat de student predikant wordt niet wenselijk is.



Wanneer de synode tóch zou denken in de richting van de gebruikelijke lening van overheidsgelden,
dan zou het denkbaar zijn dat de kerken de schuld overnemen op het ogenblik dat de student de
pastorie ingaat.

Het andere deel van de deputaten schaarde zich achter het volgende rapport.

Deputaten ontvingen ieder persoonlijk een brief van de Generale Synode Ommen 1993 gedateerd 10
september 1993 met 4 bijlagen, oa die met kenmerk 93-09-01-072. 
Daarin komt voor besluit 5 luidende: 
"deputaten op te dragen, te onderzoeken of een schuldverhouding op het moment dat de student
predikant wordt, in het algemeen thans nog als ongewenst beschouwd moet worden." 
In dezelfde bijlage is eerder een opsomming gegeven van het materiaal. 

Bij de uitvoering bleek de opdracht van de synode door deputaten niet eenduidig geinterpreteerd te
worden. 
Sommigen menen, dat alleen aandacht geschonken zou moeten worden aan de financiele kant van de
zaak.  
Anderen zijn van oordeel, dat uit de opsomming van het materiaal duidelijk blijkt dat dit te beperkt
is. Met name het materiaal genoemd onder 1, 4 en 5 geeft aan dat Arnhem 1981 een belangrijke rol
speelt. 
Bovendien, wat voor zin heeft het een onderzoek te doen naar en een uitspraak te doen over eventuele
financiele mogelijkheden als de weg versperd is door Arnhem 1981? 

In het navolgende wordt eerst ingegaan op de financiele kant en daarna op de
besluiten/gronden/overwegingen van de GS Arnhem 1981. 

1. DE FINANCIELE KANT. 

Teneinde een concrete situatie voor ogen te hebben, wordt gelet op de konsekwenties van een
studieschuld aan de overheid. Die studieschuld ligt het meest voor de hand. Niet alleen ivm de
aflossingsvoorwaarden, maar ook omdat die schuld onderdeel is van de studiefinanciering ingevolge
de WSF18+, waarover het eigenlijk gaat (zie materiaal). 

Er zijn in ons land ettelijke duizenden ex-studerenden (wel of niet met diploma of bul) die een
studieschuld bij de overheid hebben. Het is wel duidelijk, dat ze lang niet allemaal een riant inkomen
hebben. Zij die het einddoel van hun studie niet bereikten zeker niet. 
Maar ook velen die hun studie wel succesvol afsloten niet. Hoevelen zijn er niet werkloos of moeten
blij zijn als ze een baan kunnen krijgen, die ver beneden het niveau van hun opleiding ligt en ook
alszodanig wordt gehonoreerd. 
Daarbij moet men zich ook realiseren, dat HBO-studenten jaarlijks eenzelfde studieschuld opbouwen
als studenten in het WO. 

De overheid heeft om het aflossen van schulden uitvoerbaar te maken die aflossing gerelateerd aan
het inkomen. Terugbetaling naar draagkracht dus. En wanneer iemand jarenlang te weinig financiele
draagkracht heeft om  af te lossen, dan wordt na 15 jaren het restant van de schuld kwijtgescholden.

Het wekt, gelet op het voorgaande, toch wel enige bevreemding, dat er zo uitvoerig nagedacht en
gesproken moet worden over het al dan niet gewenst zijn van een (studie)schuldverhouding van
predikanten met de overheid.  
Het is eigenlijk niets bijzonders. Er zijn duizenden van die schuldenaars. Niet gewenst, maar
noodgedwongen. 
Natuurlijk is het voor niemand prettig schulden te hebben, maar dit verschijnsel op zich - in feite lenen
ten behoeve van investeren in kennis - wordt in het algemeen niet als problematisch ervaren. 
Immers er zijn redelijke en hanteerbare regels voor aflossing van de schuld en als dat onverhoopt ten
langen leste niet blijkt te lukken, dan is er kwijtschelding. 
Wat op dit punt voor anderen kan, is ook mogelijk voor predikanten. Ook zij kunnen een eventuele
schuld wel aflossen, want het gaat naar draagkracht. De indruk moet toch niet gewekt worden, dat
onze predikanten dermate slecht gehonoreerd worden, dat zij als enigen in den lande een (stu-
die)schuld niet zouden kunnen aflossen? 



Het regelmatig gehoorde verhaal over candidaatsgemeenten die hun predikant niet behoorlijk
(kunnen) betalen, snijdt in feite geen hout. 
Immers, de aflossing is naar draagkracht en men hoeft er niet eerder mee te beginnen dan twee jaar
na het einde van de studiefinanciering. 
Bovendien, vrijwel al die predikanten vertrekken na een aantal jaren naar kerken met ruimere
financiele mogelijkheden. Zij krijgen dan ook meer draagkracht. Overigens ligt hier toch ook een taak
voor het kerkverband. Hoort bij de approbatie van een beroep niet gelet te worden op de hoogte van
het traktement etc.? En zo nodig helpen de zusterkerken toch (art 11 KO)? In het ressort van de PS
Friesland bijvoorbeeld worden hulpbehoevende kerken zodanig gesteund, dat zij hun predikant
kunnen honoreren volgens de GMV-tabel. 
Er wordt veel gesproken over schulden van beginnende predikanten. En over schuldvrij de pastorie
ingaan. Men bedoelt dan schulden als gevolg van de theologische studie. Maar er zijn veel meer
schulden denkbaar. Bijvoorbeeld aan de overheid voor een eerdere studie; aan de bank of aan ouders
voor de aankoop van een auto of van meubilair. De vraag rijst hoe die schulden gezien moeten
worden. Zijn dat schulden, die per definitie als niet-ongewenst beschouwd moeten worden? 

CONCLUSIE: 
De kerken behoeven geen maatregelen te (blijven) treffen om te voorkomen, dat predikanten hun
ambtelijke loopbaan beginnen met een studieschuld. 

II ARNHEM 1981. 

De GS Arnhem 1981 besloot 
1. "uit te spreken dat, hoewel het aanvaarden van Rijksstudietoelagen in het algemeen niet absoluut
onaanvaardbaar genoemd moet worden, aan studenten die zich voorbereiden op het ambt van dienaar
des Woords en aan hun ouders, voogden of verzorgers ten stelligste moet worden afgeraden een
Rijksstudietoelage te aanvaarden ter bekostiging van de studie; 
2. de kerken te verzoeken aan haar particulier-synodale deputaten ad art 19 KO niet toe te staan
studenten naar de Overheid te verwijzen voor het verkrijgen van een Rijksstudietoelage." 

De door de Synode genoemde gronden zijn (verkort weergegeven): 
a. Steunen: een! eer en eigen verantwoordelijkheid van de kerken. 
b. Ongewenste schuldverhouding tussen predikant en overheid. 
c. Vrees voor mogelijke extra financiele lasten op kerken. 
d. Moeilijk terug te keren in het oude spoor bij onaanvaardbaar worden van de rijksregeling. 

(Het voorgaande is ontleend aan het rapport van deputaten art 19 KO aan de GS Ommen 1993,
Generaal Synodale Publikaties, nr 5, vooral de notitie op blz 22-24). 

In de tegenwoordige maatschappelijke situatie is het gewoon, dat studenten gebruik maken van de
mogelijkheden tot studiefinanciering die de overheid biedt in een algemeen geldende wet, nl de
WSF18+. 
Dat zal meer of minder uitgebreid plaats vinden, afhankelijk van de financiele mogelijkheden van
ouders, van de student zelf en eventueel van zijn echtgenote. Er is immers sprake van basisbeurs,
gezinstoeslag, aanvullende beurs en rentedragende lening. 
Door diverse synodebesluiten na Arnhem 1981 aanvaarden de studenten die in Kampen theologie
studeren, voorzover ze vallen onder de werking van WSF18+, inmiddels allen de (rijks)basisbeurs,
de (rijks)aanvullende-beurs en indien van toepassing de (rijks)gezinstoeslag. Alleen het bedrag van
de rentedragende lening wordt bij deputaten ad art 19 aangevraagd en door dezen verstrekt, tenzij de
eigen draagkracht (samen met echtgenote) en de draagkracht van de ouders, naar de maatstaven van
deputaten, die verstrekking overbodig maken. 
Geconcludeerd moet worden, dat er nog maar in beperkte mate sprake lijkt te zijn van een eer en eigen
verantwoordelijkheid der kerken. Wij zijn van mening, dat die ook helemaal niet in geding zijn bij
het gebruik maken van de Wet op de studiefinanciering WSF18+ door Gereformeerde studenten
ongeacht van welke studierichting dan ook. Ze zijn duidelijk wel in geding als het gaat om de
vaststelling van predikantstraktementen, zeker ook in de zgn candidaatsgemeenten. 

b. De ongewenste schuldverhouding tussen predikant en overheid heeft twee kanten. De financiele
kant is onder I voldoende besproken. Vervolgens  moet hierbij gedacht worden aan gevaar voor de
vrije verkondiging van het evangelie als gevolg van bevoorrechting van de kerk door de overheid en
overheidsinmenging in de kerk. 



Het moet voor iedereen duidelijk zijn, dat er in het kader van WSF18+ geen sprake kan zijn van
bevoorrechting van de kerk door de overheid. 
De kerk wordt op geen enkele wijze bevoorrecht, want die blijft helemaal buiten het gezichtsveld. De
wet bemoeit zich alleen maar met de  studenten en de Kamper studenten hebben niets voor op die in
Leiden,  Groningen of Maastricht. 
Ook voor overheidsinmenging in de kerk hoeft nav de WSF18+ geen vrees te bestaan. 
De grondwettelijke vrijheden van hen die op grond van deze wet gelden van de overheid ontvangen
(of dat de basisbeurs is of een lening) worden op geen enkele wijze beperkt. 
Wij mogen dat met grote dankbaarheid constateren. Tegelijk kunnen we wel stellen, dat we er zelf
bij zijn als zoiets in de toekomst ooit  zou gebeuren en dat dan maatregelen genomen kunnen worden.

c. Over de mogelijke extra financiele lasten op kerken hebben deputaten zich in de eerder genoemde
notitie (rapport aan GS Ommen, publ. 5) al uitgelaten. Daaraan is nog wel iets toe te voegen. 
Zolang het generale deputaatschap bestaat, dwz vanaf begin 1991, hebben deputaten langer of korter
te maken gehad met een groot aantal personen (circa veertig) die hun studie hebben afgebroken of
voltooid en geen predikant zijn in een van onze kerken (eventueel nog niet of niet meer). Daaraan
hangt wel een prijskaartje natuurlijk. 
Verder ligt het voor de hand dat, als een student rentedragend moet lenen, geprobeerd zal worden dit
bedrag zo laag mogelijk te houden. Soms zien de ouders kans daaraan mee te werken door een
bijdrage, ook  kan de student proberen zuiniger te leven of iets bij te verdienen en verder kan dit zijn
studietempo beinvloeden. Het huidige systeem, nl dat deputaten een kwijt te schelden renteloze lening
verstrekken ter grootte van de rentedragende lening, stimuleert de offerbereidheid van de ouders noch
de verantwoordelijkheid van de student. Dit betekent ook extra financiele lasten. 

Als het gaat over financiele lasten moet nog op de volgende twee bijkomende aspekten gewezen
worden. 

1 De steunverlening aan de studenten krachtens art 19 KO gebeurt met bijdragen van kerkleden. Die
kerkleden zijn dezelfde mensen, die zich financiele inspanningen moeten getroosten om hun kinderen
te laten studeren. Zij zien hun kinderen het liefst met een zo laag mogelijke rentedragende lening hun
beroep ingaan.  Het zijn dezelfde mensen ook die, weliswaar naar draagkracht, hun eigen
rentedragende studieschuld moeten aflossen. Dit vereist grote zorgvuldigheid terzake van de besteding
van die bijdragen. Als het niet anders mag en kan ......! Dat moet dan wel duidelijk zijn en ook
duidelijk gemaakt kunnen worden. 
2 Vermeden zou moeten worden, dat financiele redenen (het al of niet kwijtschelden van de
voorschotten) de keuze van het wel of niet predikant worden kunnen beinvloeden. 

d. Hier is naar onze mening sprake van overbezorgdheid. Als er zo geredeneerd wordt, dan kan er
eigenlijk niets meer ondernomen worden. 
Gelukkig blijkt de werkelijkheid anders te zijn. Zijn er na Arnhem 1981 niet heel wat nieuwe
deputaatschappen ontstaan alle met een eigen quotum? Te noemen zijn BBK, dovenpastoraat, archief
en documentatie, hulp bij evangelisatie. 

CONCLUSIE: 
Er is geen reden de blokkade van het volledig gebruik maken van de mogelijkheden van WSF18+
door de besluiten van de GS Arnhem 1981 te laten bestaan. 

VOORSTEL: 
Aan de Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996 wordt voorgesteld uit te spreken, dat theologische
studenten die gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de Wet op de studiefinanciering
(WSF18+) biedt, met ingang van het kalenderjaar 1997 (afgezien van de extra boekentoelage) niet
meer in aanmerking komen voor steun via deputaten art 19 KO. 

ad 5. Met betrekking tot de financiële ondersteuning van studenten die zich op oudere leeftijd voor het eerst
aanmelden het volgende.

In hun vergadering van 7 oktober 1995 hebben deputaten, besloten tot het inbouwen van drempels
voor het verkrijgen van financiële steun. Deze drempels zijn:



- Aanvragen van jongeren tot en met 22 jaar worden geaccepteerd volgens de bestaande regeling,
d.w.z. één jaar vooropleiding voor rekening van deputaten en daarna overeenkomstig de normen van
deputaten in samenhang met de WSF18+.

- Aanvragers in de leeftijd vanaf 23 jaar tot en met 26 jaar zullen tijdens de vooropleiding geen
steun voor levensonderhoud ontvangen. Wel kan hen een toelage worden toegekend voor het college-
en boekengeld, alsmede voor de reiskosten. Heeft men de vooropleiding met goed gevolg afgerond
dan zal men voor de verdere studie ondersteuning ontvangen volgens de normen van deputaten.

- Is men 27 jaar oud dan zal men zowel tijdens de vooropleiding als in het propaedeutisch jaar geen
steun voor levensonderhoud ontvangen. Wel kan een toelage worden toegekend voor college- en
boekengeld, alsmede voor reiskosten. Heeft men de vooropleiding en propaedeuse met goed gevolg
afgerond dan zal men voor de verdere studie ondersteuning ontvangen volgens de normen van
deputaten.

- Aanvragers vanaf 28 jaar komen niet meer in aanmerking voor steun voor levensonderhoud, wel
voor de toelage voor college- en extra boekengeld, alsmede voor de reiskosten.

Ter verdere aanvulling op het reeds ingediende rapport willen deputaten nog het volgende onder uw aandacht
brengen.

1. Info-folder. 

Ten behoeve van de studenten aan de Theologische Universiteit te Kampen is een info-folder ontworpen.
Deze folder omvat een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte. Het ligt in de bedoeling dat in het laatst
genoemde deel de te vermelden geldbedragen zonodig jaarlijks geactualiseerd zullen worden.

2. Faculteits Commissie.

Voor het eerst sinds jaren is er weer contact geweest met de Faculteits Commissie van de Theologische
Universiteit te Kampen. Op de deputatenvergadering van 7 oktober 1995 is een delegatie van de commissie
ontvangen.

3. Terugbetalingsregeling.

Deputaten kunnen u berichten dat zij hebben besloten op hen, die tot terugbetaling van genoten steun
verplicht zijn, de terugbetalingsregeling van het rijk te hanteren. Deze regeling is inkomensafhankelijk.

4. Wijzigingen in de “Regeling”

1. Zij die de vooropleiding doen worden, als gevolg van de invoering van de z.g.n. prestatiebeurs, aan de
Theologische Universiteit te Kampen ingeschreven als cursist.
De “Regeling Studiefinanciering” van deputaten spreekt uitsluitend over studenten. Vandaar dat artikel 1 van
deze Regeling, alsook artikel 1 van de Instructie aanvulling behoeft.
Wij stellen u voor tussen “Contactdeputaten” en “Studiejaar” in te lassen:
“Student”: hij die als student aan de Theologische Universiteit staat ingeschreven dan wel als cursist de
vooropleiding aan deze universiteit volgt;

2. Deputaten hebben besloten de terugbetalingsregeling, evenals bij de rijksoverheid, inkomensafhankelijk
te maken. Dat impliceert dat in artikel 15 lid 5 van de “Regeling Studiefinanciering” in de voorlaatste zin de
toevoeging: “met dien verstande dat het minstens ƒ 1200,= per jaar bedraagt” kan vervallen. Gaarne vragen
deputaten ook hierover uw goedkeuring.

5. Administrateur.

De Instructie voor deputaten ad art 19 K.O. bepaalt in artikel 7 lid 3 dat deputaten zich zo nodig kunnen
verzekeren van administratieve bijstand. Thans delen zij u mee dat zij in hun vergadering van februari 1996
één der broeders hebben benoemd tot administrateur, die een geringe vergoeding zal ontvangen.



Deputaten stellen de Generale Synode voor de volgende besluiten te nemen:

Besluit 1:
De arbeid en het beleid van deputaten in de verslagperiode 1993-1996 goed te keuren.

Besluit 2:
Opnieuw deputaten te benoemen uit elk particulier synodaal ressort twee primi en twee secundi,
waarvan minstens de helft als financieel deskundig gekwalificeerd kan worden.

Besluit 3:
De voorgestelde wijzigingen in de “Instructie voor deputaten ad art 19 K.O.” en in de “Regeling
Studiefinanciering” goed te keuren.

Besluit 4:
Deputaten op te dragen in overeenstemming met hun Instructie en de Regeling Studiefinanciering alle
werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot de steunverlening naar art 19 K.O.

Besluit 5:
Deputaten te verzoeken diligent te zijn ten aanzien van nieuwe wettelijke ontwikkelingen en zo nodig
de kerken te dienen met voorstellen in dezen.

Besluit 6:
Deputaten op te dragen aan de eerstvolgende synode over hun arbeid te rapporteren.

Spakenburg, februari 1996

Namens deputaten,

C. de Putter, voorzitter
C.A. Nelemans, secretaris
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Rapport van D eputaten voor Diaconale Zaken
benoemd door de 
Generale Synode van O mmen 1993 

I. Benoeming deputaten
Als Deputaten  voor het G eneraal Diaconaal Deputaat schap (hierna genoemd GDD) zijn benoemd
de broeders: Dr. A.N . Hendriks (samenroeper) (Ut recht), Ds. H.M. Smit (Groningen), M. Prins
(Fr ieslan d), W.C . H arwig (Drenthe), G . Middel (N oord-Hollan d), J.S. Rietema (Zeeland/ N oord-
Brabant/ Limburg). 
Als secundi de br oeder s: G.D . H or st (G roningen), Ds. A.G. Bruijn (Friesland), Mr. J. Daverschot
(Drenthe), J. van der Molen  (Overijssel),  J. Rump (Gelderland), W. van Twillert (Utrecht), K. Laros
(N oord-Holland), P.J. Schenkels (Zuid-H olland), P. van  Veelen (Zeelan d/ N oord-Brabant/ Lim burg.
(zie b rief dd. 18.6.1993, ondertekend door  Ds. H . Folkers).

Dit betekende dat er  pr imi vacatures war en voor  de provin cies Overijssel, Gelderland en Zuid-
H olland.
De Part iculiere Synodes benoemden  de volgende primi: K. Verlind (Overijssel), J. Rump (Gelder-
land), A . Kooij (Zuid-H olland).
Als secundus werd door de Particu liere Syn ode van G elderland benoemd Ds. J.F.  de H aan.
Deputaten merken op dat  sommige benoemin gen lang op zich lieten  wachten .
Tot  aan zijn benoeming als deputaat ondersteunde broeder A. Kooij het GD D als adviseur. 
H et behaagde de H eere tot Zich te nemen broeder G. Middel. In dankbaarheid gedenkt het GDD
het vele werk dat broeder Middel sinds de instelling van het GG D heeft verricht. 

Deze deputaten  ontvingen van de Gen erale Synode van O mmen de volgende herziene in struct ie:

a. Samenroeping
De benoemde deputaten  zullen op uitnodiging van de door de synode aan gewezen samenroeper
zo spoedig mogelijk bijeenkomen om hun werkzaamheden zodanig te regelen,  dat deze bin nen
de daarvoor gestelde tijd tot een goed einde kunnen worden gebracht.
Zij zullen hun werkzaamheden verricht en in  gebon denheid aan de door de synode omschreven
opdracht.
De deputaten benoemen uit hun midden voorzitter, secretaris en penningmeester.

b. Taak omschrijv ing
De door de synode omschreven  opdracht  omvat de volgende tak en:
a.1 (op verzoek van plaatselijke k erken) plaatselijk e kerken  adviseren in  haar  diaconale arbeid, in

het bijzonder wanneer  zij vragen om advies over  het  geven van  finan ciële steun aan (evt .
algemeen ch ristelijke) hulpverlenende in stellingen die op landelijk niveau werkzaam zijn ;

a.2 (op verzoek van h ulpverlenen de instellin gen) plaat selijke k erken adviseren , wan neer
hulpverlenende instellingen die binnen  of vanuit  de Gerefor meerde Kerk en op landelijk
niveau werkzaam zijn, aan deputaten advies vragen over  verzoeken om financiële steun die
zij tot  de kerken willen rich ten ;

b. zich desgevraagd of op eigen initiatief te r icht en tot  instellingen die voldoen aan de punt en 1
en 2 van de criteria vermeld onder punt 3, omtrent de wijze van samenwerking met andere
instellingen, nu de gewenste hulpverlenin g aan kerk leden steeds meer lijk t t e worden
bedr eigd en de plaatselijke k erken h ierover,  wanneer  de situatie dat vr aagt te info rmeren ;

c. een actieve rol te spelen bij het bevorderen van samenwerking tussen gereformeerde
zorginstellingen, opdat de gereformeerde zorg zoveel mogelijk bewaard blijft;

d. indien nodig, in itiat ieven te nemen  ter  leniging van materiële n ood waar in (groepen van )
zusterkerken in b inn en- en/ of buitenlan d zijn  komen  te verkeren als gevolg van zich acuut
voordoende gebeur ten issen; het  aan de kerken verzoeken om een collecte of gift behoort
daarbij tot zijn bevoegdheid;

e. het adviseren van  plaatselijke k erken in  haar  diacon ale arbeid, in  gevallen dat diakenen in de
uitoefening van h un ambt worden belemmerd of dreigen te worden belemmerd als gevolg
van overheidsmaatregelen , alsmede het  nemen van  initiat ieven in dergelijke gevallen om de
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zienswijze van de kerken in haar diaconale arbeid ter kennis van  de overheid te brengen.
Indien het de hoge overheid bet reft, zal dit  geschieden via de deputaten  voor  corresponden tie
met de hoge overheid;

f. het stimuleren, indien mogelijk in samenwerkin g met het C omité voor de Cen trale Diacona-
le Conferen tie en met docenten aan de Theologische Un iversiteit, dat meer geordende
informatie betreffende onderwerpen die voor diakenen van belang zijn, ter  beschikk ing
komt van de kerken;

g. op verzoek van en met deputaten die verantwoordelijk zijn voor hulpverlen ing aan  buiten -
landse kerken , te overleggen over  verzoeken van  diacon ale aard van buitenlan dse kerken ,
zodat deputaten  de kerken k unnen  adviseren.

c. Uitvoering van Taken
Bij de uit voer ing van  de on der 2a genoem de tak en zullen deputaten de volgende criteria
hanteren:

  1. de hulpver lening door  de bet reffende instelling mo et dienstbaar zijn aan de beoefenin g van
de christelijke barmhartigheid;

2. het doel en de wijze van de hulpverlening van de betreffende instelling dienen overeen te
komen met Gods Woord, zoals de Ger eformeerde Kerken  dat hebben nagesproken in de dr ie
formulieren van eenheid;

3. het beleid van een  hulpver lenen de instelling dient con troleerbaar op de hulpverlening
gericht, econom isch verantwoord en, zo mogelijk, op een opt imale samenwerking met
ander e instellingen gericht  te zijn ;

4. de financiële ondersteuning moet strekk en tot opbouw van de gemeente en tot lof van God.

De adviezen aan de plaatselijke k erken dienen  een bondige motiverin g te bevatten in een
duidelijke relat ie to t de crit eria.

d. Vereiste stuk ken
Wanneer een adviesaanvraag afkomstig is van een hulpverlenende instelling, behoort  deze
instelling de volgende stukken  tijdig, zo mogelijk in  de maand september, aan het GDD voor te
leggen:
1. jaarstukken
2. begroting
3. beleidsplan
4. meerjarenbegroting
5. verslag van wat  de hulpverlenende instelling heeft gedaan  met  event uele voorgaande vr agen

of adviezen van de kant van het GDD.
H et deputaat schap zal bij de beoor deling van de stukk en gebruik k unnen  maken van  het  advies
van deskundigen.
Met de boekhoudkun dige gegevens, door de om  financiële hulp vragende instanties ver strekt,
dient  vert rouwelijk te worden omgegaan. Daarom zal bij de advisering het aan  het  deputaatschap
toevertrouwde cijfermateriaal aan de afzonderlijke kerken niet  worden doorgegeven, maar - met
handhaving van de vertrouwelijkheid - aan de generale synode worden voorgelegd.

e. Consultatie Particulier-Synodale Deputaten
H et GDD  zal bij de uitvoering van de onder 2b, 2c en  2d omschreven t aken, indien het dit
gewenst acht, de par ticu lier-synodale deputaten consulter en.

f. Rapportage
Deputaten zullen van  hun h andelingen schrift elijk rapport  uitbrengen aan de eerstvolgende
synode. Zij dienen  ernaar te streven aan hun rappor t conclusies te verbinden, die dermate bon dig
geformuleerd zijn dat ze in aan merkin g komen  voor een  directe behan deling ter synode.

II   Taakverdeling deputaten
De onderlinge functieverdeling was als volgt:
Dr.  A.N . H endriks - voorzitter
Ds. H .M.Smit - secretaris tot 9.9.1994
A. Kooij - secretaris vanaf 9.9.1994
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W.C . H arwig - penn ingmeester

Voor een goede vervulling van hun opdracht achtten deputaten h et noodzakelijk een aan tal
deskundigen te ver zoek en h en bij te staan. Met dankbaarheid deelt het deputaatschap de
medewerkin g mee van:
A. Bosch-van Dijk,  N ieuwerkerk  a/ d IJssel, notuliste;
B. Gort , ra,  Enschede;
D.A. Hekman, ra, Emmen;
Prof.drs. K. Wezeman, ra, Haren (Gr .)

III Vergaderingen
17.9.1993, 5.11.1993, 10.12.1993, 11.3.1994, 9.9.1994, 30.9.1994, 4.11.1994, 18.11.1994, 6.1.1995,
28.4.1995, 25.8.1995, 22.9.1995.

 O p 28.1.1994 werd een gezamenlijke vergadering met de gerefor meerde zorginstellin gen gehouden
(zie pun t IV, werkzaamheden).

IV Werkzaamheden
De deputaten hebben overeenkom stig hun verru imde instr uctie in  de voorgaande periode als volgt
gefunctioneerd:

 
a. Gereformeerd Zorgcentrum

Deputaten hebben de gezamenlijke zo rginstellingen uitgenodigd om de tafel t e gaan zit ten
vanwege het  feit dat de opr icht ing van  een Gereformeerd Zorgcentrum mislukt  was. Eén  en
ander overeenkomstig hun taakopdracht , punt  c), een act ieve ro l te spelen b ij het  bevorderen
van samenwerkin g tussen gerefor meerde zorginstellin gen, opdat  de gereformeerde zor g zoveel
mogelijk bewaard blijft.  Uitgenodigd werden  die zorginstellingen die oorspronkelijk betrok-
ken waren bij het opzetten van een Gereformeerd Zorgcentrum. O ok het Com ité voor de
Centrale Diaconale Conferent ie werd uit genodigd. De bedoeling van  deze ver gader ing was n a
te gaan of de betrokk en zorginstellingen nog mogelijkheden zagen voor  toekomstige samen-
werking.   
De vergader ing vond plaats on der leiding van het GDD op vrijdag 28 januari 1994 te Utrecht.
Een verslag van deze vergadering wordt als bijlage I toegevoegd.

Diverse diaconieën spraken m iddels een brief hun veront rust ing, zorg en teleurstelling uit over
het  niet  tot stand komen  van een Gereformeerd Zorgcentrum . Deputaten  hebben de betreffen -
de diaconieën meegedeeld dat zij door hun zeer beperkte instructie weinig konden doen. 

b. Landelijke Diaconale Ondersteuning
O p 19.12.1993 werd h et GDD  door  het C omit é voor  de Centrale Diaconale Conferent ie
uitgenodigd voor  een vergadering, waarin het onderwerp landelijke diaconale ondersteun ing
aan de orde zou komen. Volgens de taakomschrijving van deputaten , punt  f), meende het
GDD hieraan gehoor te moeten  geven. Afgevaardigd werd br oeder  A. Kooij. Inm iddels ligt  er
een eindrapport van de tweede Werkgroep Landelijke Diaconale Ondersteuning op tafel.
Daarin  wordt voorgesteld een landelijke coördinator  aan te stellen  die, onder leiding van  het
GGD en bijgestaan door deskundigen zijn werk  ten  behoeve van  de diakenen  zal verrich ten .
Een voor stel van  het GGD rond benoeming van  deskun digen en  finan cierin g van een
coördinator  vindt u uitgewerkt in punt  V. 
Een kopie van het eindrapport rapport van de tweede Werkgroep Landelijke Diaconale
O ndersteuning "TO T UW D IEN ST" is toegevoegd als bijlage II.

c. Uitschrijven landel ijke col lecte Kobe,  Japan
Deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken hebben zich tot het depu taat schap
gewend met  het  verzoek een collecte u it t e schrijven voor nauw met ons verbonden  kerk en in
Japan, die door een natuu rramp in  ernstige moeilijkheden zijn geraakt. 
H et GD D heeft  gemeend aan dit  verzoek te moeten vo ldoen, mede gelet op hun in struct ie,
opgesteld door  de Generale Synode van O mmen, die het deputaatschap h et recht geeft om in
voorkomende gevallen van rampen in  kerken  in b inn en- en/ of buitenlan d, een collecte uit te
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schrijven.
H et gaat hier  om de Reformed Church in  Japan. De laatste aardbeving heeft  in dit lan d een
gigantische schade aangericht, vooral in  de havenstad Kobe. In  deze stad bevindt zich de
grootste concent rat ie van gerefor meerde kerken, alsmede h et seminar ie waar  predikanten
worden opgeleid. Verschillen de van onze hoogleraren in  Kampen h ebben in  de loop der  jaren
dit  seminarie bezoch t en  er colleges gegeven.
Met het  verzoek van depu taten aan  de kerkeraden en  diacon ieën werd meegestuurd een
rappor t vanuit Japan met n adere gegevens.
Deze collecte heeft ±  ƒ 330.000,- opgebracht. De diaconieën zullen middels een br ief van dit
fraaie resultaat op de hoogte worden gebracht. D aarbij zal gevoegd worden een brief van de
kerken van Japan, waarin zij hun dankbaarheid uiten. 

d. Adviesaanvragen van diverse zorginstellingen
Deputaten behandelden adviesaanvragen van diverse zorginstellingen.  In gevolge de instructie
van deputaten werd in alle gevallen de instellingen gevraagd aan deputaten de volgende
stukken voor te leggen: jaarstukken , begrot ing, beleidsplan, meer jarenbegrotin g. Deze stukk en
werden voor beoordeling en advies naar een financieel deskundige opgestuurd. Een afvaardi-
ging van de betreffende or ganisatie, alsmede de financieel adviseur , werden door deputaten
uitgenodigd de stukk en t oe te lichten. Van de kant van het GDD werd gevraagd verslag te
doen van hetgeen men met adviezen van deputaten, resp. financieel adviseur, had gedaan. 
H oewel er in  de instruct ie van deputaten staat dat  zor ginstellingen in de maand september hun
verzoeken om steunaanvr agen dienen neer te leggen, blijkt in de praktijk dat dit m eestal in
november/ december  gebeurt. De diaconieën wordt aangeraden hier mee bij het  opstellen  van
hun begrotin g rekenin g te houden.

De navolgende instellingen brach ten  een bezoek  aan het G DD of vroegen schriftelijk om een
aanbeveling van deputaten :

"De Driehoek"
Vergadering dd. 5.11.1993. Aanwezig waren behalve het GD D, D rs. H.R. 
Schaafsma, directeur van De Driehoek en Mr. N.E. Nieboer, voorzitter. Prof.drs. K. Weze-
man rapporteerde schriftelijk n aar aan leiding van de h em toegezonden fin anciële stuk ken .
Tijdens deze vergaderin g werd gemeld dat met in gang van 1.1.1995 de subsidie voor  het
algemeen maatschappelijk werk ter discussie zou staan en vermoedelijk  zou worden beëindigd.
De subsidie bedroeg to t op  dat mo ment 5 ton op  jaarbasis. De afvaardiging van de Dr iehoek
werd gevraagd waarom de stichtin g nog niet  was over gegaan to t het in nen  van een  eigen
bijdrage. De Driehoek antwoordde h ierop dat  men  overwoog de maatschappelijke hulpver le-
ning op te delen in mant elzorg en professionele zorg. Zolang men n og geen definitieve
beslissing genomen h ad, wilde men n iet overgaan  tot het in nen  van een  eigen bijdrage. Verder
werd de st ich ting aangespr ok en op het feit  dat  er te weinig aan volumebeleid vorm was
gegeven als basis voor vermindering van de lasten. 
O ver het  samengaan met andere chr istelijke instellingen,  deelde Schaafsma mee dat de afdeling
Bescherm d Wonen is ondergebracht bij de Gereformeerde Landelijke Instelling voor Bescher-
mende Woonvormen (GLIBW). De overheid gaat over tot regionalisatie en wenst slechts
zaken te doen met  instellingen ondergebr acht  binnen  de GLIBW. D e Dr iehoek is met twee
personen in het GLIBW-bestuur vertegenwoordigd. Op deze wijze is de identiteit gewaar-
borgd. 
Het Jeugdwelzijnswerk is samengegaan met het welzijnswerk van de Christelijke Gereformeer-
de Kerken. Dit is eveneens een gevolg van het  overheidsbeleid.  Samen voldoen zij aan het
minimum aantal bedden dat de overheid als eis stelt om in aanmerking te komen voor
subsidie.
N a rijp beraad besloten deputaten akkoord te gaan met de gevraagde bijdrage van ƒ 16,50 per
ziel. De Driehoek werd verzoch t er  alles aan te doen  om de gevraagde b ijdrage te verlagen en
over te gaan tot h et innen van een eigen bijdrage.   
Gezien het feit dat er fin ancieel veel van de diaconieën  wordt gevraagd, dien t D e Dr iehoek er
in de toekomst rekenin g mee te houden  dat veel kerken een hogere bijdr age waarsch ijnlijk n iet
zullen kunn en opbrengen. 

Brieven  van  diaconieën  met vragen over De Driehoek n.a.v. de hen toegezon den  aanbeveling:
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* Op verzoek van de diaconie te Mussel werd medegedeeld dat het geld dat via de kerken naar
De D riehoek wor dt overgemaakt , hoofdzakelijk  ten  goede komt aan  het maatschappelijk werk
van De Driehoek. Verder is er  samenwerkin g met de Chr istelijk e Ger eformeerde Kerken
aangegaan op het gebied van de jeugdhulpverlening. Indien het federatieve verband niet zou
zijn aangegaan  (samenwer king op administratief gebied), dan zou er op dit moment  niet in de
huidige omvang aan jeugdhulpver lening binn en onze kerken  kunn en worden gedaan. Eén en
ander is zeer duidelijk uitgelegd door de directeur  van De Driehoek  tijdens de Centr ale
Diaconale Conferentie in Zwolle-Zuid. Een verslag hiervan staat in Dienst van juli/augustus
1993.

* Brief van de Diacon ie te Bun schoten -Oost dat m en de gevraagde bijdrage van 
ƒ 16,50 te hoog vindt. Deze diaconie werd meegedeeld dat de diakenen  zelf gevraagd hebben
om maatschappelijk werk ter beschikking van de leden van onze kerken te stellen. D e morele
band tussen diakenen en De Driehoek is groot. Men kan  zich hier aan n iet zo maar ont tr ek-
ken. 

* N aar aan leiding van een  brief van de Raad van de Ger eformeerde Kerk t e N ieuw-Lekkerlan d
met een aan tal vragen over  De Dr iehoek werd door deput aat Kooij een bezoek gebracht. D eze
kerkeraad had vragen over het quotum, het voortbestaan van deze vorm van dienstbetoon,
enz. 
De bespreking ver liep  naar wen s.

 
Vergader ing dd. 18.11.1994
Aanwezig waren behalve deputaten Drs. H.R. Schaafsma, directeur en Mr. N.E. Nieboer,
voorzitt er van  De D rieh oek. Als fin ancieel adviseur  was aanwezig: Prof.drs. K.  Wezem an.
De Dr iehoek deelde mee dat h et toekenn en van  de subsidie voor 1995 geen gevaar loopt. Voor
1996 staat De Driehoek echter op  de lijst van bezuinigingen, aangeboden aan de Ministerraad.
Door veel te ' lobbyen'  hoopt men een  redu ctie op de subsidie te beperken. Inmiddels wordt
getracht  via een AWBZ constructie het maatschappelijk werk bij het GLIAGG onder te
brengen. 
Wezem an had in  vergelijking met 1994, geen andere opmerkingen. H ij wilde graag weten wat
De Dr iehoek gedaan  had met  het  vragen  van een  eigen bijdrage en de pogingen het  volumebe-
leid vorm te geven. Verder was Wezeman geïnteresseerd in het  feit hoe men event uele
calamit eiten  dacht op te vangen  als de subsidiestroom mocht wegvallen . Schaafsma deelde mee
dat De Driehoek een financiële reserve heeft opgebouwd om  de eerste klap  te kunnen
opvangen. De Driehoek zei te verwacht en dat de bijdr agen van  de kerken in de toekom st
verder  ver laagd zouden kunnen worden. De Driehoek kondigde aan een plan voor netwerkon-
dersteuning te hebben uitgewer kt.  Voor  deze on der steun ing zou een eigen  bijdr age gevraagd
kunnen worden. De D rieh oek vroeg zich wel af of men n og dienstvaardig over zou komen als
men een financiële drempel opwerpt . Men moet n iet vergeten dat het  RIAG G prakt isch gratis
hulp verleent.
Deputaten besloten akk oord te gaan met  de gevraagde bijdrage van ƒ 16,00 per ziel.
Vervolgens kwam het act iviteiten plan  van De Driehoek aan de orde. Dit onderwerp werd ook
al uitvoerig met een afvaardiging van De Driehoek besproken tijdens een vergader ing met
deputaten op 30 september 1994. De stichting zou willen werken aan ondersteuning van
mantelzorg. Depu taten  zijn echter van mening dat het de taak van diakenen is de mantelzorg
te stimuleren. De vraag is hoe het werk van De Driehoek afgebakend kan worden ten opzichte
van het werk van  de diakenen. Wel kun nen diakenen  bij het  in pr aktijk  brengen van man tel-
zorg de hulp  inroepen van De Driehoek  of andere instellingen. Verder stelden deputaten voor
het woord 'man telzorg',  een typisch diacon ale term, voor diaken en t e reserveren . De Dr ie-
hoek zou  het  woord ' sociale netwerken'  kunn en bezigen. De Driehoek zei met het nieuwe
akt iviteiten plan  in Friesland een start te willen maken. Deputaten verzochten hen  van de
eerste uitkom sten middels een rapport op de hoogte te stellen.     
Verder stelden  deputaten vr agen over h et gevoerde beleid bij de Stichting Gereformeerde
Jeugdhulpverlenin g (SGJ). H et Bestuur  van deze stich tin g bestaat  voor de helft  uit  leden van
De Driehoek en voor de helft uit leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk. H et centraal
administratief bureau is bij de SGJ ondergebracht. De beide organisat ies zullen  in de toekom st
van een federat ie in een fusie overgaan. De diakenen van de Christelijke Gereformeerde
Kerk en zijn automatisch  lid van  de stich tin g, dit  in t egenstelling tot de diakenen van de
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Gereformeerde Kerken  Vrijgemaakt. Dit betekent  dat de invloed die on ze diakenen  kunn en
uitoefenen, prakt isch nihil is. Voorgesteld werd om  het  benoemen van  bestu ursleden in de SGJ
niet  zonder meer over te laten aan het bestuur van De Driehoek, maar deputaten daarbij in te
schakelen.   
Inmiddels heeft  De Drieh oek middels een b rief gedat eerd 27 juli 1995 deputaten  laten  weten
dat mevrouw E. Borst-Eilers, minister van  Volksgezondheid, Welzijn en  Sport , beslot en heeft
om de subsidie aan De D rieh oek definitief onder te brengen bij de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten. Dit  betekent dat de subsidie voor  onbepaalde tijd is gegarandeerd. D eputaten
hebben van dit n ieuws verheugd kenn is genom en.

 
De vereniging Dit Koningskind
Vergadering dd. 10.12.1993. Aanwezig waren behalve de leden van het GD D, D rs. M.J. de
Jong, directeur en de heer H . de Roode, penn ingmeester en lid  dagelijks bestuur . Als fin ancieel
adviseur  was aanwezig D.A. H ekman, ra.
Ter spr ake kwam de samenwerking met de stichting Philadelphia. Deputaten werden in feite
voor een voldongen feit  geplaatst. O ok werden deputaten bij herhaling hierop aangesproken
door de kerken.  
Volgens Van Leeuwen was deze samen werkin g uit nood geboren. Als men als k leine organisa-
tie niet aan een grotere instelling aanhaakt, komt men financieel in de problemen. De
samenwerking vindt louter op administ rat ief gebied plaats, waardoor het echter  wel mogelijk
wordt  subsidie van de overheid te ontvangen. De overheid kent  alleen subsidie toe, indien men
kan aantonen dat men  hulp  verleen t aan  het  door de overheid vastgestelde min imum aan tal
cliënten/
patiënten. H et resultaat is evenwel dat men hulp kan blijven geven aan verstandelijk gehandi-
capten, waarbij de identiteit gewaarborgd blijft. 
N a toelicht ing op  de finan ciële stukken , besloo t het G DD  een positief advies te doen uitgaan
voor ƒ 2,00 per lid. D e vereniging Dit  Konin gskind, is in tegenstelling tot  de stichtin g Dit
Koningskind, geheel afhank elijk van ink omsten van leden, donat eurs, giften  en legaten.
Ondanks veel inspann ing het werk  financieel rond te krijgen, luk t dit  niet  zon der geldelijk e
ondersteuning van de kerken . H et bestuur heeft positief gereageerd op een aan tal adviezen  van
de finan cieel adviseur om nog efficiënter  met  de gelden om te gaan. Aangeraden is ernaar te
streven in de toekom st self-support ing te worden. H et ligt n iet in  de rede dat dit op korte
termijn gerealiseerd zal kunnen worden.      

Vergadering dd. 4.11.1994. Aanwezig waren behalve de leden van het G DD , Drs. M.J. de Jong,
A. van Leeu wen  en H . de Roode. Als finan cieel adviseur was aanwezig D.A. H ekman, ra.
Tijdens deze bijeenkomst werden twee zaken besproken, n l. het financiële beleid en het beleid
in zijn geheel. Broeder Hekman adviseerde deputaten akk oord t e gaan met de gevraagde
bijdrage van ƒ 1,75 per ziel. 
Deputaten constateerden met vr eugde dat van de zijde van  de verenigin g Dit  Kon ingskind veel
werk is verricht om het aantal donateurs te vergroten. Hoewel het duidelijk is dat het werk
van Dit Koningskind nooit  helemaal zon der diaconale steun zal kunnen, is het goed dat  èn Dit
Koningskind èn de diakenen  er op toezien dat de leden van C hr istus kerk dit werk ook
persoonlijk blijven steunen. 
Wat het beleid betreft , heeft D it Kon ingskind duidelijk gemaakt  hoe men in samenwerk ing
met niet -gereformeerde instant ies poogt om  de gereformeerde hu lpver lenin g zoveel mogelijk
in stand te houden en uit t e breiden. Op deze manier  is het gemakk elijker met zorgverzek e-
raars te onderhandelen, al moet er voort durend voor gewaakt worden dat de eigen ident iteit
niet  wordt prijsgegeven. Deputaten kunnen de vereniging alleen maar in hun beleid ondersteu-
nen.
Voorts is nogmaals van beide kanten gezegd dat het regelmatig contact tussen Dit  Koningskind
en het GDD van het grootste belang is om samen te denken over de hulp die aangeboden
wordt  aan zwakken en hulpbehoevenden . D it Koningskind houdt  zich ook bezig met  hulp
aan cliënten, waarbij sprake is van wilson bekwaamheid; het eigen gereformeerde geluid is
daarbij van het h oogste belang. 

Stichting Bralectah
Vergadering dd. 10.12.1993. Aan wezig waren behalve de leden  van h et G DD, financieel
adviseur D.A. H ekman, ra en  de bestuursleden  van Bralectah de broeders Bassie en Eeft ing.
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O fschoon er een  aantal kleine verbeter ingen  in de begro tin g aangebracht  zou  kunn en worden,
was de finan cieel adviseur verbaasd over het feit dat Bralectah met de beschikbare gelden zo
enorm veel werk  heeft kunnen verzett en. De financiële situatie ziet er  echter voor de toekom st
niet  rooskleur ig uit . Bralectah h oopt  dat h et aan tal donateurs zal t oenemen  en dat de k erken
de gevraagde bijdrage zullen  overmaken. Zal dit niet het geval zijn, dan vreest men voor de
voortzetting van dit  goede diaconale werk . Deputaten h ebben de stichtin g aangeraden meer
actie te voeren en zich onder de gemeenteleden bekend te maken. 
Aangezien het werk van deze stichting duidelijk in een leemte voorziet en door veel broeders
en zusters wordt gewaardeerd,  gingen deputaten akkoord met de gevraagde ƒ 1,12 per ziel.

Vergadering dd. 28.4.1995. Aanwezig waren  behalve de leden van het GDD , de broeders K.
Eeftink (voorzitter) en P.J. van Dijk  (directeur). De financieel adviseur, broeder D.A.
H ekman, heeft schriftelijk zijn advies doen toekomen. 
De afgevaardigden licht ten  toe waarom zij een b ijdrage van ƒ 1,35 per lid  zouden willen
ontvangen, een lich te stijging t.o.v. de vorige keer. De stichting heeft een directeur voor 0,5
dagtaak  aangesteld die voor 50% door de stichting betaald wordt . Verder wordt er meer
gebruik gemaakt van  de on twikk elingen in  de tech nologie. D e blin denwereld dr eigt door
subsidiemaat regelen  van de overheid onder druk  te komen staan. De overh eid wil naar  één
bibliotheek toe, zodat de eigen identiteit in gevaar komt. 

  Deputaten raden de stich ting aan het aant al werknemers in vaste dienst te beperken. Verder
dringen  deputaten aan alles in het werk te stellen om het aantal donateurs te vergroten. De
stichting heeft  toegezegd hier aan t e willen  werken . Deputaten hebben gemeend aan het
verzoek om een bijdrage van ƒ 1,35 per ziel te m oeten vo ldoen. H et werk  van Bralectah is
voor zeer veel slechtzienden onder ons van eminente betekenis.  

De Wegwijzer
O p 17.1.1994 verzocht D e Wegwijzer het G DD de diaconieën  positief t e adviseren in zake
finan ciële steun aan deze belangenvereniging. De Wegwijzer werd op 31.3.1994 gevraagd in
verband met deze steunaanvr aag deputaten  van de nodige financiële stukken te voorzien, zoals
jaarstukken , begroting, beleidsplan, meerjarenbegroting. Deputaten hebben hierop vooruitlo-
pend De Driehoek gevraagd naar mogelijkheden tot samenwerking. D e Dr iehoek heeft bericht
dat samenwerking te realiseren is op het terrein van de mantelzorg. Om overlapping te
voorkomen, zullen er  afsprak en gemaakt  dienen t e worden over verwijzingen en afgrenzingen
op het terrein van het maatschappelijk werk . Tevens heeft D e Dr iehoek lat en weten  dat er
deskundigheid bij De Driehoek aanwezig is om praatgroepen te begeleiden, m aar of D e
Drieh oek dit  ook zou willen , staat  nog te bezien.
Tot op heden h eeft D e Wegwijzer n iet gereageerd. Wel hebben deputaten gehoord dat De
Wegwijzer zich voor een bijdrage rechtstreeks tot de diaconieën heeft gewend. 

Stichting Fundament
Vergader ing dd. 6.1.1995
Aanwezig waren behalve deputaten een  afvaardiging van  de Sticht ing Fundament, te weten de
broeders A.J. Hendr iks, B. Houwen en G .Th . Koning. Als financieel adviseur was aanwezig
broeder  B. Gort , ra.
Uitgebreid kwam aan de orde of hier  sprak e is van diaconale of pastorale ondersteuning. In h et
laat ste geval behoort het verzoek  van de sticht ing bij deputaten BBK thuis of misschien zelfs
bij De Verre Naasten. De afvaardiging van Fundament  sprak over het  aanbieden van  gecombi-
neerde geestelijke en materiële zorg. De stichting werd aangeraden zich via de kerkeraden tot
de komende synode te wenden, zodat er in de toekomst een  geldst roo m via deput aten BBK
gaat lopen. De h uidige financiële situatie is van  dien aar d dat  de hulpverlening aan Oost-
Europa in gevaar  komt . Als voorbeeld van de diacon ale kan t van  het  werk werd genoemd de
verzor ging van professoren en student en aan  de Theologische Universiteit t e Cluj, h et steunen
van een weeshuis, het geven van steun aan predikan tsvrouwen, etc.  O ok wordt er  geld gegeven
voor maaltijden op de univer siteit . Deput aten zijn bekend m et het feit  dat veel p laatselijke
kerken en/ of diaconieën  reeds de broeder schap in n ood in O ost-Europa ondersteunen . De
moeilijkheid is echter dat door de vele plaatselijke initiatieven het gevaar dreigt dat het directe
en het totaal overziende werk van de Stich ting Fundamen t dr eigt vast t e lopen . Deput aten zijn
akkoord gegaan met de gevraagde ƒ 1,00 per lid. Dit advies is alleen afgegeven voor 1995.
Deputaten zijn zich bewust van het feit dat het h ier om een ver vlechtin g gaat tussen het
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diaconale werk en  de opbouwaspecten. Dit gegeven werd in de aanbevelingsbrief aan de
diakenen vermeld.  

Stichting Opvang Stadskanaal 
Deze stichting houdt zich  bezig met het opvangen van jonge broeders en zusters die in
moeilijkheden verk eren . Voor  dit  doel h uurde de stich tin g vier naast elkaar gelegen woningen
in Stadskan aal, waar in de broeder s en zusters tijdelijk konden worden ondergebracht. D e
gelegenheid deed zich voor  de wonin gen te kopen. O m het benodigde geld bijeen t e krijgen,
besloot de stichtin g een lan delijke actie onder de diacon ieën voeren. De st icht ing heeft het
GDD om een positief advies gevraagd. Deputaten hebben gemeend, gezien het unieke werk
van deze instelling, hieraan gehoor te moeten  geven. D eputaten ontvingen in  verband hier mee
een begeleidend rapport  van diaconale deputaten  classis Stadskanaal, die deze stich tin g ten
zeerst e hebben aanbevolen. Ook De Driehoek maakt gebruik van de mogelijk heid jonge
broeders en zusters die t ussen wal en  schip zijn geraak t, daar t ijdelijk onder te brengen. De
stichting voorziet in  een leemte en heeft geen overlap met andere bestaande gereformeerde
instellingen.  

e. Overige activiteiten (beantwoording  vragen van diaconieën over div erse onderwerpen) 
* Brief van de diaconie van Middelh arn is. Deze diaconie m aakt  veelvuldig gebruik  van h et
Maatschappelijk werk Goeree-O verflakkee. Men zou deze instelling financieel willen onder-
steunen. Verder wil men  weten of het toegestaan  is af te wijken  van de door deputaten
geadviseerde bijdr age aan de D rieh oek.
Deputaten hebben hier op geantwoord dat  diakenen  de geadviseerde bijdrage niet m oeten zien
als een contract waaraan de kerken gebonden zijn, maar  als een advies van deputaten. Aan de
andere kant h ebben de diakenen meegewerkt  aan de oprichting van De Driehoek. Daardoor
zijn  zij moreel verp licht t e voldoen aan de gevraagde bijdrage.

* Brief van de diaconie t e Heemse en Aduard met  de vraag of een steunaanvraag van de
Federatie van Protestan ts Chr istelijke Instellingen voor T huiszorg en Maatschappelijke
Dienstverlening gehonor eerd dient t e worden. 
Deputaten hebben deze diaconieën gewezen op het feit  dat h ier sprake is van een  federat ie van
int erkerkelijke allure, die naast de gereformeerde instellingen  werkt  of in  bepaalde gevallen
zelfs concurreer t met de gereformeerde instellin gen. O f men  deze feder atie financieel wil
steunen , wordt aan  de beslissing van de diacon ie over gelaten .

* Vraag van de diaconie te Eindhoven in zake steun aan de Stich ting Christelijke D rugsbestrij-
ding te Almelo. 
Deputaten hebben deze diaconie aangeraden de stichtin g zelf om inlicht ingen  te vr agen.
Wanneer deputaten dit  doen,  worden bij de bet reffende instellingen  snel verwacht ingen
gewekt, die niet waargemaakt kunn en worden. T evens wordt  geadviseerd te informeren bij de
zusterkerk  van Almelo . Wellicht  heeft  deze gemeente ervar ing met deze stichtin g opgedaan .

* Brief van de diacon ie te Leerdam met de vraag of finan ciële ondersteunin g van een  pasto raal
medewerker verbonden aan een plaatselijk rusthuis op zijn plaats is. 
Deputaten hebben geantwoord dat predikant en ouderlingen in  principe zorgdragen voor  het
pastoraat. De pastoraal medewerker  staat niet  onder opzicht en  tucht  van de kerkeraad en
daarmee kan de kerk eraad dan oo k geen enk ele verantwoordelijkheid dragen voor dit
pastoraat. Deputaten zien dan ook geen reden dat de gemeente van  Leerdam zou gaan bet alen
aan een past or aat  dat  a) overbodig is en b) oncontr oleerbaar is.
O p een aanvullend verzoek zal de kerkeraad door een afgevaardigde van  het  deputaat schap
bezocht  worden om één  en ander mondeling toe t e licht en.

* Brief van de diaconie van Voorthuizen/ Barneveld, waarin  zij advies vraagt inzake het
collect eren  voor niet vrijgemaakte instellingen, maar die wel op veel steun van uit  onze kerken
kunnen rekenen, denk aan Kuria, ZOA, VBOK, etc. Kan er binnen de eredienst voor deze
instellingen gecollecteerd worden? 
Deputaten stellen  vast  dat  er geen syn odale u itspraken gedaan zijn inzak e het in de er edienst
collect eren of het houden van een  deur collect e. Als kerkeraad verk laart  men  zich akk oord met



9

het uit schrijven van een  bepaalde collecte. In pr incipe kan de co llecte dan  in de er edienst
worden gehouden.
Deputaten raden  de diakenen  aan de gemeenteleden tijdens het diaconale huisbezoek te
attenderen op het  bestaan  van dergelijke instellingen, zodat zij individueel hun  steentje kunnen
bijdragen.     

   
f. Beantwoording van brieven niet afkomstig van diaconieën.

* Werfgroep Project UN AI
Deze werfgroep heeft deputaten  gevraagd hun steun aanvr aag te willen beoor delen en aan te
bevelen bij de diaconieën. Het betreft een ontwikkelingsproject in Brazilië. 
Deputaten hebben verwezen naar hun instruct ie opgesteld door  de Generale Synode van
Ommen, waar staat dat deputaten het recht hebben k erken te adviseren wann eer hulpverle-
nende instellingen die binnen of vanu it de Ger eformeerde Kerken  op landelijk niveau
werkzaam zijn, aan deputaten advies vragen over verzoeken om financiële steun die zij tot de
kerken willen  richten. Vervolgens wordt er in  de instruct ie gezegd dat, indien nodig, het
depu taat schap init iatieven kan nemen t er leniging van materiële nood waarin zusterkerken  in
binnen- en/of buitenland z ijn k omen te verkeren als gevolg van zich acuut voordoende
gebeur ten issen.
Deputaten zijn van  men ing dat  de Wer fgroep Project U N AI zowel aan  de eerste als aan de
laatstgenoemde vereist e niet  voldoet . De werk groep werd verwezen n aar deputaten BBK of De
Verr e N aasten. De voorgenomen werkzaamheden zijn typ erend voor de activiteiten  waarmee
De Verr e Naasten zich bezighoudt . Bovendien voorkomt men op deze wijze h et ver snipperen
van hulp.
De diacon ieën die met  vragen  over  deze werfgroep kwamen , werden overeenk omstig het
bovenstaande geïnformeerd.

* De diacon ie van Berkel en Roden rijs vroeg om inlicht ingen  omtr ent  de activiteiten van de
"Regenboog", een in terkerkelijke st icht ing te Amsterdam. Aan gezien deputaten zelf niet over
info rmatie beschikken , werd aangeraden  zelf in lichtin gen in  te winn en.

* Een brief van de Stichting Christelijke Media Projecten - 3xM met verzoek om financiële
steun. Deze brief werd, gezien het interkerk elijke karakter, voor kenn isgeving aangenomen. 

* Een verzoek van de Federatie van  Protestants Chr istelijk e Instellingen voor T huiszorg en
Maatschappelijk Dienstverlening om een gesprek aan te gaan, werd afgewezen omdat de
instructie van deputaten dit niet toelaat. 

* Brief van een broeder te Zwijndrecht  met  de opmerkin g dat de gehouden  collecte voor Japan
niet  in de er edienst h ad mogen worden gehouden. Een deurcollecte was hier, gezien de
instructie van deputaten, op z' n p laats geweest.  Verder vraagt  hij n aar de m otivering die het
GD D om  steun van de kerken te vragen voor de Reformed Chur ch van Japan. 
Deputaten hebben geantwoord dat  zij op  de hoogte war en van  het  feit dat het h ier geen
zusterkerk betrof. De deputaten voor de betrekk ingen met  buiten landse kerk en, die vanzelf-
sprekend uit stekend op de hoogte zijn  van de stand van zaken, maar  zelf geen co llecte k unnen
uitschrijven, hebben gemeend het GDD te moeten vragen hulp aan deze nauw verwante
kerken niet te onthouden, ook al is het geen zusterker k in  de volle zin  van h et woord. Verder
hebben deputaten geantwoord dat h et hun niet  duidelijk is waarom binnen  de ered ienst  alleen
maar  gecollect eerd mag worden voor  kerken  in h et buitenlan d die tot  de zusterkerken
behoren.  In de instructie van deputaten wordt gesprok en over  hulp  aan kerken met wie wij
nauwe banden onderhouden. Deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken en het
GDD hebben daarom gemeend zich niet  te moeten ont trekk en aan  hun ver plich tin gen
broeders en zusters in het  buitenland t e helpen,  ook  al bestaat er nu geen zusterkerk relatie
mee.

V. Voorstel
Deputaten stellen voor het gevoerde beleid goed te keuren. Tevens stellen zij voor akkoord te gaan
met het onderstaande voorstel voor een gewijzigde instructie van deputaten, zodat het werk  kan
worden voortgezet. 
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I. Deputaten voor diaconale zaken stellen voor aan  de Gen erale Synode van  Berkel/ Rodenr ijs
hun in struct ie als volgt  te wijzigen:

c) luidt nu: "een act ieve rol te spelen  bij het bevorderen  van samenwerk ing tussen
gereformeerde zorginstellin gen, opdat  de gereformeerde zor g zoveel mogelijk bewaard
blijft".

Dit aldus te wijzigen:

c) intensieve contacten met gereformeerde zorginstellingen te onderhouden,  hierb ij
gevoed door gebr uik  van informatie,  inzicht en en  alternat ieven vanu it respectievelijk
diacon ieën en werkgroepen. Daarbij stellen deputaten zich niet alleen op de hoogte
van het financiële reilen en zeilen van die organisaties, maar leven  en denk en zij mee
bij de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van het vastgestelde beleid;

f) luidt nu: "het stimuleren, indien mogelijk in samenwerking met h et Com ité voor de
Centrale Diaconale Conferent ie en met docenten van de Theologische Universiteit, dat
meer  geordende info rmatie betreffende onderwerpen die voor  diakenen  van belang
zijn, ter beschikking komt van de kerken";

Dit  te wijzigen in:

a) het stimuleren van en  contacten onderhouden met  classicaal en provinciaal deputaten -
werk;

b) de informat ievoorziening van  de diakenen  realiseren;

c) de deskundigheid van diakenen  helpen bevorderen;

d) het opzetten van een netwerk van deskundigen op verschillende gebieden (bijv.
juristen, organisatiedeskundigen, financieel deskundigen), die bereid zijn diakenen te
adviseren; uit  dit  netwerk k unnen  ook werkgroepen van  deskundigen gevormd
worden;

e) het  ondersteunen en  vormgeven van diaconaal beleid zowel landelijk als plaatselijk;

Voorgesteld wordt aan  de instruct ie toe te voegen:

Deputaten zullen om hun werk t e kunn en uitvoeren een  gesalarieerde coördinat or  kunn en
benoemen, die vanu it zijn p rofessie het door deputaten aangegeven beleid uitvoert . De kosten
van deze coördinator zullen  via een omslag (vast te stellen doo r de generale synode) worden
verhaald op de kerken. 

Grond:
In deze uitb reiding van  het werk  volgen deput aten ontwikk elingen binnen de diaconale
wereld. Voor een  uitvoer ige beschr ijving daarvan  verwijzen zij naar  het  rapport  van h et
Comité voor  de Centrale Diaconale Conferent ie: "TO T U W DIEN ST", zie bijlage II.
Deputaten hebben dit rapport bestudeerd en kunn en met de inh oud daarvan instemmen.
Belangrijk  zijn voor deputaten geweest stemmen van de diakenen zelf. Zowel de instemmende
als de kritische geluiden zijn in het genoemde rapport verwerkt.

II In nauw verband met het bovenstaande stellen deputaten voor aan  de Synode om  het  benoe-
mingsbeleid van deputaten voor diaconale zaken te herzien. Benoemingen zouden voortaan
mo eten geschieden door  de gen erale synode zonder  voordrachten van  de particulier e syn odes.

Grond:
Uit de praktijk blijkt dat de benoeming van een deputaat  voor  diaconale zaken  een sluitpost is
voor particuliere syn odes. Sluitpost niet alleen in de let ter lijke beteken is, maar vooral in de
figuurlijke betekenis. 
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Wanneer deputaten een  uitgebreide instruct ie kr ijgen, zal het  samenstellen van h et deputaat-
schap op langere termijn adequaat moeten geschieden. O nzes inziens moet dit gebeuren op
grond van deskundigheid op gemot iveerd voorstel van  deputaten  aan de generale synode.
Immers, van een particuliere synode kan niet verwacht worden te weten welke deskundigheid
door het deputaatschap wordt gezocht. O ok heeft  een part iculier e synode in  het  algemeen geen
overzicht van  deskundigen die in  haar  regio voorhanden zijn.

N atuurlijk zal bij het  benoemingsbeleid er wel degelijk  een belangr ijke inbreng moeten  blijven
van diakenen . Gedacht wordt aan een  deputaat schap van 9 deputaten, bestaan de uit 2 diake-
nen, 2 theologen en 5 deskundigen op andere terreinen . Wij noemen  bijvoorbeeld o rganisatie-
kun de, financieel inzicht en sociale wetgeving.

 

N amens het  Gen eraal D iaconaal Deputaat schap,

Dr. A.N . H endrik s, voorzitt er A. Kooij, secretaris
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BIJLAGE A

Generaal Diakonaal Deputaatschap

Verslag van een  gezamenlijke vergadering van gereformeerde zorginstellingen op vrijdag 28 januari
1994 te Utrecht, onder leiding van het G eneraal Diakonaal Deputaatschap. 
De organisatie was in handen van D it Koningskind. 
De volgende afgevaardigden war en aanwezig:

Generaal Diakonaal Deputaatschap:
H arwig, H endr iks (vz), Kooij (adviseur), Middel, Van der Molen, Prins, Rietema, Rump,
Schen kels, Smit (secr.).

Comité voor de Centrale Diakonale Conferentie:
Wezeman (vz) en Assink (lid werkgroep Centr aal Diakonaal Steunpunt).  

Vereniging Dit Koningskind
Van Leeuwen (vz)

Stichting Dit Koningskind
Van der Vlies

De Driehoek
Schaafsma (directeur), Van der Valk

Stichting Gereformeerde Gezins- en Bejaardenverzorging te Groningen
Reinders

Arendshorst
Poutsma (voorzitter) en Wolting (penningmeester)

De W ijngaard
Van Eijsden (directeur) en Pilon (voorzitter)

D'Amandelboom
Boorsma (directeur) en Modderman (voorzitter)

Bericht van verhindering van broeder  Vreugdenhil te Hardenberg. Eveneens afwezig de gezinszorg
Enschede met de volgende mededeling: Zij komen niet omdat zij een andere achtergrond hebben dan
de andere organisaties (niet alleen gereformeerd vrijgemaakt ). Zij zouden graag meedoen, maar vr agen
zich af hoe de andere organisaties daar tegenover staan. Zij willen in ieder geval op de hoogte gehouden
worden van het verdere verloop.

1. Opening
1.1. Ds. H endriks opent  de vergadering met  het lezen  van Romeinen  12: 1-8, waarna hij

voorgaat in gebed.
1.2. Alle aanwezigen  worden van  har te welkom geheten .

2. Medelingen
 2.1. Hendriks: In de inst ructie,  die deputaten  van de Gen erale Synode t e Ommen hebben

ontvangen, staat de opdracht  een ak tieve rol te spelen b ij het  bevorderen  van samenwer-
king tussen gereformeerde zor ginstellin gen, opdat  de gereformeerde zor g zoveel mogelijk
bewaard blijft . De synode sprak haar grote zorg uit over plannen van de regering de
subsidiestroom in te dammen, resp. te stoppen. Diverse instellingen in  ons midden zouden
hiervan de dupe kunnen worden. D e offerbereidheid van de kerkleden loopt  terug.    
De bedoeling is hedenavon d een oriënt erende besprekin g te hebben over de vraag hoe nu
verder. Gedurende een  aantal jaren is getracht een Ger eformeerd Zorgcentrum van de
grond te k rijgen; deze pogingen zijn  helaas op niets uitgelopen. O p de laat stgehouden
Cent rale Diakonale Conferentie, waarvan een verslag in "Dienst" is opgenomen, is door de
voorzitt er uitgesproken  dat de initat ieven schipbreuk leden en dat dat  een ver drietige zaak
is. Vanuit  de synode is aangedrongen tot samenwerk ing te komen .

3. Vaststellen agenda
3.1. De agenda wordt  ongewijzigd vastgesteld.
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3.2. O nder punt 4, zullen aanwezigen de gelegenheid krijgen hun mening over samenwerking
te geven.

4. Samenwerking, ho e nu verder
4.1. Eerste ronde:

Van Leeuwen zegt verheugd te zijn over  deze bijeenkomst. H ij stelt  voor de stand van
zaken op te nemen en te kijken of er nog mogelijk heden zijn voor  samenwerking. Hij is
van mening dat  zorginstellingen ten beh oeve van de zorgvraag elk aar nodig hebben. Een
samen han gend zor gconcept  in h et zorgveld is helaas niet  tot stand gekomen . Tot  het
werken  in een vast diakonaal kerkverband is het nog niet gekomen. Als het n iet kan  zoals
het moet, zou  het  wel eens moeten  zoals het kan. N u heeft elk e zor ginstelling haar eigen
belangenbehar tiging. De man telzorg zal in een wat lan gzamer  tempo gestalte k rijgen .
De directeur, De Jong, is afwezig wegens verblijf in het buitenland.
Boorsma: In september/oktober 1991, tijdens een vergadering van het Gereformeerd
Zorgcentrum i.o., hebben wij van onze kant laten weten dat het noo dzakelijk is dat
gereformeerde zor gorganisaties samenwerk en. Voor D 'Amandelboom geldt n og steeds dat
deze stichting gebonden is aan bepaalde voorwaarden om als exclusief gereformeerde
organisatie te kunnen doorgaan. De door het rijk gefinancierde geldstroom zou anders
gevaar kunnen  lopen.
Poutsma: Een samenwerking zal niet slagen als er niet  van b inn enuit de wil er  is om samen
te willen werken. Hij denkt dat het geen zin h eeft het proces opn ieuw op te start en.
Getracht zal moeten worden vanu it een  andere invalshoek met een visie te komen, waarin
de organisaties zich zouden kun nen vinden. De instellingen blijven bezig de gereformeerde
zorg zo goed mogelijk inhoud t e geven. Samenwerkin g blijft nodig. De Arendshorst heeft
om deze reden contact opgenomen met D e Wijngaard.
Schaafsma zegt dat D e Dr iehoek h et een  noodzaak vindt een  zor gconcept  te ontwikkelen
dat  aansluit bij de p laat selijke kerkelijke gemeenten, de zogenaamde mantelzo rg.
Spreker zegt blij te zijn met het feit dat in de instructie opgenomen  is de opdracht  van
deputaten om samenwerk ing tussen gereformeerde zorgorganisaties te bevorderen. 
De Dr iehoek n eemt  na het mislukken  van h et oprich ten  van een  Ger eformeerde Zorgcen-
trum een afwachtende houding aan. Men  is nog niet  zover dat  men  vooroploopt en  zich
met grote energie wil inzetten voor een mogelijke samenwerking. 
Pilon: De Wijngaard heeft niet de teleurstellende gevoelens zoals de synode die uitgespro-
ken heeft. Als er over samenwerking gesproken wor dt,  zal elke organisatie dat  vanuit zijn
situatie bekijken . Er  bestaan  nu eenmaal versch illende soorten organisaties. Elke o rganisa-
tie heeft te maken met een eigen geldstroom. H ij heeft  de indruk dat  er te gemakk elijk
gesproken werd over  een samen werkin gsverband, waarbij alle geldmiddelen in één  petje
worden gegooid met als doel de finan cierin g van alle organisaties rond te kr ijgen. N aar zijn
mening is een een zorgcentrum niet realiseerbaar. 
Wezem an: De doelstellingen van  het  CC DC zijn nog steeds ongewijzigd.  H ij ziet  geen
kapstok waaraan iets nieuws kan worden opgehangen. D e instellingen hebben n iet
waargemaakt wat de diakenen  ervan  verwachtten. De diakenen hebben daarover hun
teleurstelling uitgesprok en en zullen wellicht daaraan hun consequenties verbinden. D e
brief die de gezamenlijke zorginstellingen nu aan het  CC DC en deputaten hebben
gestuurd, biedt geen nieuwe gezichtspunten. Er worden geen argumenten genoemd
waaruit zou kunnen b lijken dat men nieuwe randvoorwaarden ziet. 
H et CC DC heeft  beslot en een  eigen weg te gaan. Men is bezig te onderzoek en wat de
mogelijkh eden zijn om te komen tot de oprichting van een centraal diakonaal steunpunt.
Afgewacht wordt waar dit onderzoek toe leidt. De diakenen gaan dus door m et wat zij zelf
denken  nodig te h ebben.
Hendriks constateert dat  men bereid is mee te den ken  aan een  oplossing. We hebben
echter te maken  met verschillende soor ten organisaties die binnen bepaalde randvoorwaar-
den willen meedenken. D e synode heeft  zich uitgesprok en voor het bewaren van de
gereformeerde zorg zoveel als dat mo gelijk is. Broeder Schaafsma heeft een rapport
geschreven dat m et een door het Com ité opgestelde brief aan alle diakon ieën is verstuurd.
Aan de ene kan t bestaat de zor g ten aanzien van h et do or  de overheid gevoer d beleid, het
indammen van de subsidiestroom, aan de andere kant  denken  de diakenen  na over  een
efficiënte besteding van het geld. Het Generaal Diakonaal Deputaatschap heeft de indruk
dat de gemeen teleden kr itischer worden. D it zou aanleiding moeten zijn voor  de instelling-
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en die geld van de kerken  ontvan gen, zich n aar elk aar toe te buigen. D eputaten zullen  geen
zorgcentrum van de grond kunnen krijgen, ook al gezien het vele werk dat hiervoor
ver richt is. De instellingen zullen  zelf een plan m oeten  ont wikk elen. Deputaten zijn  bereid
de zaak  te stimu leren, maar een zorgcentr um  oprichten is voor hen een onmogelijke
opdracht . H ij stelt  voor nog een tweede ronde te houden.

4.2. Tweede ronde:                  
Modderman  noemt  twee uitgangspunten voor  samenwer king:
a) broederschap, zo rg voor elkaar en b) wat  komt  er op on s af?
Eer st was er de dreiging door  het  plan  Dek ker , vervolgens door het plan Simons. Elke
zorginstelling bekijkt wat dat betekent voor zijn eigen organisatie. Men vraagt zich af of
men een vrijblijvende samenwerking zal aangaan of dat men zich zal vastleggen. Als men
vrijblijvend een samenwerk ing aangaat, wat wil men  er dan  mee bereik en. Er zal ieman d
moeten  zijn die in  staat is duidelijk te maken  waar elkaar s raakvlakken  liggen, de noodzaak
van een samenwerking. 
Van Eijsden: De synode heeft zich uitgesprok en over de voortgang van gereformeerde
zorg. H ij denkt  dat m en daarover wat minder zorg zou behoeven  te hebben dan ons nu
wordt  aangepraat. De aard van de geldstroom is in hoge mate bepalend. 
De Driehoek komt met enige regelmaat in de problemen doordat zij gefinancierd wordt
met subsidiegelden die ten laste van de begro tin g van WVC komen  en elk  jaar worden
vastgesteld.
De Wijngaard, Arendshor st en d' Amandelboom  hebben een vaste fin ancier ingsstructuur
(AWBZ- en WBO-gelden) en dienen de exploitatievoering binn en h un budget t e doen . Dat
budget staat min o f meer  vast. T ekorten daarop moet  men  zelf opvangen.
De financiële problemen in de gereformeerde gezinszorg hebben o.a. als oorzaak dat de
gereformeerde gezinnen steeds minder het belang van gerefor meerde gezinszorg gaan
inzien,  met als gevolg dat het  aantal uren sterk  afneemt en  daarm ee het  bestaan srecht van
de gerefor meerde gezinszorg op de toch k omt te staan. Als er  gesproken  wordt over
versnippering van  de zorg, stelt  Van Eijsden dat de meeste organisaties op zich weliswaar
klein  zijn, maar dat  er van  versnippering geen sprake is.
Van der Vlies: In de instructie van deputaten staat dat de gereformeerde zor g zoveel
mogelijk bewaard moet blijven. Dat een Gereformeerd Zorgcentrum niet van de grond
kwam, heeft  op de synode veel indruk gemaakt . De diakenen zijn  geschok t, teleurgesteld
en pessimistisch nu het  cent rum n iet k on  worden opgericht . De instellingen bestaan echter
nog steeds en  de zorg die t oen  geleverd werd, wordt nog steeds geleverd. Men  keek  aan
tegen het voorstel van  een fusie van Dit Koningskind met een niet  gereformeerde instel-
ling. Een duidelijk beeld van r isico' s was er n iet.  Als er een bedreiging zou bestaan, dan
zou er eens een stukje onderzoek moeten worden gedaan naar waar die bedreiging dan zou
zitten. Hij stelt voor te inventariseren waar de knelpunten zitten  zon der gelijkert ijd
daarvoor oplossingen aan  te dr agen.
Poutsma: De Arendshorst zal niet ingaan op een proces zoals wij die al achter  ons hebben.
Men is van plan een  eigen lijn  in samenwerking met organisaties te ontwikkelen . Men  ziet
met belangstelling uit naar het plan van het CCDC.
Schaafsma: H et CCD C h ad een doelstelling, nl. een fusie van gereformeerde zorgorganisa-
ties omdat men  deze fusie broodnodig achtte. Men moet zich  niet afvr agen of men  zich
bedreigd voelt in  zijn bestaan. Het gaat erom dat broeders en zusters op de meest adequate
wijze geholpen worden. En deze doelstelling moet men overeind houden . H et C omité en
depu taten stellen  daarb ij een aan tal r andvoorwaarden. Men dient n iet alleen de zaak
finan cieel te bekijken, maar ook  de inhoud van  de zorg te bezien. Ligt het in de bedoeling
dat het  diakonaal cent rum daarin  een rol gaat spelen?
Van Leeuwen reageert op een opmerk ing van  Wezem an. De b rief aan  deputaten en  het
Comité is namens alle organisaties gestuurd. D at daar in geen  analyse is gegeven,  beteken t
zeker niet  dat  de organisat ies nu achterover leunen en  wachten to t deputaten  een oplossing
aandragen. Men wil spreken over de toekomst. Elke organisatie heeft haar eigen opdracht,
nl. zorg voor de mensen die haar zijn toevertrouwd. Zowel deputaten als het CCDC
kunnen de to tale zorg overzien. Van Leeuwen h oopt  op het  sturen  van een  proces naar de
toekomst toe. H ij meen t dat er  noodzaak bestaat om te komen tot  structureel georgani-
seerd over leg. Wat  zijn bijvoorbeeld gereformeerde uit gangspunten in  de zorg? Kunnen
wij verder komen in  de etische problemat iek? Kunnen  wij niet wat meer gezamen lijk
steun aan elkaar geven? Men zou kunn en denken aan een gezamenlijke presentatie in de
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Variant van het ND.
Hendriks constateert  dat de finan ciële zorg niet zo sterk  naar  voren komt, waardoor de
gereformeerde zor g gevaar zou lopen. Er  zou  heel h oog ingezet  kunn en worden om toch
tot een zorgcentrum te komen, maar daar ko mt waarschijnlijk niet s van terecht. De
meningen van de instellingen lopen daarvoor teveel uit een. De inzet zal moeten  zijn met
elkaar  proberen to t een visie te kom en op de ger eform eerde zorg. Wat is de zor gbehoefte,
wat  is het  aanbod.  H ij stelt  voor dat de laten uitzoeken door een  werkgroep en daarvan
een nota op te maken. O p den  duur zal een lan delijk diakonaal bureau dit  ook k unnen
uitzoeken, maar dat duurt waarschijnlijk te lang om op korte termijn reeds een visie te
kunnen ontwikk elen.  H ij denkt  aan structureel overleg waarin gezam enlijke problemen
op tafel kun nen worden gelegd. Hij denkt  dat het verstandiger is het zorgcentrum te laten
rusten. 
Van der Vlies is van menin g dat er in het  verleden inventarisat ie heeft  plaatsgevonden wat
veel geld heeft  gekost. O p de synode kwam voornamelijk de financiële kan t naar voren .
H ierover wordt  vanavond minder gesproken. H ij is ervoor  zich te beraden op visie en
invulling van  gereform eerde zorg.

4.3. Der de ronde: 
 Pilon kr ijgt de in druk  dat men  het  wiel weer opnieuw wil gaan uitvinden. Een platform

was er, dat helaas ter ziele is gegaan. De Wijngaard heeft indertijd een voorstel gedaan te
besluiten dat te gaan doen wat nu juist weer wordt voorgesteld. 
Schaafsma stelt  voor geen geschieden is te schrijven, maar  opnieuw te beginnen  onder
leiding van deputaten. 
Poutsma is nieuwsgierig naar de p rocedur e.
Wezem an: In het laatste nummer van Dienst staan de plannen rondom het  landelijk
diakonaal bureau. Ondersteunen de aktiviteit en zullen  worden gegeven. De diakenen
zullen adviezen  kr ijgen hoe de gelden  te besteden . De plannin g loop t goed en h ij hoopt dat
het bureau eerder van start kan dan door H endriks aangegeven. 

5. Conclusies en afspraken
5.1.Hendriks zou  gehoord het voorgaande h et vo lgende willen voorstellen:

- een werkgroep op te start en o .l.v.  deputaten
- ontwikkelen van visie op de gereformeerde zorg
- nagaan wat  de behoeften zijn
- nagaan wat  de mogelijkheden zijn
- structureel overleg te plegen
- denken aan  gezamen lijke presentaties, et c.
Kooij stelt  voor dat de afgevaardigden eerst hun acht erban raadplegen  of men met dit plan
kan instemmen.

5.2. Hendriks dankt aanwezigen voor hun komst. O p de k omende Gen erale Synode van
Berkel zal gerapporteerd kunnen worden over de gang van zaken. Dat wat de G enerale
Synode van O mmen voor  ogen stond, nl. de opr icht ing van  een Ger eformeerd Zorgcen-
trum , blijkt minder urgent t e zijn. 

6. Rondvraag
6.1. Modderman  zegt dat de instellingen in hun werk  vaak op m oeilijke vragen stuiten.  H ij

beveelt de Lindeboomstichting aan, die zich met vragen op het etische vlak bezig houdt.
6.2. Dit Kon ingskind wor dt bedankt voor de gastvrijheid.
6.3. Hendriks stelt voor  - mocht er een werkgroep van de grond kom en - hieraan bekendheid

te geven.

7. Sluiting
7.1. Ds. Smit eindigt met gebed, waarna Ds. Hendriks de vergadering sluit.

   
Aldu s vastgesteld te Amersfoor t, 11.3.1994

Dr. A.N . H endrik s, voorzitt er Ds. H .M. Smit, secretar is
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BIJLAGE B

Eindrapport van de tweede Werkgroep Landelijke Diaconale Ondersteuning

bijlage 2

"TOT UW D IENST" 

1. Inleiding
De grondslag van on ze dienst als diakenen  rust  in de liefde van Chr istus voor  Zijn vo lk; H ij kwam in
de wereld om te dien en en  zag om n aar de nood. D ie houdin g, die instelling vraagt H ij van Z ijn
kin deren op aarde en de diakenen  mogen dat  voorleven en  stimuleren.

De titel van dit rapport is op tweeërlei manier uit te leggen. Ten eerste: wij staan in Zijn dienst! 
Ten tweede mogen we het ook zo opvatten  dat we elkaar  nodig hebben. Dit wordt in 1 Kor.12: 12 - 31
heel mooi uitgewerkt. Dat geldt niet alleen voor ieder individueel, maar ook voor de diaconieën van de
Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland. Dit wordt in h et rapport  concreet gemaakt. 
We hebben heel wat gaven  en mogelijkheden binnen on ze k erken. We willen  die graag opt imaliseren .
Elkaar tot hand en voet zijn betekent, dat je niet alleen hulp en informatie vraagt, maar ook deskun-
digheid op bepaalde gebieden aanbiedt. Ook op die man ier h ebben we veran twoordelijkheid tegenover
elkaar . In die zin kun nen we ook  meewerk en aan de voortgang van het dienstbetoon in de gemeente.
Zo kunnen bijvoorbeeld grotere diaconieën, die vaak meer deskundigheid in huis hebben, de kleinere
daarvan laten  meeprofiter en.
Veel zaken die op ons afkomen zijn van bovenlokale aard en er  gaat heel wat  kostbare energie ver loren
als iedere plaatselijke diaconie het wiel opnieuw moet u itvinden. 

De intentie van dit  rapport  staat dus al in de tit el ervan; opdat we mogen komen tot  een opt imale
invulling van ons ambt: Tot Zijn dienst - tot uw dienst.

2. Historie
Allereerst willen  we n og eens ko rt  naar voren halen  hoe het idee werd gebo ren om to t de or ganisatie
van landelijke diacon ale ondersteunin g te komen.

Direct e aanleiding was de gang van  zak en rond de op richting van een Gereformeerd Zorgcentrum.
Door allerlei omstandigheden ging dat n iet door. De diaken en, die een onderzoek h iert oe hadden  mee-
gefinancierd, voelden onvrede. Prof. De Ruyter h ield rond die t ijd een referaat getiteld  “Mantelzorg”.
Regelmatig verschenen  er van  de hand van Prof. Trim p publicaties over cent rale ondersteuning ten
behoeve van  diakenen .
Bovendien veran dert er  veel in de maat schappij. Voor een plaatselijke diaconie is dat  niet  altijd
helem aal te overzien,  laat staan dat daar  in alle gevallen goed op  ingespeeld kan worden.

Tijdens de Cent rale D iaconale Conferen tie (C DC) van 1993 is beslo ten  een werkgroep in het leven te
roepen. H aar taak was te on derzoek en  wat de h aalbaarheid zou  zijn van een  Landelijk Diaconaal
Steunpunt (LDS). Daarbij moest men voorstellen doen voor taken en bevoegdheden en voor kerkrechte-
lijk e inbedding in bestaande structuren. Het LDS moest de diakenen meer visie, toerusting en slagvaar-
digheid bieden .
De werkgroep heeft  een jaar lat er zo’n h aalbaarheidsstudie gepresenteerd. O p de C DC 1994 is dat
rapport besproken. Er was een aantal diaken en dat k rit ische opmerk ingen  plaatste. Met name noemde
men angst voor  macht , hoge kosten,  onduidelijkheid rond inpassing in kerkelijke structuren  en
onduidelijkh eid over de noodzaak. Toch stemden ti jdens de CD C in 1994 ruim honderd diacon ieën
voor  verder onderzoek op dit t errein . H et Comit é besloot vervolgens hiertoe een nieuwe werk groep in
het  leven te roepen.
Deze werkgroep kreeg de opdracht  zor gvuldig na te gaan, op basis van het uitgebracht r appor t en alle
opmerk ingen van  de diakenen, op welk  gebied er  beh oefte is aan  landelijke diaconale onder steun ing.

3. De nieuwe werkgroep in actie
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O p de eerste vergader ing van  de nieuwe werkgroep werd besloten  allereer st volle aandacht  te geven
aan wat er bij de diakenen leeft. Om die reden heeft de werkgroep besloten tot:
(1) gron dige inventar isatie van  de inhoud van de brieven en van  de mondelinge reacties op de CDC-
vergadering (juni 1994). Zie b ijlage 1, waar in zowel de gemaak te opmerk ingen  zijn weergegeven als het
aantal keren dat deze zijn genoemd. 
(2) het plan om in twee omvangrijke sessies de diakenen  lett erlijk  het  woord te geven: de werkconfe-
renties in Zwolle en Rotterdam (februari 1995). 
Voor deze werk conferenties is gekozen omdat  uit (1) duidelijk  is gewor den dat in het vorige traject te
weinig rekenin g is gehouden met  de bet rokk enh eid en inleving van de diakenen zelf. Het lu isteren
naar de diakenen zelf wordt door  de nieuwe werkgroep heel belangrijk gevonden. 
Er is besloten de diakenen op te roepen om met  de eigen kerkeraad over  de sterke en  zwak ke k anten
van het huidige lokale functioneren èn over kansen en bedreigingen voor het toekomstig functioneren
te praten . Elke diacon ie werd in de gelegenheid gesteld een afgevaardigde naar de werkconferentie te
sturen.
O p 11 februar i 1995 kwamen  afgevaardigden van 80 diaconieën n aar Zwolle en er waren 70 diacon ieën
ver tegenwoordigd in Rotterdam op 18 februar i 1995. De werkgroep is zeer  dank baar voor zo ’n blijk
van grote betrokk enheid.

4. De diakenen in actie
De werkconferent ies werden geopen d, na een overzicht  van de stand van zaken, met  een referaat van
br. M.P.H . van Haeften, medewerker van het G PV, over “Nieuwe kansen voor de diaconie”. De
politiek heeft  niet  veel goeds in  pet to , gezien de vele bezuinigingen op allerlei gebied: kinderbijslag,
huur subsidie, hoge eigen schoolbijdrage, etc. Dus, diakenen, aan de slag hiermee....  
H iern a gingen de diakenen in kleine werkgroepen aan het werk om eerst individueel de eigen sterke en
zwakke kanten, kansen en bedreigingen op papier  te zet ten , om  vervolgens met de andere diakenen
hier over  van gedachten te wisselen. De diakenen hebben ruim duizend opmerkingen gemaakt. Op
grond van deze opmerkin gen is in  de genoemde diaken-werkgroepen aangegeven op welke van de
genoemde pun ten bovenlokale ondersteuning gewenst zou zijn. 
Veel aanwezigen  vonden  deze manier  van  uitw isselen van  inzichten een fijn e en nut tige ervar ing.

5. Uitslag van de werkconferenties
O m daarna verder aan het werk te kunnen zijn alle overeenkomstige opmerkingen gerangschikt. Zr.
H . Olij-H aak, deskundige op dit gebied en tevens lid van de werkgroep, heeft dit omvangrijke werk
geklaard.

Bij de categorie "sterk en zwak" komen opmerkingen voor over:
- de samen stellin g van het diaken team
- het  functioneren van  de diaconie als t eam
- het functioneren van de diaconie in de gemeente
- ken nis en  deskundigheid van de diakenen
- samenwerkin g met de kerkeraad
- beleidsmatig werken
- finan ciën
- contacten buiten de eigen kerkelijke gemeente

Bij "kansen en bedreigingen":
- ontwik kelingen in  het diakenambt als gevolg van de veranderende maatschappij
- fin anciën (alleen bij ‘bedreigingen’)
- gemeente
- kerkeraad
- kerkelijke structuur
- gerefor meerde hulpverlenin gsinstellingen

In bijlage 2 vindt u de u itgebreide vorm: de geordende verzameling van alle u itspraken, die we graag
ter ken nisname aan  de diakenen  doorgeven  . Ach ter elke zin staat een  cijfer dat aangeeft hoeveel k eer
een bepaalde opmerk ing is gemaakt. Bijlage 3 geeft daarvan een ver dere ordening, n u veel overzicht e-
lijker gemaakt door alleen die opmerkin gen mee te nemen  die meer dan  15 keer  naar  voren k wamen.
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O nderaan  het schema in b ijlage 3 staan 7 elemen ten  genoemd die van  bijzonder belang zijn in h et werk
van diakenen. Dat wil zeggen dat, wanneer hiermee op de ju iste manier  wordt omgegaan,  men  kan
spreken  van een  goede invulling van  het  diakenambt . Gaat men h ier n iet h elemaal goed mee om, dan
zal een diaconie in haar functioneren tekor t schieten (z.g. 'succesfactoren' ). 

6. Conclusies ten aanzien van bovenlokale ondersteuning
De werkgroep wil ben adrukken dat zowel het hu idige als het toekomstige functioneren van de
diakenen  in zijn totaliteit aan de orde is geweest t ijdens deze werkconferent ies. Tijdens het  bespreken
van dit funct ioneren  is in de diaken-werkgroepen voor  sommige aspect en behoefte aan  bovenlokale
ondersteuning naar voren gebracht. 
Een goed lezer  zal het opvallen dat som s dezelfde opmerk ingen  zowel bij de categorie "sterk " als
"zwak" voorkomen. Dit hangt uiteraard samen met het feit dat per diacon ie de capaciteiten die men in
huis heeft, kunnen verschillen. En net zo verschilt  per  gemeente de situatie waarin diakenen hun ambt
uitoefenen. Bedenk  hier  dat ook  op dit  punt  de opdracht  aan de sterken  is om de zwakk en t e dienen.

Uit de diaken-werkgroepen k wam naar  voren dat behoefte aan  bovenlokale ondersteunin g het
duidelijkst naar voren  komt  op punt en binn en de volgende categorieën :
- informatievoorziening en advisering
- deskundigheidsbevordering en bewustwording
- beleidsondersteunin g
- coördinat ie en aanspreekpun t-functie
Voor de afzonderlijk e punten verwijzen we naar bijlage 4. De aant allen tussen haakjes geven aan bij
hoeveel van  de 16 groepen zo’n pun t b ij de conclusies genoemd is.

Bovendien is door de diakenen een aantal duidelijke randvoorwaarden voor  landelijke on dersteun ing
naar voren gebracht. 

- besluitvormin g via de kerkelijke weg
- kerk rechtelijk juiste inbedding
- bestaande kerkelijke structuren  niet passeren maar eventueel stimuleren  tot  verbetering
- betrokk enh eid van  diacon ieën
- geen bovenlokale stur ing, maar ondersteunin g
- respect voor plaatselijke veran twoordelijkheid
- uitgangspunt  is en blijft h et lokale diaconaat
- informatie moet makkelijk  toegankelijk zijn
- geen dikke rapporten, maar toegespitste informatie
- zonodig mon deling advies bij de informatie
- helder en  concreet taalgebruik
- steeds reken ing houden met  permanente tijds- en werkdruk bij de diak enen

- gebru ik maken van  best aande faciliteiten (G-organisat ies)
- rekenin g houden  met  beperk te fin anciële middelen

De werkgroep heeft  getracht vanuit de aangegeven beh oeften aan  bovenlokale ondersteunin g en
rekening houden d met de geformuleerde randvoorwaarden te komen tot  een vorm van ondersteunin g
waar het overgrote deel van de diaconieën zich in kan vinden. 

H et is duidelijk dat bovenlokale ondersteuning alleen haalbaar is - gezien de kosten - wanneer deze
opgezet wordt als landelijke voorziening.  

O p basis van de aangegeven randvoorwaarde ‘kerkrechtelijk juiste inbedding’ lijkt een steun pun t in  de
vorm van een vereniging minder voor de han d te liggen. D e werkgroep is daarom van  oordeel dat een
andere oplossing de voorkeur verdient.
H et is voor de hand liggend en  goed werkbaar de functie van landelijke diaconale ondersteuning te
brengen onder de hoede en  veran twoordelijkheid van de door  de generale synode aangestelde generale
diaconale deputaten. Daartoe dient de instructie van deze deputaten te worden aangepast.
Kerkelijk, jur idisch en fin ancieel is dan een  veran twoord kader geschapen voor lan delijke diaconale
ondersteuning. De deputaten dienen in deze extra taak ondersteund te worden door een coördinator.
Aan de hierna genoemde taken, waarmee de instructie uitgebreid wordt, zal door  de huidige deputaten
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naast hun eigen werk,  geen goede inhoud gegeven kunnen worden. D e nieuwe instructie betekent n l.
een forse uitb reiding van de taken  van deputaten. De t ijd zal h en ontbreken , vandaar dat ze bijgestaan
dienen te worden door  een coördinator.  

De aanpassing van  de instr uctie zal, evenals verdere besluitvorm ing, via de kerkelijke weg dienen plaats
te vinden. 

Activiteiten  van de generale diaconale deputaten, bijgestaan door een coördinator (gebaseerd op de
door  de diakenen aangegeven  beh oefte aan bovenlokale ondersteun ing, zie bijlage 4):

1. Stimuleren van provinciaal en classicaal deputaatswerk
De coördinat or  dient prio rit eit t e geven aan  het  creëren van  heldere structuren  (met gebru ikm a-
king van bestaande kerkelijke structuren), waarbij bot tom -up inbr eng van de diakenen gereali-
seerd kan  worden. De diaconieën  moeten  in de gelegenheid gesteld worden om structureel en  met
daadwerkelijke invloed hun stem te laten horen aan de deputaten. 

2. Info rmatievoorziening realiseren
- vergaren
- ontwerpen
- rubriceren
- distribueren
- onderhouden

3. Deskundigheid van diaken en h elpen  bevorderen
- GVI-cursussen
- artik elen

4. O pzet ten  van een netwerk van deskundigen op verschillende gebieden (in nauw contact met de
diakenen ). Uit dit n etwerk  kunn en ook werkgroepen samengesteld worden
- telefon isch advies voor al dan n iet acute kwesties
- adviserend bezoek

5. Contacten met G-zorginstellingen onderhouden, hierb ij gevoed door gebr uik  van informatie,
inzicht en en alt ernatieven (vanuit  resp. diaconieën en werkgroepen). De deputaten stellen zich op
de hoogte van het reilen en zeilen van die organisaties, waarbij de informatie van  diakenen  een
belangrijke rol speelt . Bovendien moeten  zij aan de diakenen  meer  inzicht  geven in  de aard en
inhoud van deze contacten. 

6. O ndersteunen van diaconaal beleid, zowel landelijk  als plaatselijk; daartoe leveren zij visie-
on twikkelin g, bevorderen beleidsmat ig werken  en bieden ondersteunin g bij het opzet ten  van
nieuwe activiteiten. 

Ad 1: Regelmatig overleg voeren over de gang van zaken  bij provinciale en classicale deputaten,
even tueel voorst ellen doen voor  verbetering (en het op  elkaar afstemmen) van  de instr ucties.
Stimu leren  van overleg tussen provin ciale en classicale deputaten.

Ad 2: Info rmatie ver garen 
- uit  publik aties
- uit  materiaal gelever d door  diacon ieën
- uit overheids-bron nen (of GPV, GMV, ...)
- van andere kerkgenootschappen
Info rmatie ontwerpen
- via werkgroepen met een  specifiek onderwerp (evt . deelname van uit  TU  Kampen)
Info rmatie rubricer en
- middels een databank  toegankelijkheid verzorgen (alfabet isch/ tr efwoorden)
Info rmatie distr ibueren
- op aanvr aag van een  diacon ie 
- op eigen in itiat ief middels een r ondzendbr ief
- ook via publik aties (bijv. voor  beeldvormin g bij gemeen te, predikanten, ouderlingen)

Ad 3: De uitvoering van cursussen laten bij het G VI, zoals het nu is, maar wel in nauwe samenwer-
king met de coö rdinator , onder meer over k euze van de th ema’s en samenstelling van het
mater iaal.

Gezien de ran dvoorwaarden dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van bestaande
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faciliteiten  en aanwezige deskundigheid, en dat er bovendien gewerkt dient te worden met beperkte
financiële middelen,  zal er veel uitvoerend werk door werkgroepen (pro Deo) gedaan kunnen worden.
Zij worden door de genoemde coördinator, in opdracht van deputaten, samengesteld op deskundigheid
betreffende het onderwerp (en er is aandach t voor  structurerin g en taalgebruik ). De werkgroepen
hebben een bep erkte levensduur: de weken (som s maanden) die voor hun  goed afgebak ende opdracht
nodig zijn. Ze zullen vaak baat hebben bij een regionale samenstelling. 
Informatiestukken die zo ontstaan worden in een databank opgeslagen en toegankelijk gemaakt.
Waar  opvraagbare in format ie niet de geëigende vorm  is voor het bereiken van resultaat is het mogelijk
het GVI te dienen  met  versterk ing van  het  cursusaanbod,  of som s juist t e kiezen voor publicaties
(Dienst,  N D, .. .).
Er ontstaat snel een netwerk van deskundigen (vaak ook aanbevolen/ ’geleverd’ door de lok ale
diacon ieën). Een aantal deskundigen zal zich beschikbaar stellen voor nadere specifieke telefonische
hulp (zonodig), of voor  een adviserend bezoek (regio’s), dit laatste met  name voor steun bij beleids-
ontwikkeling e.d. Hier komt met name tot  uitdrukkin g het  in de inleiding genoemde “elkaar tot  een
han d en een voet zijn”.

Tenslotte wordt benadrukt dat er  landelijk geen stu rin g, maar  ondersteunin g dient  plaats te vinden met
gebruikmaking van al bestaande kerkelijke structu ren. 

De coördinat or  kan  de deputaten  bijstaan in  hun cont act met onze zorginstellingen en hen daartoe
onder meer  voeden met ‘geluiden’ uit  de diaconieën , en eventueel met alternatieven ontwikkeld door
een werkgroep. Er zal met een grote mate van helderheid gehan deld moeten worden in de rich tin g van
de zor ginstellingen. Vaak  dienen de diacon ieën h ierover geïnformeerd te worden en  daarn aast zal
gepeild moeten worden wat de diakenen vin den van de koers die de zorginstellingen varen . Dit
betekent dat er veel meer beleidsmatig en initiërend vanuit de deputaten gehan deld zal moeten  worden
in de richt ing van  de zorginstellin gen. O ok hier  weer niet  vrijblijvend, maar van uit  een aangepaste
instructie. 

De coördinator dient het classicale en provinciale diaconaal deputaatswerk te stimuleren en  zeker
niet te passeren door er structuren naast te creëren. 

De lokale diaconieën worden middels een regelmatig schrijven door de deputaten op de hoogte
gehouden . Rechtstreeks, of via CCDC en CDC (vast programmapunt ) kunn en zij reageren n aar
depu taten toe. Uiter aard zullen de deputaten op gepaste wijze b ij hun diaconale ondersteunin gstaak
rekening houden met de kr itiek en suggesties die hen bereiken, en daar periodiek via de coördinator
ook melding van maken .

Kortom: geen ingewikkelde en zwaar opgetuigde organisatie, maar ondersteuning van  de diaconieën
door de generale diaconale deputaten, bijgestaan  door een  coördinat or , veelvuldig gebruik  makend van
een netwerk  van deskundigen.

Dit alles vereist wel, naast herformuler ing van  de instruct ie van deputaten, een ander benoemingsbe-
leid voor  de deputaten: ben oeming op basis van deskundigheid op diaconaal gebied zal prior iteit
moeten krijgen boven de regel dat iedere provincie één deputaat moet afvaardigen. Daarnaast zal de
afstand tussen deputaten en diaconieën sterk verkleind moeten worden. Er  zal sprake moeten zijn van
over en weer elkaar informeren, zodat er een vruchtbare wisselwerking ontstaat. 

Wat zijn - in aanzet - belangrijke kenmerken voor een coördinator:
De achtergrond of ervaring is die van een  coördinat or / adviseur , van een organisatiedeskundige.
Ieman d die zo mogelijk 1 à 2 termijnen diaken is geweest. Iemand die goed kan luisteren.  Zakelijke
doort astendheid, kennis van hoe structuren en processen werken. Mogelijkheid en interesse te
inventariseren wat er aan  diacon ale mogelijkh eden voorhanden is, de werking ervan te toetsen en op
elkaar te doen aansluiten, zodat de structuur duidelijk en de werking optimaal wordt.

Financiële consequenties:
De genoemde ondersteuning van de deputaten kan door één persoon (full-time bezoldigd op
H BO/ WO -niveau) uitgevoerd worden (eventueel bijgestaan door  één of meer stagiaires) en de
genoemde vrijwilligers/ deskundigen. 
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N odig is een ruimte met bur eau, telefoon , computer  en andere administr atieve zaken (aansluit ing
zoeken bij bestaande facilit eiten, bijv.  GVI, GH BO, etc.).

Kerkelijke ver ankering:
Voor het coördinatorschap als voorzien bestaat een parallel bij de deputaten archief en documentat ie
(in de per soon  van b r. G.  Gr oenleer); juridisch dient  uitgezocht te worden hoe het  werkgeverschap
gestalte moet krijgen. 
- Verantwoording van handelen door de coördinator  is aan de generale diaconale deputaten.

Daartoe woont hij de vergaderingen bij en rapporteert daar (mondeling of schriftelijk). Opmer-
kin gen (positief of negatief) dienen n aar de deputaten t e gaan.

- Jaarlijks wordt er  tijdens de CDC  verslag gedaan van de activiteiten met de mogelijkh eid tot  het
geven  van een reactie (tweerichtingsverkeer).

- De kosten van deze bovenlokale ondersteuning zullen via om slag (vast te stellen door  de generale
synode) worden verh aald op  de kerken.

Evaluatie:
Enige jaren na inwerkingtreding (plm. 3 jaar) zal een evaluatie plaatsvinden door een hiertoe aan te
stellen werkgroep.  O nderwerpen zijn :
- Afmetin g van het gerealiseerde aan  het  oorspronk elijke doel
- O pstellen en beoordelen van een  lijst van  inm iddels even tueel bijgekomen act iviteiten
- Toekom stplan,  inclusief een nieuwe evaluatie
H et is niet ondenkbaar dat  na die tijd een belangr ijke verlichting van de taken van de coördinator
optr eedt door het vele verrichte werk. O ok verschuift het karakter van  opbouwen  naar onderhouden
en bijstellen, hetgeen andere eisen  stelt  aan uitvoerder en uitvoering.
Deze evaluatie zal dan op een C DC besproken en  beoordeeld worden.

7. Tot slot
De werkgroep heeft in dienstbaarheid aan de H eere, met en thousiasme en saamhorigheid gewerkt en is
nu heel benieuwd naar de react ie van u, als diaken en, en van  uw kerkeraad. Schr iftelijke r eacties vooraf
zijn welkom.

Wanneer de stemmin g op de CD C positief uitvalt , dan vindt verdere besluitvorming via de kerkelijk e
weg plaats. Verdere toelichting hierop wordt  tijdens de CD C verstrekt .  

Graag tot ziens op de CD C 1995, 30 september in H attem, 

De leden van de werkgroep:
M. Assink
A. Bosch-van Dijk
A.C . Driebergen
R.E. H ouweling
A.J. Koning
A. Kooij
P. Lourens
T.F. van der  Lugt
J.J.A. O lij-Haak
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bijlage B1.

UITGAN GSPUN TEN GEVOLGDE PROCEDURE TE VOLGEN  TRAJECT

- twijfel over toegevoegde waarde
- twijfel aan betrouwbaarheid enquête
- classicaal diaconale structuur voldoet       
beter dan gesuggereerd
- te weinig vertrouwen in capaciteit 
  diakenen
- problemen zijn vaak in dividueel van         
aard

 2
 2
 1

 1

 1

- te weinig voor bereidingstijd
- voorstel onder te veel tijdsdruk 
  behandeld
- beschrijving ervar ing andere kerken    
gemist
- te weinig echte discussie
- indruk dat LDS niet meer te 
  stoppen is
- voorstel te veel naar conclusies toe     
geschreven

 4
 2

 2

 1
 1

 1

- onderschrijven aanbevelingen
- groen licht voor  werkgroep
- altern atief vo orstel
- beleid en visieontwikkelin g belang     
rijk ste taak werkgroep
- instemmin g met gedeelte van  de       
aanbevelingen
- traject  stap voor stap doorlopen

 5
 4
 6
 4

 1

 1

FU N CTION EREN TAKEN  EN  BEVOEGD HEDEN DESKUN DIGH EID

- angst voor  grot e finan ciële 
  verp lichtin gen
- signaler en van  een te sterke 
  cent ralist ische tendens
- problemen rond de kerkelijke inbeddin g
- angst voor  bureaucrat ie doo r te zware      
structuur
- diaconie moet zelf ingangen hebben tot    
diverse instant ies

 7
 
 5

 5
 2

 1

- doublures met bestaande 
  G-or ganisaties
- door takenpakket zal LDS te over      
heersend worden en lokaal 
  diaconaat t e ondergeschikt

 2

 2

- vaste krachten beschikken  over  te      
weinig breedte in kennis

 1
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bijlage B2

Inven tarisatie brainsto rm sessies 

STERK
samenstelling team
- klein in aan tal,  waardoor snel over leg en act ie mogelijk is (7)
- jong en onbevan gen team, wat de problemen  van deze tijd kent  (6)
- goede verh ouding jong en ervaren , waardoor brede kennis aanwezig is (5)
- vrij gro te groep, veel onderlin ge ondersteunin g, niet  teveel adressen per  persoon  (4)
- aanwezigheid van creativiteit , energie en voldoende kwalit eit (3)

functioneren van de diaconie als team 
- goede onderlinge samenwerk ing en  saamhorigheid (wij-gevoel) (12)
- goede taakverdeling en afspraken  en goed georganiseerd, veel onderlin g overleg (8)
- infor mele sfeer  en openheid naar  elkaar  toe, on derling vertrouwen, collegiaal (5)
- er is sprake van veel inzet en gemotiveerdheid,  flexibele in stellin g (4) 
- eigen vergader ingen  met  diverse commissies (2)
- er wordt gewer kt  aan teamvorming, de diakenen  schieten elk aar zo nodig te h ulp (2)
- in het team is veel enthousiasme, men is inventief en mondig

functioneren van de diaconie in de gemeente
- er is sprake van goede samenwerking met zusterh ulp en  wijkcoördin atrices, soms zelfs van diacones-

sen (soms hu lp verleend bij organ isatie) (27) 
- er zijn goede persoonlijke con tacten opgebouwd in en met  de gemeente, h ierdoor is een snelle react ie

op problemen  mogelijk (de diaken en zijn goed op  de hoogte) (20)
- er is sprak e van r egelmat ige huisbezoeken  aan alle gemeen teleden, men  heeft  niet  teveel adressen per

diaken (9)
- er is spr ake van  grot e inzet, betrokk enh eid en onderlinge hulp do or  de gemeen te (8)
- daarnaast  is sprak e van zieken bezoek, ouderenbezoek  (6)
- aandacht  hebben voor en in  staat zijn tot h et coör dineren van h ulp bij problemen  in de gemeente,

het  verlenen  van zorg op maat (5)
- er is spr ake van  grot e inzet voor  de gemeen te, er wordt veel tijd voor  vrijgemaakt(5)
- er worden officiële h uisbezoek en en  wijkavon den met  thema geor ganiseerd (4)
- op huisbezoeken  wordt het werk  van de diacon ie gepresenteerd, het onderling dienstbetoon  wordt

geactiveerd (3)
- er is een lage toegangsdrempel to t de diakenen , dit  vergemakk elijkt steun- en hu lpaanvragen  (3)
- er zijn eveneens goede contacten met de jeugd, zij wordt gemotiveerd en bij het helpen in de

gemeente betrokken  (3)
- daarnaast  is ook  sprak e van losse, informele bezoek en (2)
- in k erkblad goede voorlichtin g geven (2)
- er wordt meegedach t van uit  de gemeen te (posit ieve krit iek)
- er is structurele hulp aan gemeenteleden met uitkerin g
- er is sprake van eigen veran twoordelijkheid en zelfstandigheid
- samenwerkin g van diaken en en  zusterhulp bij huisbezoek
- middels enquête zijn de kwaliteiten binnen de gemeente geïnventariseerd

kennis/ deskundigheid
- diakenen  kunn en veel info rmatie k rijgen  vanu it de eigen gemeente (aanwezigheid van all-round

deskundigheid en ver scheiden heid aan gaven) (9)
- er is veel k enn is aanwezig over  de kerkelijke gemeente, of over eigen  wijk  (8)
- brede deskundigheid bij de diakenen  aanwezig (3)
- aanwezigheid van maatschappelijk  inzicht , kenn is van sociale wetgeving (3)
- bij een  grot e diacon ie is meer  ken nis aanwezig, zodat er  sprak e kan  zijn van onderlin g advies (2)
- na signalerin g probeert men de eigen kenn is als diacon ie te ver groten
- er wordt doorver wezen  naar  hulpver lenen de instanties
- aanwezigheid van organisator ische capaciteit en
- ken nis over de gemeente wordt overgedragen bij aft reden
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samenwerking met kerkeraad
- veel en goed overleg en samen werkin g met kerkeraad, teamwerk  (20)
- goed cont act met ouder lingen, scr iba en / of domin ee (4)
- er is spr ake van  wijkgesprekken  met  ouderling(en)(plus predikan t) (3)
- altijd  diacon aal agendapunt op brede kerkeraad
- goede aandacht op overbelasting kerkeraadsleden

beleidsmatig werken
- eigen (flexibel) beleid(splan ) en actueel handboek diacon ie (20)
- er is gemakkelijk aan  de juiste info rmatie t e komen  (3)
- goede verdeling van aan tal h uisbezoek en over aan tal diaken en (2)
- eigen adres met postbusnummer (2)
- bezinningsbijeenkomst extern
- boek/ onderwerpbespreking
- van het t eam is 1 diak en vr ijgesteld van  een wijk en  wordt in gezet voor  specifieke taken
- oudere diakenen leiden jongeren op
- er is sprake van een goede overlegstructuur binnen de gemeente

financiën
- werken m et financieel beleidsp lan en buffervorm ing (3) 
- hulp  in n oodsituaties (Limburg/ Roemen ië) (2)
- steunver len ing 
- financiële hu lp ook buiten  eigen gemeente 
- koppel-diaken, finan ciële nood alt ijd samen  beoordelen
- steunen vr ij veel hulporganisaties
- goed pasto raal en  diacon aal over leg over  steun verlenin gen

contacten ex tern (buiten de eigen  kerkelijke gemeente) 
- contact met (overheids)in stant ie, m et burgelijke gemeente, sociale zaken (2) 
- goed functionerend contact  met  (geref) zorginstellingen (2)
- zien het  diacon aal breder dan alleen de eigen gemeente, bijv. benadering van individuen buiten de

kerk (evangelisatie) (2)
- doo r k or te lijn en naar plaatselijke po lit iek  worden on twikkelin gen goed gevolgd
- con tacten - diaken koppelen  aan instanties 
- goed classicaal overleg
 

ZWAK

samenstelling team
- (te) jong en  (te) wein ig ervar ing (20)
- gebrek aan ervaring en contin uïteit in  de diaconie (16)
- te wein ig mankracht  (6)
- veel kennis gaat na vier jaar  verloren, veel wisselingen (4)
- combinatie van je werk en ambt (dat is: je bent niet alleen diaken) (3)
- talstelling is moeilijk
- gebrek  aan specialistische kennis

functioneren van diaconie als team
- overdracht  aan n ieuwe diakenen  moeilijk, kenn is uit  verleden snel weg (4)
- steeds en  vaak  opnieuw het wiel u itvinden ; er is geen centr ale vr aagbaak(3)  
- geen goede probleembesprekin g, soms door te wein ig tijd (3)
- on voldoende begeleidin g en tr aining nieuwe diaken (2)       
- onvoldoende to ezicht op elkaar als diak en, dat geen  enk el gemeentelid  wordt overgeslagen (2)
- te weinig open en  eerlijk
- te k lein voor goede taakverdeling en kenn isopbouw (2)

functioneren van de diaconie in de gemeente
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- werkdruk/te weinig tijd om diaconaal werk goed te doen, zowel door privéomstandigheden als door
een zeer grote hulpvr aag (34)

- grote wijken/ teveel adressen voor 1 diaken , te weinig tijd voor regulier  huisbezoek (16)
- doorgronden wat ieder individueel gemeentelid bezighoudt/ onvoldoende ken nen  van p roblemen en

noden (overzicht van  alle gemeenteleden) (13)
- te wein ig informatie/ P.R. (en act ie) rich tin g gemeente (en jeugd), soms niet wetend hoe dit aan te

pakken  (9)
- samenwerkin g / activerin g jeugd, beken dheid bij de jeugd (8)
- geringe activer ing gemeente, ook in  het  geven van  giften  (5)
- de diakenen  doen  teveel zelf, schak elen t e wein ig de gemeente, cq. zusterhulp in  (5)
- gebrek aan  100% inzet en / of motivatie (5)
- drukke ver gadercultuur ; meer  tijd in de wijk  besteden (4)
- moeilijk te onderscheiden wat belangrijk is om  veel t ijd in te stek en (ten  koste van andere din gen),

verk eerd gerichte aandacht (2)
- jonge gezinnen (privé en kerkelijk grot e tijdsdruk (2)
- ondervert egenwoor diging van jonge mensen bij vormen van zuster- en broederhu lp/ organisatie

zusterhulp (2)
- wein ig steun  voor bepaalde diaconale zaken, je ziet maar  (2)
- verk eerde visie van gemeente op taak diaken en (uitsluiten d voor  de financiën ) (2)
- te weinig mogelijkh eden om overdag inzetbaar te zijn
- onderlinge woonafstanden
- diakenen  realiseren zich soms onvoldoende de beperkte mogelijkheden om probleemsituaties te

verbeteren (m.n. relatie-, sociale problemen )
- onvoldoende interactie met bijvoorbeeld verenigin gen
- het signaleren van problemen (gesloten gemeenschap)
- ouderling wordt beter geaccepteerd
- 'angst'  om 'formeel'  huisbezoek t e brengen.

kennis/ deskundigheid 
- te weinig kennis van wet- en sociale regelgeving, zowel op  gemeent elijk als landelijk overheidsniveau

(28)  
- te weinig (speciale) deskundigheid, bek waamheid en kenn is (22)
- omgaan met en bespreekbaar maken  van p roblemen, bijv.  echt scheiding, verslavin gen, u itk erin gen,

psych ische problematiek , vereenzamin g, etc  (12)
- bij specifieke p roblematiek  te weinig weet van de juiste instant ies, mogelijke oplossingen,  gebrek  aan

info rmatie (9)
- bij eerste ambtstermijn word je in het diepe gegooid, je wordt niet goed voor bereid op  je taak als

diaken, gevolg te weinig kennis (8)
- er is te wein ig (actuele) in format ie, of m oeilijk  toegankelijk door juist de overload aan  info rmatie (6)
- onvoldoende kenn is van de eigen wijk (4)
- geen opleiding tot  diaken (2)
- te weinig kennis subsidiemogelijkheden (2)
- onbekendheid met  plaatselijke zorginstellingen
- ken nis/ complexiteit  van de diacon ale inst ellingen

sam en werki ng  kerk eraad
- over leg/ con tact o uder lingen  /  pr edikan ten  kan  veel beter  (18)
- som s ond uidelijk heid o ver w erk gebied/ taak  diacon ie bij ker ker aad en b ij diaken en zelf (14)
- sam en werk in g ver ke erd : diak en  vaak  gezien  als "lo op jon gen ", d iak en en  te w ein ig in vlo ed (10 ) 
- con tacten  wijk diaken / pr edikan t en  wijk ou derlin g kan  bet er (9)
- te w einig con tact o ver p ro blem en gem eent eleden m et o uder lingen / dom inee (2)
- te w einig in ter esse bij ou derl ingen  over  het  H oe en Wat van h et diak ensch ap

beleidsmatig w erken
- geen beleidsp lan vo or  de diacon ie, geen beleidsm atig den ken , geen visie (16)
- teveel  acht er de feit en aan ho llen, t e veel ad-ho c, te w einig geri ch t  op  voorkomen (soms door  t ijdgebrek),  te

wein ig gestruct ur eerd (10)
- info rm atie/ po st ko mt  te laat van  de ker ker aad/ scriba (5)
- te veel zelf do en; te w einig delegeren  (bijv. naar  zust erh ulp ), on tb rek en van  or ganisatie (4)
- gebrek  aan in ho udelijk e discussie, slechte besluit vor min g (2)
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- te w einig naar  bu iten  gericht  (2)
- m eth od iek w erven  van v rijw illigers

financiën
- ker kelijk / diacon aal begro tin gsteko rt  nu  aanw ezig of verw acht  (18)
- on vold oen de ken nis van / inzich t in  instan ties die om  finan ciële hulp  vragen (6)
- finan cieel inzich t en  beleid o nt br eekt  (5)
- beo or delen van  (boven lok ale) financiële aanvr agen (4)
- finan ciële hulp  is zwak  on tw ikk eld (2)
- on derst eun ing b ij bu dgett erin g gezinn en

contacten ex tern (buiten de eig en kerkelijke gemeente)  
- slecht co nt act bu rgelijke o verh eid/ po litiek  (13)
- geen con tact/ aanspr eekp un t vo or  over heid/ hu lpver lenen de inst ant ies , daardo or  slecht geïn form eerd (6)
- classicaal cont act/ con tact m et n aastliggende diaco nieën  on tb reek t (5)
- geen inv loed o p eigen z or ginstellin gen (4)
- geen pr ovin ciale vergaderin gen (2)
- te w einig co nt acten  m et n iet-vrijgem aakt e (plaatselijk e) instellin gen

BED REIGIN GEN

ontw ik ke li ngen  in  di ake nam bt  als  gev olg  van  verande rende  maat sch app ij 
- snelle veran deri ngen  op  gebied so ciale wet geving, t eru gtr ekk end e over heid  heeft  (som s on du idelijk e) gevolgen

voo r am bt  diaken  (20)
- snelle m aat schapp elijk e ver an der in gen  zo als w in ke len  op  zo nd ag, t oen em en de in div idu alisin g; ver een zam in g,

on tk erk elijkin g (10)
- decen tr aliser i n g van d e over heid  m aakt  dat je lo kaal n og m eer de ju iste in fo/ on tw ikk elingen  bij m oet  ho ud en;

on doo rzich tigheid  wo rdt  grot er (5)
- to enem ende w erk dru k d oo r t oen emen de hu lpvr aag en gro ot  aant al organ isaties/ com ités (4)
- steeds m eer in stan ties do en een  ber oep  op  de tijd en / of geld van d e diak enen  en st or ten  een o vervlo ed aan

info rm atie uit  (2)
- to enem end m aterialism e
- veel psy chisch e pr ob lem en, o ud ere alleen staan den
- veel i nv loed v an  bu ite na f op  de jeu gd
- over heidsb emo eienis wer kt  negatief u it

financieel
- te laag, cq. afnem end fin ancieel dr aagvlak, zo wel n iet m eer k un nen  als niet m eer w illen (16)
- ter ugtr edend e over heid o p fin ancieel ter rein , sterk er b ero ep o p diaco nale gelden  (16)
- to enem ende fin anciële hu lpvr aag (6)
- on derst eun ing o nvo ldoen de do or  gebrek  aan finan ciën (4)
- com plexe w etgeving b ij financiële o nd ersteu nin g
- ho ge quo ta' s voor  zor ginstellin gen (4)
- gewen nin g aan sub sidies (2)

gemeente
- door to enem ende w erk - en tijdsdr uk  of on verschilligh eid, steeds m ind er m ensen b eschikb aar vo or  hu lp in  de

gemeen te o f voo r h et am bt  van d iaken  (geldt oo k vo or  de jeugd) (16)
- samen bin din g en m eeleven gem eent e neem t af, eenz aamh eid neem t t oe (13)
- min der o pen  naar  elkaar t oe, t oen emen de ind ividualiserin g, schro om  voo r h ulp vraag (12)
- gem een te m et sl ech te l eeft ijdso pb ou w en  veel m ut ati es (9) 
- aan tal  pr ob leem situ ati es gro eit , b ijv. m eer  psy ch isch e en  hu welijk sno od  of w erk loosh eid (9 ) 
- gemeen te te gr oo t (wein ig toez icht  en co nt act) (8)
- gemeen te h eeft verk eerde ver wach tin gen (te h oo g of te laag) van o f on begrip  voo r diak enen  (8)
- gezinn en m et tw eeverdien ers (gebrek  aan zu sterh ulp ) (4)
- ter ugtr ekk en o p eigen gezin / familie (2)
- pr ob lemen  met  stud eren de jon geren en  jon ge alleenstaand en (2)
- to enam e van k erk elijke ran dfigur en (2)
- roddel  neemt toe
- teveel raad gevers (theo ret ici)

kerk eraad
- vaak  on begr ip en  on derw aarder ing van  de zijde van de ker ker aad, slecht  zich t o p t aak en  po sitie diak enen  en
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gebrek  aan eensgezin dh eid (21)
- geen to estem min g voo r m eer diak enen , ter wijl w erk dru k t oen eemt  (gebrek  aan am bt sdragers) (7)
- wijze van  over leg met  ker ker aadsleden (5)
- ker ker aad wer kt  niet  aan o pb ou w er varin g bin nen  de diacon ie doo r "p ro mo tie" t ot  ou derlin g te stim uler en (5)
- daadk rach t k erk eraad, t rage besluit vor min g, tijdgebr ek (4)

kerkelijke structuur
- PD C  he eft  te w ein ig vo rm  en  in ho ud , fu nc tio ne ert  (no g) ni et (3 ) 
- in k erk elijk samen leven w einig begr ip (oo k van  depu taatz ijde) en slecht e veran ker ing van  het  diacon aat (3)
- veelheid aan  ker kelijk e or ganisaties (2)
- con tact m et an dere classiskerk en fu nct ion eert n iet goed  (2)
- LD S kan  een b edreigin g gaan vo rm en als ze geen  goed co nt act b lijft h ou den  m et diaco nieën
- C D C  leidt  teveel een  eigen leven
- cent rale (lan delijk e) ideaalbeeld en o ver fu nct ion eren  diacon aat, n iet w erk baar  en h aalbaar

gereformeerde hu lpverlening sinstanties
- steeds m eer w egvallen hu lpver lenin g, teru glopen de m ogelijkh eden, o .a. vanu it de D rieh oek , ter wijl p sychische

pr ob lemen  to enem en (5)
- slechte co mm un icatie m et en  vanu it de G -organisaties; ze zijn  wein ig beïnvlo edbaar  (3)
- steeds ho ger wo rden de qu ot a's van  de geref. inst ant ies (voor al van de D rieh oek ) (2)
- over lapp ing en  slechte sam enw erk ing van  gerefor meer de or ganisaties (2)

KAN SEN

ontw ik ke li ngen  in  di ake nam bt  als  gev olg  van  een veranderende  maat sch app ij 
- to enem ende z or gvraag bu iten  de ker k m et b etr ekk ing to t dak lozen , asielzoeker s, en der gelijke (16)
- op zett en  van exter ne co nt acten  m et gem eent e en p olit iek, b ijv. zit tin g nem en in  gemeen telijk e inst ellingen ,

com missies en der gelijke (16)
- pr ofilerin g diacon aat bu iten  de eigen b ro edersch ap (evangelisatie) (13)
- on tw ikk elingen  sociale zekerh eid bieden n ieuwe k ansen, b ijv. zelf opz ett en van  ou deren zor g, term inale

th uiszo rg, m et o f zon der an dere k erk en (11)
- nieu we b ezinn ing o p diak enam bt  (8)
- beh oefte aan  goede gestru ctu reerd e infor mat ie richt ing diaco nie (8)
- meer  gebru ik m aken  van sub sidieregelingen,  en der gelijke (4)
- m eer h ulp  van d esku nd igen in ro epen

gemeente
- meer  gemeen telijke d iacon ale pro jecten b evor deren , op wek ken  to t o nd erlin g dienstb eto on  en m ant elzor g (31)
- goed lo pen de zu sterh ulp / wijk hu lp, m eer tijd  voo r an der d iacon aal werk  (10)
- inschak elen jeugd (9)
- gemeen te b eschikt  over  veel infor mat ie en desk un digheid  (8)
- grot e offerb ereidh eid, zo wel fin ancieel als imm aterieel (7)
- invu lling diaco naal h uisbez oek  in ver ander ende sam enlevin g (4)
- st imu leren  gemeen teopbouw (4 )
- inschak elen o uder en, w erk lozen , AO W' ers en an deren  zon der vo lledige dagtaak (3)
- m eer in for m atie n aar gem eent e do or  m iddel van  bijv. h et N ederlan ds D agblad o ver n ieuw  diacon aat

kerk eraad
- verster ken  over leg met  ker ker aad en w ijko uder lingen  (10)
- meer  wijk sgewijze aanp ak o nt wik kelen  (6)
- beleidsplan  samen  op stellen m et k erk eraad (4)
- her schik kin g van am bt en

kerkelijke structuur
- m eer bo venlo kaal co nt act en  goede o rganisatie om  exper tise en  ervar ing t e delen  (pro fessionaliser ing lo s van

ou derlin gen) (11)
- meer  regelen/ meer  samen wer kin g op P .S. en classicaal niveau : vaste plaats vo or  diaken  (8)
- advies of info rm atievo or zienin g vanu it een  mo gelijk op  te rich ten  LD S of over ko epelend e datab ank  (5)
- con tacten  zoek en m et n abu rige ker ken  op  diacon aal niveau (4)

G-organisatie
- beschik baarh eid van h ulp  vanu it diver se G-or ganisaties (3)
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- bet ere samen wer kin g met  G -organisaties (3)
- bet ere inv loed o p b eleid G -organisaties u ito efenen (2)
- bet ere ver ho ud ing m et de D rieh oek
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bijlage B3

SAMEN VATT ING IN VENTARISATIE BRAINSTO RMSESSIES

STERKTEN KAN SEN

Samenwerk ing, t aakver deling, over leg diacon aal team (34)
Samenwerk ing met zusterhulp (27)
O verleg en samen werkin g met kerkeraad (24)
Persoon lijke contacten in  de gemeen te, snel kunnen  inspelen op proble-
men  (20)
Beleidsplan/ han dboek diacon ie (20)
Kenn is van gemeentelijke situatie (17)

Diaconale projecten gedragen door de gemeente/ onderling dienstbetoon
(31)
Inspelen op zorgvraag buit en k erk  vergroot evan geliserend vermogen en
werfkracht  (29)
Info rmatie/ ervar ing- uitwisseling op boven locaal n ivo (classicaal, PS, etc)
(23)
Contacten met locale overheid en polit ieke vertegenwoordigers (16)

ZWAKTEN BED REIGIN GEN

Wein ig ervar ing/ discon tin uïteit in  diakenteam (40)
Grote werkdruk  versus toenemende hulpvr aag (34)
Slechte samenwerk ing kerkeraad (28)
Gebrek aan  persoon lijke contacten in  de gemeen te (27)
O ntbreken  van een  beleidsvisie en -plan  (26)
Gebrek aan  inzicht  in wet- en r egelgeving (26)
O ntbreken  van voldoende financiële middelen en beleid (23)
Gebrek aan  deskundigheid en vaar digheid (22)

Snelle veranderingen wet/regelgeving, (financieel terugtrekkende over-
heid (36)
Verslechterin g van het functioneren  van de gemeenschap der  heiligen (als
gevolg van individualiserin g) (32)
Wein ig visie op en waarderin g van kerkeraad voor diaconaal werk (21)
Minder gemeenteleden beschikbaar  voor hulp (20)
Financieel draagvlak vo or  hulpver lening (16)

KRITISCHE SUC CESFACT O REN

ambt - duidelijk e ambtelijk e positie binn en gemeente en kerkeraad
gemeente - kennen en mobiliseren van de gemeente
informatie - goed geïnformeerd zijn
deskundig - deskun dig en vaardig zijn in h et ambtelijk functioneren
beleid - zorgdragen voor  beleid en financiële middelen
maatschapp ij - inzich t in  en in spelen op maatschappelijk e ontwikk elingen
bovenlocaal - uitwisseling/ samenwerk ing op bovenlocaal nivo
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bijlage B4

 succesfactoren informatievoorziening

 informatie opzetten  en beheren van  een diaconale databank (eveneens actief
tweerichtingverkeer van informatie en praktische ervaringen tot
stand br engen)(14)

 informatie via een centraal punt goede, actuele toegespitste informatiever-
strekk ing (13)

 maatschappij info rmatie over wetgevin g op sociaal/ economisch terrein; m et
name de wet - en/ regelgeving van de cen trale overheid (7)

 deskundig behoefte is er aan gerichte concrete (per soon lijke) adviezen , to ege-
spitst  op  de lok ale problematiek  (bijvoorbeeld telefonische vraag-
baak) (6)

 informatie inzicht  verschaffen in  exter ne organisaties waar  men  terecht  kan
met  vragen  om hulp en  advies (5)

 informatie behoefte aan informatie over instellingen die bij diaconieën om
finan ciële bijstand aank loppen (4)

 ambt Dienst verspreiden  in andere opzet; multi-functionele uitvoering
(3)

 informatie info rmatie over subsidier egelingen

 succesfactoren deskundigheidsbevordering/ bewustwording

 ambt/ gemeente/
 maatschappij

bovenlokaal steunpunt kan bijdragen aan de versterkin g van het
diaconaal functioneren zowel in  de rich ting van de kerkelijke
gemeente als plaatselijke overheid/ instanties, door  bewustwording
op gang te  br engen ten  aanzien  van de mogelijkheden die er zijn
en gevolgen van  nieuwe ontwikkelingen (14)

 ambt relat ie diaconie/ kerkeraad/ gemeente (bijv. via publicaties) be-
invloeden (inzicht ver schaffen in de specifieke
taak / veran twoordelijkheid van de diakenen  en diaconale taak
gemeente) (14)

 deskundig vormin g van (begin nen de) diakenen  door middel van cursussen,
coördinat ie doo r diaconaal steunpunt (uitvoering G VI) (9)

 deskundig on der steun ing/ scholing op het gebied van gespr eks-
voer ing/ afleggen huisbezoek , doelmat ig vergaderen, plannen ,
tim e-management  (9)

 gemeente ondersteuning verlenen bij het leren delegeren en het activeren tot
een diaconale gemeente (3)
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 succesfactoren beleidsondersteuning

 beleid advisering in zake beleidsplan en beleidsmatig werken; t erugkoppe-
len van ervaringen en resultaten  gebru ik beleidsplann en (12)

 beleid beleidsmatig werken  bevorderen  bij budgetbeheer en  het  beoorde-
len van fin anciële situaties (8)

 ambt bezinn ing op diak enambt  zowel lok aal als bovenlokaal (7)

 maatschappij/ beleid signaleren van opdoemende knelpunten/ problemen, nieuwe
ontwikk elingen ver talen  in beleid, visieontwikk eling (6)

 deskundigheid/
 beleid

verst rekken  van r icht lijnen en  han dvat ten  voor het opzet ten  van
zusterhulporganisatie, plus daarover  mondeling overleg (3)

 gemeente ondersteuning bij het landelijk opzett en van mantelzorg in de
gemeente (2)

 succesfactoren coördinatie/ aanspreekpunt

 bovenlokaal bewerkstelligen  van een  structuur waarbij de lokale 
diacon ieën m eer grip k rijgen  op het  beleid en budget  van de G-
organisaties (niet sturende coördinatie tot m eer samenwerking
tussen zorgverleners) (15) 

 bovenlokaal stimuleren/ mogelijkh eden scheppen dat goede (leer)-ervar ingen
kunnen worden gedeeld met de andere diacon ieën (bijv. regionaal,
via classis of provin ciaal) (15)

 bovenlokaal classicale samenwerking en overleg stimuleren/ opnieuw structuur
geven (bijv. in de vorm van studie/ gespreksbijeenkom sten, zoals
deze werkconferen tie) (12)

 beleid cent raal aan spreekpunt gewen st met betrekk ing tot  vraagstukken
rond finan cierin g/ fondsvor min g en lastenvereven ing (4)

 deskundig breed toegankelijkheid maken van  specifieke deskundigheid van
broeder s en zusters (3)

 maatschappij het  landelijk opzetten  van o rganisaties voor  groepen die in de knel
komen (2)

 maatschappij stimulans richting GMV en GPV om plaatselijk de diaconie te
ondersteunen  en voor  te lich ten  (2)

 maatschappij bovenlokale invloed uitoefenen op overheidsbeleid

 bovenlokaal verzorgen van  inst ructie classicale diaconale deputaten



1

Aanvulling rapport van D eputaten voor D iaconale Zaken
benoemd door de
Generale Synode van Ommen 1993

I. Vergader ingen
H et Gen eraal D iaconaal Deputaat schap, hiern a te noemen G DD, vergaderde op 10.11.1995,
17.11.1995, 9.2.1996.

II. Werkzaamheden
De Driehoek
O p de vergadering van 10.11.1995 waren namens De Driehoek aanwezig: Dr s. H .R. Schaaf-
sma, directeur en Mr. N.E. Nieboer, voorzitter. Prof.drs. K. Wezeman heeft deputaten op
verzoek schriftelijk geadviseerd.  
Gevraagd wordt om een bijdrage van ƒ 16,00 per lid. 
Uit voerig wordt ingegaan op de dr ie poten  van D e Dr iehoek, te weten  Beschermd Wonen ,
Jeugdzorg en Volwassenzorg.
Beschermd W onen: 
De afdeling Beschermd Wonen valt onder de GLIBW. Cliënten zijn van gereformeerde
gezindten , zoals: Gereformeerd Vrijgemaakt, Gereformeerde Gemeenten, G ereformeerde
Bon d, Christelijke Gereformeerden en enkele rechts Synodaal Gereformeerde Kerken. De
Driehoek kan door  benoemingsvoorstellen invloed op het bestuur uitoefenen. 
Jeugdzorg
Uit efficiency-overwegingen is De Dr iehoek een  federat ief samenwerkin gsverban d aangegaan
met de Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Jeugdwelzijn. De werkzaamheden zijn
over  de twee instellingen verdeeld. De kwaliteit van  de hulpverlenin g is verbeterd. H et is n iet
ondenkbaar dat deze vorm van hulpverlening, evenals dit nu al het geval is bij Beschermd
Wonen, ook de richting van de gereformeerde gezindten opgaat.
Volwassenzorg:
De maatschappelijke hulpverlening kon mede door een jaarlijkse subsidie van  het rijk (ƒ
550.000,= ) draaiend worden gehouden. Deze subsidie werd gedur ende een aan tal jar en
aangevochten. Minister  Borst heeft n u besloten  dat het geld in de toekomst betaald wordt via
de AWBZ. Met G LIAG G De Poort , die het geld in  beheer k rijgt , zullen goede afspraken
worden gemaakt.  O ok  de kerken bet alen  mee aan  de volwassenzorg.

H et Bestuur van De Driehoek heeft ambivalente gedachten over de zojuist geschetste gang van
zaken; is men D e Driehoek  niet aan het u itverk open , wor dt men niet een holding met
benoemingsrecht. In het geweld van de schaalvergroting kan De Driehoek helaas niet anders
opereren. 

Van de kerkelijke gelden gaat een klein deel naar de jeugdzorg; het grootste deel gaat echter
naar  de volwassenzorg. De Dr iehoek wil investeren in het SON O -project (Sociale N etwerk
Ondersteuning); ƒ 0,50 van de gevraagde bijdrage per lid wil men investeren in dit project.

Deputaten besluiten , mede gezien het positieve advies van de financieel adviseur, akkoord te
gaan met ƒ 16,00 per lid, maar vragen De D rieh oek naar  de diaconieën  toe duidelijk te maken
waarom er nu nog geen verlaging in de gevraagde bijdr age zit.  De D rieh oek zal moeten
aangeven dat dit  nodig is voor  èn het SONO -project èn de G ereform eerde Jeugdhulpverlen ing.

   Dit Koningskind
Tijdens de vergader ing op 17.11.1995 waren namens Dit  Koningskind aanwezig: Drs. M.J. de
Jong, directeur van  Dit Konin gskind, A. van Leeuwen, voorzitt er en H . de Roode, pen ning-
meester van de vereniging Dit Konin gskind.
Broeder D.A. H ekman gaf als financieel adviseur van deputaten schriftelijk een positief advies
ten  aanzien van de gevraagde bijdrage.
Deze veren iging legt een groot aan tal act iviteiten  aan de dag. Hoewel Dit Ko nin gskind een
kerk elijk gesloten organisatie is, komen er toch dringende verzoekem om samenwerking door
met name de C hr istelijke Gereformeerden. Binn enkort  vinden  er gesprekk en plaats over
eventuele samenwerkin g. In C hr istelijk e Ger eformeerde krin g kan men  niet  die zorg bieden
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die Dit Koningskind in huis heeft. 
Van de kant van deputaten wordt benadruk t dat er tijdens diverse syn odes bij herhalin g is
uitgesproken dat de Ch ristelijke Ger eformeerde Kerken  trouwe confession ele ker ken  van
Christus zijn. Deze uit spraken  zijn nooit  teruggenomen . Daarmee zijn wij k laar met de vraag
of er nog gereformeerden buiten  onze krin g zijn.  Men moet daar om niet  bang zijn cont acten
met deze kerken aan  te gaan. Uit h et beleidsplan blijkt dat D it Ko nin gskind gebaat zou zijn
met schaalvergroting. 
De finan cieel adviseur, broeder  H ekman, heeft laten weten dat h et financiële beleid door D it
Koningskind strak wordt gevoerd en op goede ondernemingsschap duidt.
Deputaten betuigen hun adhesie aan  de aanvraag en  zullen h et ver zoek  om een bijdrage van ƒ
1,75 per  lid met een  brief ondersteunen .

Deputaten ontvingen van de heer A. van  Leeuwen , voorzit ter van de vereniging Dit Konings-
kind, een brief op persoonlijke titel, gedateerd 1.2.1996. Daarin deelt hij mee dat de samenwer-
kingsovereenkom st met  de Stichting Philadelfia Voorzieningen  per  1.5.1996 beëindigd zal
worden om de volgende redenen :
1. H et draagvlak voor  samenwer king met SPV als p ro testant christelijke zorgaanbieder was

en is nog steeds klein, zowel in de organisatie als binnen het bestuur.
2. De door D it Koningskind voorgestelde vorm van samenwerking via een bovenliggende

stichting bleek voor SPV niet  mogelijk;
3. De toekomstige samenwerking zou moeten gaan plaatsvinden op basis van twee over-

eenk omsten, nl.  een samenwerk ingsovereenkomst en een dienstverleningsovereenkomst.
H et bestu ur  constateert , dat  de samen werkin gsovereen komst veel on derdelen bevat
waaraan Dit Koningskind geen  beh oefte heeft . Voor t is de dienstverlenin g van SPV aan
Dit Koningskind onderhevig aan BTW h effing.

Met een andere eventuele samenwerkingspartner u it or thodox protestants christelijke kring
zijn reeds besprekingen gaande. 

Binnen de Stichting Dit Koningskind heeft een reorganisatietraject plaatsgevonden vanwege de
efficiëntie.  De r elatie t ussen veren iging en stichtin g heeft daardoor eveneens een wijziging
ondergaan. H et management van de st ich ting zal in de toekom st bestaan  uit een  directeur en
een drietal regiohoofden. Gezamenlijk zullen zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de
bestaande voorzienin gen, maar t evens initiat ieven nemen om te komen tot  nieuwe kleinschali-
ge voorzieningen in de diverse regio's.

Stichting Bralectah
Tijdens de vergaderin g op 9 februari 1996 bezoch t een  afvaardiging van  de stich tin g Bralectah
het GDD . De afvaardiging bestond uit: P. van Dijk , directeur en D.J. H oltvluwer , penning-
meester. De fin ancieel adviseur , D .A. H ekman, stuurde deputaten een schriftelijk advies.
De stichtin g spant  zich in h et aan tal donateurs te verh ogen en zich door  public relat ions beter
bekend te maken  bij de k erken. De stich tin g bren gt een N ieuwsbrief uit  en is bereid spreek -
beurten t e houden als hierom wordt  gevraagd.
Volgens de directeur van de stichting is het binnenkomen van de gelden een  onzekere factor  en
maak t het werken  moeilijk. Er  zijn kerken  die uit de diacon ale kas betalen , sommige kerken
houden  een collecte en  andere kerken leggen het  initiat ief bij de gemeenteleden.

Deputaten hebben Bralectah geadviseerd de diakenen in t e schakelen, die tijdens het  diacon aal
huisbezoek de kerkleden behor en te wijzen op het  bestaan van de zorginstellingen en h et feit
dat deze instellingen van financiële middelen dienen te worden voorzien om hun werk te
kunnen doen.

Enkele opmerkingen uit het advies van de financieel adviseur:
Broeder H ekman mist een goedkeurende accountant sverklaring. Meer dan 50% van de
inkom sten van de stichting komt via de kerken. 
De opgezette begroting 1996 geeft een budget aan van ƒ 299,500,-. Tot en met het jaar 2000
bedraagt de jaarlijkse stijging van  het  budget slechts enkele p rocenten. H ierover n iets dan lof.
Verder wordt geopperd de bijdrage voor donateurs te verhogen van ƒ 15,00 naar ƒ 20,00. De
gevraagde bijdr age ad ƒ 1,35 per lid is op zich voor dit werk en in vergelijking met wat andere
vragen  niet  hoog, aldus br oeder  H ekman.
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De penningmeester reageerde als volgt: Een goedkeurende accountantsverklaring van een RA-
kantoor kost ƒ 9.000,00, terwijl de toegestuurde verklar ing ƒ 3.000,00 kost . Verder staat er in
het reglement  van de stichtin g dat een  accountant sverk larin g van een  RA-kantoor  niet
noodzakelijk is.
Wat een verhoging van de bijdrage van de donateurs betreft, is men bang dat dit de leden ertoe
zal besluiten niet meer bij te dragen. 

Deputaten besluiten, gezien  het belang van de werkzaamheden, akkoord te gaan met de
gevraagde bijdrage van ƒ 1,35 per kerk lid en  een advies aan de kerken  te doen uitgaan .

Stichting Fundament
Tijdens de vergadering op 9 februari 1996 bezocht een afvaardiging van de stichting Funda-
ment  het GDD. De afvaardiging bestond uit: G.Th. Koning, penningmeester en B.J. te
Voor twis, belast met het cluster Pastorale en Diaconale Ondersteuning (PDO) in Oost-
Eur opa. Een advies van de financieel adviseur  van deputaten ontbreekt  wegens ziekt e van
broeder B.W. Gort.

Deputaten zijn  van m enin g dat de stichtin g Fun dament  op de grens van twee wer elden
functioneert, namelijk een pastorale en een diaconale. 

Door de afvaardiging wordt uiteengezet  dat in de landen waar de stichting Fundament actief is,
deze twee werelden in elkaar overlopen. Voor een aant al theologische studenten in Roemenië
geeft men bijvoorbeeld geld aan de gaarkeuken. De studenten zijn te arm om zelf in hun
onderhoud te voorzien. Verder ondersteunt  men  in dit land een kinderdorp, waar pleegouders
zich ontfermen over  weeskinderen. In  H on garije heeft  de st ich ting con tacten met een tehuis.
Worden mensen daarin opgenomen, dan stopt  voor  hen elke bron van ink omsten. Jos Colijn,
gedeeltelijk  gefinancierd door de kerk van  H attem en  gedeeltelijk door Fundament , heeft veel
contacten met  dit t ehuis. In Budapest wordt een  drukk erij gefinan cierd. Veel materiaal wordt
gratis meegegeven omdat de m ensen geen financiële middelen hebben om hier voor te betalen.
In de Sub-Karpaten  is 80% van de bevolking werkeloos. De maffia r egeert. Pr edikant svrouwen
ontvan gen geen financiële ondersteunin g. Er is veel gebrek. Er bestaat een goed diacon aal
centrum en het evangelie wordt enthousiast verkon digd.

Van de kant  van deputaten wordt gevraagd een voorzichtig beleid te voeren en nauwk eurig na
te gaan of bij steun een gereform eerd element aanwezig is. Tenslotte is de stich tin g Fun dament
opgericht met  de bedoeling om alles wat nog rest aan gereformeerd geloof zoveel mogelijk te
steunen. 

Aangesneden  wordt het feit dat in  veel gemeenten er van alles wordt georganiseerd voor Oost-
Eur opa. Wat doet Fundament en wat doet het particulier initiat ief. Zouden de activiteiten  niet
gebundeld kunnen worden? 
Fundament zegt dat er  veel comités goed bezig zijn,  maar  dat er  ook comit és zijn die maar  wat
aan rommelen. Er zijn regels opgesteld waaraan  de comités moeten vo ldoen willen zij zich
liëren  aan de stichting Fundamen t. De comit és die besloten  hebben hun eigen  weg te gaan,
hebben hun naam veranderd.
Fundament  heeft een pro jectenlijst. Deputaten vragen deze lijst ruimschoots te verspreiden. 

Deputaten besluiten  adhesie te betuigen aan  de steunaan vraag van  ƒ 1,00 per  kerklid. Verder
wordt  de afvaardiging meegedeeld dat wann eer het accen t ver schuift van diaconale naar
pastorale hu lpver lening, deputaten n iet lan ger in  staat zullen zijn een  gunstig advies af te geven.
Deputaten raden  de stich tin g aan in  een brief aan de kerken meer informatie te geven over hun
diacon ale werkzaamheden in O ost-Europa.

De Wegwijzer
In het jaarverslag 1994 van De Wegwijzer lazen deputaten  tot  hun  verbazing dat de mooie
bijdr age van de diakenen voor het afgelopen jaar het bestuur de vrijmoedigheid heeft gegeven
om de con tacten met het G eneraal Diaconaal Deputaat schap op een laag pitje t e zett en.
H et Generaal Diaconaal Deputaatschap heeft in haar instructie o.a. als opdracht gekregen toe
te zien op de geldstr omen en  diaken en t e adviseren inzak e fin anciële  aanvragen van  instelling-
en. N u blijkt dat diakenen buiten deputaten om op financiële aanvragen ingaan. 
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Deputaten zullen diaken en een  brief schr ijven en hen h ierop at tenderen. De Wegwijzer  zal een
kopie van deze brief toegestuurd worden.   

 
III Wijzigingen

Vereniging Dit Kon ingskind
Tijdens de vergaderin g op 10.12.1993 was eveneens de h eer A. van Leeuwen, voorzitt er van
Dit Kon ingskind, aanwezig. 
Stichtin g Bralectah
Tijdens de vergadering op 10.12.1993 was broeder  K. Eeftink aanwezig (i.p .v.  Eeft ing).

Collecte Kobe
De opbrengst van de collect e voor  Kobe,  Japan, heeft  inmiddels (31.1.1996) 
ƒ 336.000,- opgebracht. 

N amens het  Gen eraal D iaconaal Deputaat schap

Dr. A.N. Hendriks A. Kooij
voorzitt er secretaris



RAPPORT DEPUTAATSCHAP ARCHIEF EN DOCUMENTATIE AAN DE GENERALE
SYNODE 1996

1 Inleiding

Op 23 september 1993, de dag waarop de Generale Synode van Ommen afgesloten werd,
begon voor de deputaten Archief en Documentatie een nieuwe fase. Het Archief- en Docu-
mentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken in Nederland aan de Broederweg 16 in
Kampen werd op genoemde datum officieel geopend. De per 1 augustus 1993 aangestelde
archivaris-documentalist, drs. G.C. Groenleer, kon zich na de officiële opening volledig aan
zijn nieuwe taak wijden. Allerlei werkzaamheden die in de vorige periode verricht werden
door de deputaten zelf en door de toenmalige vrijwilliger, de heer F. Harwig uit Hasselt,
konden nu aan de professionele kracht en de vrijwilligers in het Archief- en Documentatie-
centrum (ADC) overgelaten worden. De aanstelling van de full-timer en de opening van het
ADC vormden het resultaat van veel voorbereidende werkzaamheden, die in de periode
1990 tot 1993 verricht werden in opdracht van de Generale Synode van Leeuwarden 1990.
De belangrijke besluiten uit 1990 betreffende het archiefbeheer konden zo worden geëffec-
tueerd. 

2 Opdracht

Het nieuw benoemde deputaatschap kreeg van de Generale Synode van Ommen 1993 de
volgende opdrachten mee (besluit 2):

1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor
de geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de
Vrijmaking van 1944 en volgende jaren;

2. kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van De Gereformeerde
Kerken in Nederland te bevorderen, met name door het toegankelijk maken van de
aanwezige collecties;

3. speciale aandacht te besteden aan de herdenking van de Vrijmaking in 1994 en de
kerken te attenderen op de diensten die het ADC met het oog daarop kan verlenen;

4. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het ADC nodig zijn, alsme-
de die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de door
deputaten benoemde archivaris-documentalist;

5. de kerkeraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen, alsmede waar
nodig en van belang ook personen en instanties te dienen met advies en voorlichting
inzake de zorg voor archief- en documentatiemateriaal;

6. de kerkelijke vergaderingen speciaal te dienen met richtlijnen en instructies voor een
goed archiefbeheer;

7. voor het geval dat de stichtingsvorm gehandhaafd blijft, het bestuur te blijven vormen
van de 'Stichting Exploitatie Archief- en Documentatiecentrum Broederweg 16', opge-
richt op 27 november 1989 en gevestigd te Kampen, en zich in die kwaliteit te houden
aan de besluiten van de generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland
door welke zij zijn benoemd; dit laatste dient als clausule in de statuten van de Stich-
ting te worden vastgelegd;

8. de reeds verworven maar nu nog verspreide collecties te doen bijeen brengen en de
archieven van de generale synoden en haar deputaat schappen, thans nog bewaard
en beheerd door de Gereformeerde Kerk te Groningen-West, naar het ADC te doen
overbrengen tegen een nader te bepalen datum;

9. overleg te voeren met elk generaal-synodaal deputaatschap over het overbrengen van
het oudere gedeelte van zijn archief naar het ADC;

10. de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot registratie van de Protestantse
kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA);

11. contacten te onderhouden en activiteiten te ontplooien, die voor het onder 1-10 ge-
noemde noodzakelijk en nuttig zijn;

12. toezicht te houden op de werkzaamheden van de functionaris die met de dagelijkse



uitvoering van het onder 1, 2, 3, 5, 6, 8 t/m 11 genoemde is belast;
13. van de kerken per 1 januari 1994 een quotum te vragen van f 1,75 per lid per jaar en

de financiële administraties van de onder 3 genoemde stichting en van het deputaat-
schap te laten controleren door een accountant;

14. de generale synode te dienen met een voorstel hoe de controle van de archieven en
met name van het generaal-synodaal archief het meest geëigend kan plaatsvinden;

15. aan de eerstvolgende synode over hun arbeid te rapporteren.

3 Samenstelling, samenroeping en werkwijze

De generale synode benoemde op 5 mei 1993 de volgende broeders tot deputaat: prof.dr.
M. te Velde (samenroeper), ing. R. Boiten, dr. G. Harinck, S. Hiemstra, drs. G.F. Noordhuis
en E.T. de Vries R.A. als primi, en verder W.F. Haitsma, H.J. Luth en W. Odding als secun-
di. Voor adressen en telefoonnummers zie bijlage 1. Reeds op 10 mei 1993 kwamen de
deputaten in een eerste constituerende vergadering bijeen. In deze vergadering werden
onder andere de bestuursfuncties verdeeld.

Om het vele werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren zijn er binnen het deputaatschap
twee secties ingesteld, namelijk de sectie Archief & Documentatie (A&D) en de sectie
Financiën & Beheer (F&B). Elk van beide secties heeft haar eigen aandachtsgebied, zodat
niet ieder lid zich in alle zaken
behoeft te verdiepen. Indeling in de ene dan wel de andere sectie vond plaats op grond van
de specifieke deskundigheid van de individuele deputaten.
De personele bezetting van het deputaatschap zag er als volgt uit: voorzitter M. te Velde
(ook voorzitter sectie A&D); secretaris G.F. Noordhuis (ook secretaris sectie A&D); penning-
meester E.T. de Vries (ook penningmeester sectie F&B); lid R. Boiten (voorzitter sectie
F&B); lid G. Harinck (ook lid sectie A&D); lid S. Hiemstra (secretaris sectie F&B).

De sectie A&D droeg zorg voor de taken en werkzaamheden, genoemd in bovenvermeld
besluit 2 van de GS van Ommen, en wel de punten 1 t/m 6, 8, t/m 12 (punt 12 functioneel),
14 en 15.

De sectie F&B droeg zorg voor de volgende taken en werkzaamheden: 
- het beheer en de administratie van de geldmiddelen, bezittingen en schulden;
- de overige werkzaamheden zoals genoemd in de punten 11, 13 en 15.
De afzonderlijke secties konden formeel geen zelfstandige besluiten nemen, maar dienden
deze voor te bereiden ten behoeve van de vergadering van het deputaatschap dan wel van
de Stichting Exploitatie. De leden van de afzonderlijke secties waren verantwoording schul-
dig aan het deputaatschap A&D voor de aan hen opgedragen taken en werkzaamheden.

De deputaten vormden gezamenlijk het bestuur van de Stichting Exploitatie Archief- en
Documentatiecentrum Broederweg 16. In het moderamen hadden zitting: voorzitter R.
Boiten, secretaris S. Hiemstra en penningmeester E.T. de Vries. De statuten van de stichting
zijn aangepast conform het besluit van de synode.

Zowel het deputaatschap als de afzonderlijke secties vergaderden in de afgelopen verslag-
periode als regel vier keer per jaar. Het stichtingsbestuur vergaderde iets minder frequent. 

Op de tweede deputaatschapsvergadering, gehouden op 10 augustus 1993, brachten de
deputaten een bezoek aan het geheel vernieuwde en opgeleverde, maar nog niet volledig
ingerichte pand Broederweg 16. Vanaf de derde vergadering, 10 november 1993, konden de
deputaten het ADC als hun vaste vergaderplaats gebruiken.

4 Archief- en Documentatiecentrum

Het ADC is sinds 1 augustus 1993 gehuisvest in het totaal gerenoveerde pand Broederweg
16 te Kampen, gelegen tussen de Theologische Universiteit en de universiteitsbibliotheek.



Het fraaie gebouw heeft drie etages. Op de begane grond bevinden zich het kantoor van de
archivaris-documentalist, in het vervolg aangeduid als archivaris, en de archiefbewaarplaats
of kluis, die ruimte biedt aan maximaal 650 strekkende meter archiefmateriaal. De kluis is
gebouwd en ingericht volgens de van overheidswege gestelde eisen ten aanzien van kli-
maatbeheersing, verlichting, brandveiligheid en waterkering. 
Gezien de extreem hoge waterstand van de IJssel in december 1993 en begin 1995 is een
goede waterkering bepaald geen luxe! Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime
studiezaal voor bezoekers. Deze doet tevens dienst als werkplek voor vrijwilligers en als
vergaderzaal. Ook is er een bescheiden handbibliotheek ingericht. De zolder, op de tweede
verdieping, is momenteel nog grotendeels leeg. De technische installaties zijn er onderge-
bracht en voor de rest is er veel opslagruimte, onder andere voor allerlei doubletten.

Namens de kerken wordt het ADC bestuurd door het deputaatschap. De exploitatie en het
beheer van het pand (inclusief de inrichting) zijn opgedragen aan de eerder genoemde
Stichting Exploitatie, die speciaal voor dat doel is opgericht. In de statuten van de stichting is
onder andere vastgelegd dat de deputaten het bestuur vormen en dat de stichting gebonden
is aan de besluiten die door de kerken inzake het ADC genomen zijn. Door de exploitatie en
het beheer aan een aparte stichting op te dragen kon veel geld bespaard worden. Dit heeft
te maken met de mogelijkheden die de fiscale wetgeving bood voor teruggave van de BTW
op de bouw- en inrichtingskosten.

5 Personeel

Op 1 augustus 1993 trad drs. G.C. Groenleer in dienst als landelijk archivaris voor onze
kerken. Dat het hier een veelzijdige functie betreft, blijkt duidelijk uit zijn instructie (zie bijlage
2). De twee belangrijkste taken zijn als volgt samen te vatten: het verwerven en toegankelijk
maken van archief- en documentatiemateriaal, en het geven van voorlichting aan de kerken
met betrekking tot het archiefbeheer.

De heren J.E.H. Bakker, D. van Dijken en drs. W.H. de Gelder, allen uit Kampen, hebben
gedurende langere tijd vrijwilligerswerk verricht. Dankzij hun inzet behoefde het ADC bij
afwezigheid van de archivaris niet onbemand te zijn.

6 Verwerving van archief- en documentatiemateriaal

Voordat het ADC opgeleverd werd, hadden de deputaten al ongeveer 100 strekkende meter
archief- en documentatiemateriaal, dat op verschillende locaties opgeslagen was. Het
bevond zich in de Theologische Universiteit, de universiteitsbibliotheek en het gemeente-
archief in Kampen, en in Hasselt bij de heer Harwig thuis, die in de vorige verslagperiode als
vrijwilliger veel materiaal had verzameld en toegankelijk gemaakt. In de huidige verslagperio-
de kon er voor het eerst een actief acquisitiebeleid gevoerd worden. Bij verschillende gele-
genheden en op allerlei manieren wees de archivaris op de mogelijkheid historisch waarde-
vol archief- en documentatiemateriaal bij het ADC in bewaring te geven. Op voorlichtingsbij-
eenkomsten voor archivarissen en scriba's en in de sinds november 1994 tweemaal per jaar
verschijnende nieuwsbrief ADCetera kreeg dit onderwerp de nodige aandacht. De
archivaris schreef op 15 maart 1995 een brief aan alle emeritus predikanten waarin zij
werden opgeroepen na te gaan of zij nog interessant materiaal voor het ADC hadden. Een
en ander leverde diverse aanwinsten op. Ook door ruiling van dubbele tijdschriften met
andere instanties kon nieuw documentatiemateriaal verkregen worden.
Het totale archief- en documentatiemateriaal beslaat nu ruim 200 strekkende meter. Dit
betekent dus een verdubbeling in vergelijking met 1993. Wel moet hier opgemerkt worden
dat we in de afgelopen periode met een inhaalslag te maken hebben gehad. Nog een
verdubbeling in een periode van drie jaar lijkt haast uitgesloten. Om een indruk te krijgen wat
voor archieven en verzamelingen zich in de archiefbewaarplaats bevinden, zie bijlage 3.

7 Archieven van generale synoden



Speciale vermelding verdienen de archieven van de generale synoden en haar deputaat-
schappen. Deze archieven beslaan de periode 1945 tot 1993 en werden voorheen beheerd
door de Gereformeerde Kerk te Groningen-West. Zij vonden in de afgelopen periode hun
plaats in het ADC en worden er verder toegankelijk gemaakt. Het bleek dat lang niet alle
deputaatschapsarchieven aanwezig waren. De archivaris probeert ze zo veel mogelijk te
achterhalen.

Dankzij de bereidwillige medewerking van de heer C.J. de Kruijter, landelijk archivaris van
de Gereformeerde Kerken in Nederland (synodaal), mocht het ADC de archieven van de
generale synoden van 1939 tot 1945 enige tijd lenen en er ook kopieën van maken. Het
spreekt voor zich dat dit zogenaamde schaduwarchief betreffende de tijd vlak voor en tijdens
de Vrijmaking een zeer waardevolle aanvulling vormt op het vele reeds aanwezige materiaal.
Voor menig gedenkboekje in het kader van 50 jaar Vrijmaking kon er uit geput worden.

8 Beheer van archief- en documentatiemateriaal

Er werd naar gestreefd het verworven materiaal zo spoedig mogelijk te verwerken. Veel van
wat vóór 1993 was verzameld, was al door middel van een uitgebreid kaartsysteem goed
toegankelijk gemaakt. Dit gold met name voor de vele kranten, bladen en brochures, en de
verzameling van gedenkboekjes betreffende de plaatselijke kerken.
In de verslagperiode ging de computer een grote rol spelen in de ontsluiting van het materi-
aal. Daar de vrijwilligers steeds meer betrokken werden bij het inventariseren en indexeren,
moest in 1995 een tweede computer aangeschaft worden. Inmiddels zijn de beide compu-
ters als hulpmiddel voor gegevensbeheer en tekstverwerking niet meer weg te denken. Zo
werd het schaduwarchief 1939-1945 in een Dbase-bestand geïndexeerd op persoonsna-
men, plaatsnamen en data.
Alle aanwinsten werden bijgehouden in een register waarin behalve de naam van de gever,
de ontvangstdatum en een summiere omschrijving ook de eventuele voorwaarden werden
vermeld.

9 Raadpleging van de archieven in het ADC

In het ADC zelf werd door een groeiend aantal bezoekers een beroep gedaan op de archiva-
ris en zijn vrijwilligers. Het waren vooral theologische studenten die er iets kwamen raadple-
gen. Maar ook predikanten, docenten, journalisten en samenstellers van gedenkboekjes
maakten herhaaldelijk gebruik van de diensten van het ADC. Er werd veel gevraagd naar
materiaal betreffende de Vrijmaking en de kerkelijke moeilijkheden in de zestiger jaren. Zo
heeft een theologisch student voor zijn doctoraalscriptie kerkgeschiedenis veel materiaal
gebruikt uit het archief van prof. dr. S. Greijdanus.
In 1993, sinds augustus, werden er 12 bezoeken gebracht, in 1994 waren dat er al 105. En
in 1995 zette deze stijgende lijn zich duidelijk voort; tot en met 15 september reeds 104
bezoeken.

10 Herdenking van de Vrijmaking

In de jaren 1994 en 1995 is de Vrijmaking door veel plaatselijke kerken herdacht. Samen-
stellers en schrijvers van jubileum- en gedenkboekjes wisten tot hun eigen voordeel de weg
naar het ADC te vinden. Veel kon er opgediept worden uit het schaduwarchief van de
generale synoden, uit de documentatieverzameling, uit de meer dan 1100 brochures,
boekjes en dergelijke uit de tijd van de Vrijmaking en uit de fotoverzameling. De lokale
herdenkingen resulteerden meermalen in fraaie boekwerkjes. Van de meeste daarvan
ontving het ADC een exemplaar.

Ter gelegenheid van de herdenking van de Vrijmaking verscheen in 1994 bij uitgeverij De
Vuurbaak het boek Vrijmaking - Wederkeer, vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht 1944-
1994 onder redactie van D. Deddens en M. te Velde. De archivaris verzorgde de vele
illustraties van dit omvangrijke boekwerk. De bundel werd gepresenteerd op de landelijke



herdenkingsbijeenkomst van 27 augustus 1994 in Apeldoorn.

Op 14 oktober 1994 vond in de Stadsgehoorzaal te Kampen het symposium Vijftig jaar
Vrijmaking plaats. Het beoogde een bezinning op verschillende aspecten van de Vrijmaking
en van 50 jaar vrijgemaakt-kerkelijk leven. Met tien sprekers en tweemaal een forumdiscus-
sie werd de 500 aanwezigen een afwisselend en onderhoudend programma geboden. Dit
Vrijmakingssymposium werd georganiseerd door een comité van afgevaardigden uit zes
vrijgemaakt-gereformeerde organisaties en instellingen, waaronder het Archief- en Docu-
mentatiecentrum en het deputaatschap. De deputaten Harinck en Te Velde en de archivaris
maakten deel uit van dit comité. Nog in 1994 verscheen bij uitgeverij De Vuurbaak de bundel
met referaten, getiteld 1944 en vervolgens, tien maal over vijftig jaar Vrijmaking, onder
redactie van G. Harinck en M. te Velde.

11 Advisering en dienstverlening

De archivaris heeft als taak de plaatselijke kerken van advies te dienen over het beheer van
hun archieven. Daartoe werden in samenwerking met de archiefconsulenten in 19 plaatsen,
verspreid over het hele land, voorlichtingsbijeenkomsten belegd voor plaatselijke archivaris-
sen en scriba's. Als vaste onderdelen kwamen onder andere naar voren: een videoband
over kerkelijk archiefbeheer, een algemene inleiding van de archivaris over de diensten die
hij vanuit het ADC en in het land kan verlenen, de rol van de archiefconsulenten, de orde-
ning van een kerkelijk archief, de bewaring en vernietiging van stukken, het vaststellen van
bewaartermijnen en de materiële verzorging. De opkomst was in het algemeen goed en de
motivatie van de deelnemers was zonder uitzondering uitstekend. Soms werden er vervolg-
afspraken gemaakt met archiefconsulenten en plaatselijke archivarissen.
Door dit alles kon de landelijke archivaris een redelijke indruk krijgen wat voor vragen er bij
de plaatselijke archivarissen leven en hoe hij zelf daar zo goed mogelijk op in kan spelen.

Het hele land is voor wat betreft het kerkelijk archiefbeheer ingedeeld in 27 regio's, die in de
meeste gevallen samenvallen met een of twee classes (zie bijlage 4). Er werd naar ge-
streefd in iedere regio een archiefconsulent beschikbaar te hebben. Momenteel zijn er vijf
regio's vacant. De voornaamste taak van de consulent is het adviseren van de plaatselijke
archivarissen.
Bij moeilijke vragen konden ze de hulp van de archivaris inroepen. In principe wordt er
eenmaal per jaar door de archivaris een archiefconsulentenbijeenkomst georganiseerd in
het ADC. Op die vergaderingen worden ervaringen uitgewisseld. Allerlei archiefproblemen
waarop de consulenten in hun regio stuiten, worden besproken en in de meeste gevallen
ook opgelost.
Ook door middel van de halfjaarlijks verschijnende nieuws brief ADCetera werd de nodige
informatie verstrekt.

12 Lidmaatschap CPA

De secretaris van het deputaatschap en de archivaris vertegenwoordigden De Gereformeer-
de Kerken in Nederland in de Commissie tot registratie van de Protestantse kerkelijke en
semi-kerkelijke Archieven. De CPA vormt het ontmoetingspunt bij uitstek als het gaat om
kerkelijk archiefbeheer binnen veertien verschillende kerkgenootschappen in ons land. Eens
per jaar komen de leden in een vergadering bijeen, waar zij onder andere informatie uitwis-
selen en gezamenlijke problemen bespreken en zo mogelijk oplossen.
Dergelijke externe contacten blijken in de praktijk nuttig te zijn. In 1994 en 1995 is er door
een speciaal daarvoor opgerichte CPA-commissie een cursus 'bewerking van kerkelijke
archieven' ontwikkeld, die momenteel in de praktijk getoetst wordt. De archivaris had zitting
in deze commissie.
De jaarlijkse vergadering werd in 1994 in het ADC te Kampen gehouden, en wel op 29
september. De CPA sprak haar waardering uit voor het feit dat het ADC tot stand kon komen
en dat een archivaris kon worden aangesteld.



13 Publiciteit

Zoals in het voorafgaande bij de afzonderlijke onderwerpen al is gebleken, heeft het ADC
meermalen de aandacht op zich gevestigd.

Naar aanleiding van de officiële opening op 23 september 1993 verscheen er in het Neder-
lands Dagblad, De Reformatie en in verschillende andere bladen en tijdschriften een verslag
over het ADC en de nieuw benoemde archivaris.
De verschijning van het eerste nummer van de nieuwsbrief ADCetera van november 1994
vormde voor het Nederlands Dagblad aanleiding er een bericht aan te wijden. De tweemaal
per jaar verschijnende nieuwsbrief is bedoeld om kerkeraden, archivarissen, archiefconsu-
lenten, predikanten en andere relaties op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op
kerkelijk archiefgebied en de manier waarop het ADC zich daarmee bezighoudt. Uit verschil-
lende reacties is inmiddels duidelijk geworden dat de nieuwsbrief in een behoefte voorziet.
Dankzij dit medium kon er al ontbrekend archief- en documentatiemateriaal worden achter-
haald.

De voorlichtings- en kennismakingsronde van de archivaris door het land trok ook de nodige
aandacht. Het Nederlands Dagblad wijdde een uitgebreid artikel aan de bijeenkomst te Goes
op 9 maart 1995.

In het kader van de Vrijmakingsherdenkingen hebben het deputaatschap en het ADC zich
niet onbetuigd gelaten (zie boven). In De Reformatie van 16 juli 1994 besteedde de voorzit-
ter van het deputaatschap onder andere aandacht aan de rol die het ADC kan spelen voor
mensen die een gedenkboekje over de plaatselijke kerkgeschiedenis willen schrijven en
illustreren.
De archivaris schreef in september 1994 aan alle kerkeraden een brief, waarin hij nog eens
expliciet uiteenzette wat het ADC voor de kerken kan betekenen in verband met plaatselijke
herdenkingen, met name betreffende de Vrijmaking.

In het kader van de herkenbaarheid is voor het ADC een karakteristiek logo ontworpen voor
briefpapier en enveloppen.

Voor bezoekers en onderzoekers relevante informatie over het ADC is inmiddels opgeno-
men in een aantal jaarlijks verschijnende gidsen en almanakken op het gebied van het
archiefwezen.

Op de jaarlijkse Schooldag in Kampen was het ADC steeds voor belangstellenden geopend.

14 Financiële verantwoording en begroting

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de activiteiten van het deputaatschap en de
stichting gezamenlijk. Over de verstreken jaren 1992 tot en met 1994 zijn door een externe
accountant gecontroleerde jaarrekeningen beschikbaar. Een begroting over de jaren 1995
tot en met 1998 is aan de uitkomsten over 1992 tot en met 1994 toegevoegd. De cijfers zijn
in f 1.000,-.

uitkomsten begroting

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

BATEN

Bijdragen kerken 192 195 209 211 212 213 214
rente 6 6 3 - - - -

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
198 201 212 211 212 213 214



==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

LASTEN

Personeel - 39 94 97 98 100 102
Afschrijvingen - 14 22 24 26 28 29
Huisvesting - 12 24 25 25 26 27
Deputaten, consulenten 3 5 5 7 7 7 7
Overige kosten 1 16 11 15 15 15 16
Verhuiskosten, opening - 12 - - - - -
Rentelasten - 35 18 14 12 11 9

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
4 133 174 181 183 187 190

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Resultaat 194 68 38 30 29 26 24

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Om inzicht in het saldo van ontvangsten en uitgaven van een jaar te krijgen dient, met als
uitgangspunt de resultaten per jaar als hierboven, de volgende opstelling.

uitkomsten begroting

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Resultaat 194 68 38 30 29 26 24
Bij: Afschrijvingen - 14 22 24 26 28 29
Ontvangen lening 400
Af: Investeringen 458 82 - 15 PM PM PM
Aflossing lening - 100 100 25 25 25 25

----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Saldo van ontvangsten
en uitgaven +136 -100 -40 +14 +30 +29 +28

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
Eind van het betreffende
jaar extern geleend 400 300 200 175 150 125 100

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

Het quotum per ziel bedroeg in 1992 en 1993 f 1,65, in 1994 en daarna is f 1,75 gehanteerd.
De rentebaten namen reeds af en zijn in de begroting gezien de onvoorspelbare omvang en
het geringe bedrag niet opgenomen. De baten ontstaan door uitzetting van tijdelijk overtolli-
ge gelden.
Door de indiensttreding van de archivaris enige maanden uit te stellen, ontstond de mogelijk-
heid om over 1993 en 1994 meer af te lossen.
In deze jaren werd f 200.000,- afgelost.
De rentelasten in de begroting zijn gebaseerd op een jaarlijkse aflossing van f 25.000,-. Het
betreft een 7% lening bij Deputaten Financieel van de Theologische Universiteit. Vervroegde
aflossing ingeval van overtollige liquide middelen is in goed overleg mogelijk.
De omvang van te plegen investeringen in de jaren 1996 tot en met 1998 is nog niet goed in
te schatten. In de afschrijvingslasten voor toekomstige jaren is al wel rekening gehouden
met hogere lasten. 
Ingeval niet wordt geïnvesteerd kan vervroegd afgelost worden.
Raming van de eind 1995 aanwezige liquiditeiten komt op ca. f 60.000,- uit.
Eind 1993 bleek dat in het begin van het jaar tijdelijk ca. f 30.000,- nodig was om aan de
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, en de niet direct inkomende bijdragen op te
vangen.



Op grond van bovenstaande gegevens is te concluderen dat zich in de jaren tot en met 1998
geen liquiditeitsoverschot van enige omvang zal voordoen, als overtollige middelen worden
aangewend voor aflossing van de bestaande lening. Door verwachte stijging van een aantal
kosten neemt ook het resultaat in toekomstige jaren geleidelijk af.

Gezien deze gegevens stelt het deputaatschap voor het quotum van f 1,75 per ziel tot 1998
te handhaven, zoals onder besluit 2 bij punt 11 is opgenomen.

15 Voorstel inzake te nemen besluiten over het Deputaatschap Archief en Documentatie aan
de Generale Synode, te houden in Berkel en Rodenrijs in 1996

Deputaten stellen de generale synode voor de volgende besluiten te nemen:

Besluit 1 :
De arbeid en het beleid van deputaten in de verslagperiode 1993 tot 1996 goed te keuren,
met inbegrip van hun beleid en beheer als bestuur van de 'Stichting Exploitatie Archief- en
Documentatiecentrum Broederweg 16'.

Besluit 2:
Aan de nieuw te benoemen deputaten voor archief en documentatie de volgende opdrachten
te verstrekken:
1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te beheren, dat van belang is voor

de geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland, met name sinds de
Vrijmaking van 1944 en volgende jaren;

2. kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van De Gereformeerde
Kerken in Nederland te bevorderen, met name door het toegankelijk maken van de
aanwezige archieven en verzamelingen;

3. alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van het ADC nodig zijn, alsme-
de die werkzaamheden uit te voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de door
deputaten benoemde archivaris-documentalist;

4. de kerkeraden, de meerdere vergaderingen en haar deputaatschappen, alsmede waar
nodig en van belang ook personen en instanties regelmatig te dienen met advies en
voorlichting inzake het beheer van archief - en documentatiemateriaal;

5. de kerkelijke vergaderingen speciaal te dienen met richtlijnen en instructies voor een
goed archiefbeheer;

6. het bestuur te blijven vormen van de 'Stichting Exploitatie Archief- en Documentatie-
centrum Broederweg 16' en zich in die kwaliteit te houden aan de besluiten van de
generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland door welke zij zijn
benoemd;

7. te zorgen dat de afgesloten gedeelten van de archieven van generaal-synodale depu-
taatschappen worden overgebracht naar het ADC;

8. de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot registratie van de Protestantse
kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA);

9. contacten te onderhouden en activiteiten te ontplooien, die voor het onder 1-8 ge-
noemde noodzakelijk en nuttig zijn;

10. toezicht te houden op de werkzaamheden van de functionaris(sen) die met de dagelijk-
se uitvoering van het onder 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 9 genoemde geheel of gedeeltelijk is
(zijn) belast;

11. van de kerken per l januari 1997 een quotum te vragen van f 1,75 per lid per jaar en de
financiële administraties van de onder 6 genoemde stichting en van het deputaatschap
te laten controleren door een accountant;

12. aan de eerstvolgende synode over hun arbeid te rapporteren.

Bijlagen:
1. lijst van deputaten
2. instructie voor de archivaris-documentalist van het Archief- en Documentatiecentrum

van de Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC), gevestigd te Kampen



3. overzicht van archieven en verzamelingen in het ADC (d.d. 15 september 1995)
4. lijst van archiefconsulenten



BIJLAGE 1
Lijst van deputaten

Prof. dr. M. te Velde (samenroeper)
Toon Slurinkhof 51
8264 DG Kampen
Telefoon 038-3326632

Ing. R. Boiten
Vervoornstraat 69
3882 XL Putten 
Telefoon 0341-356448

Dr. G. Harinck
Melchior Treublaan 38 
2313 VH Leiden
Telefoon 071-5131314

S. Hiemstra
Gerststraat 7
3882 GZ Putten
Telefoon 0341-356086

Drs. G.F. Noordhuis
Slangevecht 4
3813 LT Amersfoort
Telefoon 033-4806418

E.T. de Vries R.A.
Stadhouderslaan 102
3761 EN Soest
Telefoon 035-6017990

W.F. Haitsma (secundus)
Sprielderweg 21
3881 PA Putten
Telefoon 0341-360915

H.J. Luth (secundus)
Koldeweystraat 28
3314 XR Dordrecht
Telefoon 078-6139094

W. Odding (secundus)
Tuinstraat 50
9404 KM Assen
Telefoon 0592-314213



BIJLAGE 2

Instructie voor de archivaris-documentalist van het Archief- en Documentatiecentrum van de
Gereformeerde Kerken in Nederland (ADC), gevestigd te Kampen

De archivaris-documentalist is verantwoordelijk voor:

1. Het beheer van het ADC en het daar berustende archief- en documentatiemateriaal;
2. het dienen van de generale synode en andere kerkelijke vergaderingen met advies en

voorlichting ten aanzien van het beheer van haar archieven en documenten;
3. het bevorderen van kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de

Gereformeerde Kerken in Nederland.

Hij is daartoe belast met de volgende werkzaamheden:

Ad 1.
a. Hij verwerft en ontsluit archieven en documentatie van de generale synoden en haar

deputaatschappen, alsmede van personen en instellingen van belang voor de geschie-
denis van de Gereformeerde Kerken;

b. hij stelt regels op voor en beheert de formele gang van zaken bij de overdracht van het
geschonken of in bewaring gegeven archief- en documentatiemateriaal en houdt
daarvan een administratie bij;

c. hij vernietigt alleen archief- en documentatiemateriaal in overleg met het deputaat-
schap Archief en Documentatie;

d. hij draagt zorg voor een publiek toegankelijk actueel overzicht van het bezit van het
ADC, en voor de daartoe behorende inventarissen, plaatsingslijsten en andere toe-
gangen van de archieven en documentatie;

e. hij verleent aan derden inzage van het beheerde materiaal, tenzij daarvoor beperkende
richtlijnen gelden;

f. hij ontwikkelt beleid ten aanzien van de wijze waarop kerkelijke en andere archieven
dienen te worden verworven en beheerd en bevordert een tijdige overdracht van
archieven en documentatie onder l.a. genoemd;

g. hij is hoofd van het ADC, geeft leiding aan het aangestelde personeel, draagt het
werkzaamheden op en coördineert die;

h. hij zorgt voor de goede staat van onderhoud van het ADC, voor optimale bewaarcondi-
ties in de archiefbewaarplaats en coördineert klein onderhoudswerk.

Ad 2.
a. Hij biedt de dienstverlening van het ADC aan kerkelijke vergaderingen en anderen

aan;
b. hij stelt voor de deputaatschappen van de generale synoden richtlijnen op voor de

ordering van hun archieven;
c. hij onderhoudt contact met de vrijwillige archiefconsulenten, informeert hen over

ontwikkelingen op het gebied van kerkelijk archiefbeheer en roept hen geregeld sa-
men; 

d. hij draagt zorg voor de bekendheid van het ADC bij de kerkelijke archivarissen en
bevordert een adequaat lokaal beheer van de archieven, onder meer door het geven
van voorlichting, informatie en assistentie, zowel vanuit het ADC als ter plaatse;

e. hij verricht secretariaatswerkzaamheden voor het deputaatschap Archief en Documen-
tatie;

f. hij neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie tot registratie van de Protes-
tantse kerkelijke en semi-kerkelijke Archieven (CPA).

Ad 3.
a. Hij geeft bekendheid aan het bestaan van het ADC en zijn bezit in kerkelijke en kerk-

historische kring en onderhoudt contacten met archief- en documentatie-instellingen
op kerkelijk en kerkhistorisch terrein;



b. hij stimuleert het onderzoek naar het bezit van het ADC, mede door eigen publikaties.

De archivaris-documentalist legt aan het deputaatschap Archief en Documentatie geregeld
verantwoording af van zijn arbeid.



BIJLAGE 3

Overzicht van archieven en verzamelingen in het ADC (d.d. 15 september
1995)

A Archieven

A.l. Kerkelijke archieven

Plaatselijk
- Gereformeerde Kerk te Diever, c. 1945-c. 1993, c. 2 m.
- Gereformeerde Kerk te Schouwerzijl, 1899-1986, 4 m.
- Gereformeerde Kerken te Buitenzorg, Djakarta en Semarang, classis Djakarta van de

Gereformeerde Kerken, Commissie voor Zendingszaken te Djakarta, Gereformeerde
Studiekring te Batavia, c. 1948-c.1957, l m.

Regionaal
- Deputaten ad art. 13 K.O. van de classis Leiden (gedeeltelijk synodaal), 1908-1931

(1949,1951), 0,02 m. Plaatsingslijst.
- Deputaten ad art. 11 en 13 van de particuliere synode van Zuid-Holland (Noord)

(gedeeltelijk synodaal), 1922-1949 ( 1951 ), 0,02 m. Plaatsingslijst.
- Deputaten ad art. 19 K.O. van de particuliere synode van Groningen, 1930-1943, 0,01

m. Plaatsingslijst.

Landelijk
- Generale Synoden, 1945-1993, 13 m.
- Deputaten Enige Gezangen en Psalmberijming, c.1970-c.1980, c.2 m.
- Deputaten Archief en Documentatie, c.1980-c.1993, 0,5 m.
- Deputaten Geestelijke Verzorging van en Evangelisatie onder Zeevarenden, 1946-

1948 (1949), 0,02 m. Plaatsingslijst.
- Deputaten voor Bentheim en Oost-friesland, 1946-1951 (1955), 0,01 m. Plaatsingslijst.
- Deputaten Zending onder de Joden, 1949-1951, 0,01 m. Plaatsingslijst.
- Deputaten Zending onder Heidenen en Mohammedanen, 1945-1948, 0,02 m.
- Deputaten Correspondentie Buitenlandse Kerken, 1981-1984, 0,03 m.

A.2. Archieven van organisaties
- Vereniging van Gereformeerde Onderwijzers en Leraren in Nederland, 1958-1988, 0,5

m. Plaatsingslijst.
- Gereformeerde Studentenbeweging en Calvinistische Studentenbeweging, c.1918-

c.1970, 5,5 m.
- Reünistenorganisatie van de Vereniging van Gereformeerde Studenten 'Hendrik de

Cock' te Groningen, 1965-1968, 0,03 m. Plaatsingslijst.
- Studentencorps Fides Quadrat Intellectum te Kampen, 1945-1989, c.10 m. Plaatsings-

lijst.
- Comité Centrale Diaconale Conferentie, 1887-1988, 1 m.
- Landelijk Comité Herdenking 50 jaar Vrijmaking, 1994, 0,02 m. Plaatsingslijst.
- Gereformeerde Emigratie Stichting, c.1950-c.1990, 3 m. Plaatsingslijst.
- Zendingsvereniging Meschobor, c.1945-c.1970, 1 m.
- Persvereniging De Wachterbond, 1902-1952, 0,04 m. Plaatsingslijst.
- Redactie van Lucerna, Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, 1958-1968, 0,12 m.

Plaatsingslijst. 
- Comité Steun Oost-Soemba, c.1948-c.1967, 0,6 m.

A.3. Archieven van personen

- ds. N. Bruin, 1940-1964, 0,12 m. Plaatsingslijst.
- prof. dr. S. Greijdanus, eind 19de eeuw-1948, 3 m. Index op correspondentie.



- F.H.Lanting, c.1840-c.1985, 1,75 m.
- A. Schilder als adviseur van de Bond van Gereformeerde Meisjesverenigingen in

Nederland, 1945-1964, 0,36 m. Plaatsingslijst.
- ds. I. de Wolff, 1945-c.1973, 1,5 m.

B. Verzamelingen

B.l. Documentatie plaatselijke kerken, 2de helft 20ste eeuw, 8 m. Plaatsingslijst.

B.2. Kopieën van rapporten, ingekomen en uitgegane stukken van de generale synoden
m.b.t. de (voorgeschiedenis van de) Vrijmaking, 1939-1945, 0,5 m. (schaduwarchief).

B.3. Personen

- A. Kuiper, c.1940-1967, 0,1 m.
- T. Kunnen, c.1930-c.1990, 4 m.
- ds. J. van Raalte, c.1940-c.1970, 0,5 m.
- K.C. van Spronsen, c.1940-c.1970, 0,24 m.
- ds. J .W. Tunderman, c.1925-1981, 0,07 m. Plaatsingslijst.
- ds. D.K. Wielenga, c.1940-c.1960, 0,03 m.

B.4. Handschriftenverzameling, 19de en 20ste eeuw, 0,24 m.

B.5. Bladen

- Nederlands Dagblad, 1944-1981.
- De Reformatie, 1920-1925, 1929, 1936-1990.
- Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, 1945-1991.
- Gereformeerd Kerkblad voor Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Flevo-

land, 1948-1992.
- Gereformeerd Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, 1962-

1987.
- De Wachter, 1902-1949.
- Kerknieuws, 1943-1989.
- Opbouw, 1957-1981.
- Rondom het Woord, 1948-1992.
- De Poortwake, 1949-1986.
- De School met den Bijbel, 1903-1942.
- Petah-ja, 1948-1992.
- Calvinistisch Jongelingenblad, 1947-1992.
- De Heraut, 1895-1944.

B.6. Vrijmakingsbrochures, 2de en 3de kwart 20ste eeuw, 4 m. Kaartsysteem.

B.7 Handbibliotheek, 3,5 m.

B.8. Foto's (personen, groepen, verenigingen, kerkgebouwen), 20ste eeuw, 0,5 m.



BIJLAGE 4 

Lijst van archiefconsulenten

Classes Groningen en Appingedam:
Vacant.

Classis Warffum:
A.R. Veldman, Prinsenhof 24, 9983 PJ Roodeschool, tel. 0595-413291.

Classis Grootegast:
Mevr. E. Veldman, Rubensstr. 73,9718 ME Groningen, tel. 050-3130373.

Classes Leeuwarden en Dokkum: 
B.G. Buisman, Cammingastr. 66,8802 Z M Franeker, tel. 0517-394558.

Classis Drachten:
T. Rispens, Kruirad 37, 9285 MT Buitenpost, tel. 0511-542724.

Classis Assen:
W. Odding, Tuinstr. 50,9404 KM Assen, tel. 0592-314213.

Classis Hoogeveen:
F. Veenstra, Jan Vermeerstr. 41,7944 BW Meppel, tel. 0522-261352.

Classis Stadskanaal:
Vacant. 

Classis Hardenberg (gedeeltelijk, nl. Avereest-Dedemsvaart, Bruchterveld, Gramsbergen,
Hardenberg, Heemse, Lutten en Ommen):
D. Dalhuizen, Herikstr. 36,7731 VR Ommen, tel. 0529-452066.

Classes Hardenberg (gedeeltelijk, nl. Almelo, Bergentheim, Daarlerveen, Den Ham, Mari-
enberg en Vroomshoop) en Enschede:
H. Hagens, Paganinistr. 49,7604 JB Almelo, tel. 0546-815082.

De plaatsen Hengelo, Nijverdal en Oldenzaal:
J. Koning, Reviusstr. 79,7552 GH Hengelo, tel. 074-2911765.

De vier Enschedese kerken:
H.A. Noppers, Boterkorfhoek 19, 7546 JC Enschede, tel. 053-4760402.

Classis Kampen:
K.A. Tillema, Liede 20,8032 AD Zwolle, tel. 038-4544813.

Classis Zwolle:
P.P. Pontier, Reggelaan 64, 8032 AW Zwolle, tel. 038-4536119.

De plaatsen Arnhem, Ede, Velp, Wageningen en Heerde:
E. de Vries, Krulmate 4, 8014 KC Zwolle, tel. 038-4659434.

Classis Harderwijk (minus Heerde):
H. van Winkoop, Lippenoordweg 12,8051 XJ Hattem, tel. 038-4445078.

Classis Zutphen en de kerk te Deventer:
J. Merema, Emmalaan 6,7315 AK Apeldoorn, tel. 055-5219323.



Classis Amersfoort:
G.F. Noordhuis, Slangevecht 4, 3813 LT Amersfoort, tel. 033-4806418.

Classis Utrecht:
A. W. Nordeman, Prof. Suringarlaan 7, 3571 WH Utrecht, tel. 030-2734310.

Classis Hilversum:
Vacant.

Particuliere Synode Noord-Holland:
K.J. Wietsma, Van der Waalsstr. 14, 1171 AT Badhoevedorp, tel. 020-6593594.

Classis Dordrecht-Gorinchem:
Vacant.

Classis 's-Gravenhage:
I.P. de Ruijter, Lisztstr. 140,2551 TJ 's-Gravenhage, tel. 070-3970615.

Classis Gouda-Leiden-Woerden:
S. Ouwersloot, Wilgenoord 64, 2411 TG Bodegraven, tel. 0172-611886.

Classes Rotterdam en Hoogvliet:
Mevr. M. Bijsma, Boomkensdiep 29, 2904 EE Capelle a/d IJssel, tel. 010-458 6773.

Classes Axel en Middelburg:
Vacant.

Classes Noord-Brabant, Limburg en Arnhem (bezuiden de Rijn):
W. van Harten, Koenraad van Pruisenstr. 11, 4003 AV Tiel, tel. 0344-613085.



AANVULLEND RAPPORT DEPUTATEN ARCHIEF EN DOCUMENTATIE

Dit rapport is vertrouwelijk en bevindt zich in het archief van de generale synode, in het
Archief- en Documentatiecentrum te Kampen.



RAPPORT STUDIEDEPUTAATSCHAP ECHTSCHEIDINGSZAKEN

1 Opdrachten

De Generale Synode van Ommen 1993 benoemde ons tot deputaten met de volgende
opdrachten:

1. knelpunten te inventariseren in de communicatie tussen kerkeraden over de gevolgen
van een echtscheiding;

2. na te gaan of en zo ja, in hoeverre de generaal-synodale besluiten die betrekking
hebben op de gevolgen van echtscheiding (Acta GS Utrecht 1923, art.91, Acta GS
Middelburg 1933, art. 130, Acta GS Hoogeveen 1969/70, art. 314, overweging ad a, 2)
voor het kerkeraadsbeleid aanvulling en/of aanpassing behoeven;

3. na te gaan of er nadere afspraken nodig zijn, en zo ja welke, over de besluitvorming
van kerkeraden in situaties van echtscheiding en tweede huwelijk na echtscheiding;

4. binnen het in 1. en 2. genoemde kader het door de Particuliere Synode van Groningen
1992 gevraagde onderzoek van Gods Woord te verrichten met het oog op de goede
orde in en de regering van de gemeente;

5. hun rapport met eventuele voorstellen een half jaar voor de eerstvolgende synode aan
de kerken toe te sturen.

De gronden voor deze opdracht formuleerde de Generale Synode als volgt:

1. nu in de kerken echtscheiding vaker voorkomt dan voorheen is het des te meer nodig
dat er zoveel mogelijk eenheid in beleid is; er wordt echter gesignaleerd dat kerkera-
den soms heel verschillend oordelen over de vraag wanneer een huwelijk geoorloofd
is, nadat beide of een van beide partners betrokken zijn geweest bij een echtscheiding;
eveneens ontbreekt het aan afspraken over communicatie tussen kerkeraden over de
onderhavige zaak;

2. het lijkt, gezien de ontwikkeling van de burgerlijke wetgeving inzake de ontbinding van
een huwelijk, wijs de besluiten van vorige synoden te doen bestuderen op hun bruik-
baarheid;

3. in de regering van de gemeente moet met het oog op de goede orde (art. 30 en 32
NGB) ook met andere dan exegetische gegevens gerekend worden. 

Aldus Acta GS Ommen 1993, art. 36, over de opdrachten en de gronden.

Voorts besloot de Synode het voorstel van de Particuliere Synode Zuid-Holland 1993, met
betrekking tot het vermelden van een eventuele echtscheiding op attestaties van vertrekken-
de gemeenteleden, in handen te geven van deputaten 'echtscheiding'. Aldus Acta GS
Ommen 1993, art.37).

In dit deputaatschap werden benoemd als primi prof.dr.J. Douma (Kampen), dr. P.H.R. van
Houwelingen (Enschede), drs. A. Kamer (Groningen), drs. L. Kars (Putten) en br. A. de
Kievit (Capelle aan den IJssel). Drs. Kamer werd als samenroeper aangewezen. Als secundi
werden benoemd: ds.M.J.C. Blok (Amersfoort), drs. H. Boersema (Kampen), ds.H.J. Messe-
link (Barneveld) en ds. H.J. Siegers (Ommen).

2 Werkwijze



Op de eerste vergadering van ons studiedeputaatschap (5 november 1993) werd drs. Kamer
tot voorzitter benoemd en br. De Kievit tot secretaris-penningmeester. Later werden
prof.Douma en dr.Van Houwelingen benoemd tot rapporteur. 
Wij hebben gemeend de naam van ons deputaatschap te moeten wijzigen van 'echtschei-
ding' in 'echtscheidingszaken', om aan te geven dat onze bezinning tevens over de praktijk
in onze kerken met betrekking tot echtscheiding ging.  
Wij zijn als deputaatschap zes maal bijeen geweest, te weten op 5 november 1993, 21
januari, 6 mei, 26 augustus, 21 oktober en 15 november 1994. Onze besprekingen resul-
teerden na enkele vergaderingen in een rapport waarvan wij een deel hebben voorgelegd
aan vertegenwoordigers van de Werkgroep voor Gescheidenen 'Divortesia' en aan mede-
werkers van De Driehoek. Op verschillende punten hebben we rekening gehouden met de
ingebrachte kritiek.
Wij laten hieronder ons eindrapport volgen en zetten daarna uiteen op welke wijze wij
hebben voldaan aan de opdrachten die de Generale Synode van Ommen ons heeft voorge-
legd.

3 Echtscheiding

3.1 Stand van zaken

1. Het feit dat via verschillende kerken het thema van de echtscheiding op het agendum
van de Generale Synode van Ommen gezet is, heeft te maken met het grote aantal echt-
scheidingen dat niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in de Gereformeerde
Kerken voorkomt. Er is geen plaatselijke kerk van enige omvang, of zij heeft gevallen van
echtscheiding in haar midden. Was voor de Tweede Wereldoorlog echtscheiding in kerkelij-
ke kring nog een vrij zeldzaam verschijnsel en werd een scheiding ook in niet-kerkelijke
kring nog als ongewoon ervaren, sinds 1960 is dit anders geworden. 
Allerlei oorzaken zijn voor deze wending aan te wijzen. Door de toegenomen welvaart is het
voor mensen met huwelijksmoeilijkheden gemakkelijker geworden een eind aan hun relatie
te maken. Gescheidenen kunnen zich economisch zelfstandig handhaven. Vrouwen die
vroeger zich financieel geen scheiding konden veroorloven, kunnen dat nu wel.
Ook de sociale verhoudingen zijn anders dan vroeger. Mensen richten zich bewuster op hun
eigen individuele ontplooiing, in losser relatie tot de vroeger veel sterkere verbanden van
gezin, familie en kerk. De emancipatiebeweging, die aan de vrouw gelijke rechten toekent
als aan de man, heeft grote invloed uitgeoefend.
Het ligt voor de hand dat ook het instituut van het huwelijk niet onaangetast bleef. Veel
partners willen wel samenwonen, maar niet trouwen. Samenwonen is een minder vaste
relatie, die - als de onderlinge verhouding niet optimaal is - gemakkelijker ongedaan ge-
maakt kan worden dan een huwelijk. Velen kunnen zich nauwelijks meer indenken dat
beloften met een levenslange binding nog afgelegd kunnen worden. Het feit dat de gemid-
delde leeftijd sterk is toegenomen, zet langdurige huwelijken onder spanning. Huwelijken
kunnen na enkele jaren stranden, maar het aantal echtscheidingen op middelbare en zelfs
op oudere leeftijd is eveneens groot.

2. De Nederlandse wetgeving heeft zich bij de veranderingen aangepast. In 1971 werd
een nieuwe wet aangenomen die echtscheiding aanzienlijk vergemakkelijkte. Voor 1971 was
echtscheiding alleen mogelijk op een bepaalde concrete grond, waarvan er vier waren:
overspel, kwaadwillige verlating voor langer dan vijf jaar; veroordeling wegens misdrijf tot
een vrijheidsstraf van vier jaar of langer, en zware mishandeling. Na 1971 geldt één algeme-
ne grond: duurzame ontwrichting. In beginsel kan thans elk huwelijk, waaraan beide echtge-
noten, of ook slechts een van hen een eind wil maken, ontbonden worden.

3. Ook leden van gereformeerde kerken zijn niet immuun voor wat er rondom hen veran-
derd is. Zoals gezegd, het aantal echtscheidingen is ook onder ons toegenomen. We
moeten overigens niet de voorstelling hebben, alsof de huwelijken vroeger in het algemeen
gelukkiger waren dan die uit onze eigen tijd. Maar omdat het scheiden gemakkelijker gaat
dan destijds, wordt het nu sneller en openlijker duidelijk wanneer een huwelijk stuk loopt. 



1 Dat valt ook niet af te lezen uit Mal.2, 16: "Ik haat de echtscheiding, zegt de HERE"(NBG-verta-

ling). Er staa t letterlijk dat de H ERE h et verstoten haat, waaraan die Joden zich schuldig maakten

die hun joodse vrouwen wegstuurden om er heidense voor in de plaats te nemen.

Het zou overigens een vertekening van de stand van zaken zijn als we beweerden, dat velen
onder ons op lichtzinnige wijze trouwen en op even lichtzinnige wijze weer scheiden. Schei-
den doet altijd pijn, zeker binnen een gemeenschap waar de visie op echtscheiding sterk
negatief en de sociale controle sterk voelbaar is. 

4. Het is echter niet genoeg wanneer wij alleen op veranderde economische en sociale
omstandigheden wijzen, om te verklaren waardoor het aantal echtscheidingen zo is toegeno-
men. De omslag is wellicht het sterkst beïnvloed door een omslag in het denken. Was er
voor de Tweede Wereldoorlog nog groot respect voor het huwelijk als een instelling van
God, die mensen voor hun leven aan elkaar verbindt, na die tijd nam dit geloof af en werd
zwakker. Ongetwijfeld heeft de toegenomen welvaart op de verzwakking van dit geloof
ingewerkt. Spreuken 30, 9 houdt het ons voor: Hij die verzadigd raakt, zegt gemakkelijk: 'wie
is de HERE?' Zolang het gehuwden helder voor de geest staat, dat zij zich voor Gods
aangezicht innig en levenslang aan elkaar verbonden hebben, en dat de mens niet moet
scheiden wat God samengevoegd heeft (Gen.2, 23; Mat.19, 5), is er de bereidheid zichzelf
te geven en zichzelf zware moeiten te getroosten. Ons Huwelijksformulier houdt de gehuw-
den voor:"Vanwege de zonde zullen zorg, moeite en verdriet de gehuwden niet bespaard
blijven. Maar zij mogen leven in het vertrouwen dat de Here hen zal helpen met zijn vaderlij-
ke hand. Zij mogen vast geloven dat de Here hun schuld wil vergeven, zoals zij ook elkaar
hun zonden en tekortkomingen vergeven". In onze huidige samenleving wordt in tal van
huwelijken dit geloof zwaar op de proef gesteld.

5. Wanneer wij in het hierna volgende gedeelte trachten een handreiking te geven voor
het beantwoorden van de vragen, die ons door de Generale Synode van Ommen gesteld
zijn, staan voor ons enkele dingen bij de aanvang vast:
Allereerst geloven wij, dat alleen het Woord van God ons het antwoord kan geven dat we
inzake huwelijks- en echtscheidingsmoeilijkheden nodig hebben. God heeft het huwelijk
ingesteld en daarom heeft Hij ook in deze zaken het eerste en het laatste woord.
Vervolgens geloven wij dat, ondanks de grote verschillen die er cultureel tussen de bijbelse
tijden en onze tijd zijn , de boodschap over huwelijk en echtscheiding niet alleen voor toen,
maar ook voor nu nog geldig is. Het huwelijk is een goddelijke instelling voor alle tijden.
Zeker zijn er verschillen, tot in de bijbel zelf toe, op te merken. Onder het Oude Verbond
werd polygamie toegelaten en had de mozaïsche wetgeving bepalingen die voor ons niet
meer gelden. Christus gaat achter Mozes naar de schepping terug ("Van den beginne is het
zo niet geweest", Mat.19, 8) om op de onverbrekelijke monogame band tussen man en
vrouw te wijzen. 
Het zoeken en vinden van een levenspartner, het sluiten van een huwelijk en het afleggen
van beloften (in familie-kring, op een stadhuis, in een kerk etc.), de positie van man en
vrouw binnen het huwelijk kunnen naar tijd en plaats verschillen. Maar daarom behoeft er
nog geen meningsverschil te bestaan over het karakter van de verbinding tussen twee
gehuwde mensen, zoals God daarover in zijn Woord tot ons spreekt. Wij gaan uit van de
duidelijkheid van Gods Woord in alle zaken die voor ons leven van groot gewicht zijn.
Niemand zal ontkennen dat het huwelijk tot die zaken behoort. En het getuigenis van Chris-
tus en zijn apostel Paulus is duidelijk genoeg om voor alle tijden echtscheiding een ernstige
zaak, ja een groot kwaad te noemen. 
In de derde plaats staat voor ons vast, dat echtscheiding een groot kwaad kan heten, zonder
dat dit inhoudt dat gescheidenen slechte mensen zijn. Zij zijn geen grotere zondaars dan
anderen. Onder hen zijn er zelfs velen die het slachtoffer van een echtscheiding zijn gewor-
den door de schuld van hun partners en die terecht zich lieten scheiden. Echtscheiding is
een kwaad, maar daarmee is niet gezegd dat de Here elke echtscheiding verbiedt1. Het is
onze taak hier evenwichtig te oordelen en alle gegevens in rekening te brengen. Bovendien
zal moeten uitkomen dat, ook als wij over zonde, bekering en tucht spreken, het evangelie



2  Volgens Mat.19,8 spreek t Christus over toelating, volgens Marc.10,3.5 over een gebod. He tzelf-

de geldt voor de Farizeeën (zie resp. Mat.19,7 en Marc. 10,4). Deze beide termen vullen elkaar

aan: Mozes gaf zijn toestemming in de vorm van een officiële en verplichtende regeling. Zie J.

Doum a, Echtscheiding. Amsterdam 1982, 15 en 28.

3  H.M. M ulder, Sch eiden ... kàn  dat? : een  bijbels tudie . Kampen 1990, 35. In de praktijk fungeerde

de scheidingsacte meer als een soort vrijwaringsbewijs, zodat de betrokkene niet kon worden

besch uldigd van  oversp el. 

4  Zie J. van  Brugge n, Matteüs. Het evangelie voor Israël. Kampen 1990, 360-362.

en de barmhartigheid van Christus daarin doorklinken.

3.2 Schets van bijbelse gegevens

6. De bijbel spreekt op verschillende plaatsen over huwelijk en echtscheiding. Het huwe-
lijk is een instelling van God, die in het paradijs man en vrouw schiep naar zijn beeld en die
vervolgens het eerste mensenpaar samenvoegde (Gen.2,18-25). Ook na de zondeval blijft
dit het uitgangspunt voor de relatie tussen man en vrouw. Niet alle bijbelse gegevens over
het huwelijk zijn echter van direct belang voor de vraag of en in hoeverre ontbinding van die
relatie geoorloofd is. We beperken ons daarom in het volgende tot een bespreking van de
zogenaamde `schriftuurlijke echtscheidingsgronden'. Welke uitzonderingen zijn er op de
regel van Gods wet, waarvan het zevende gebod zegt: 'Gij zult niet echtbreken'?

7. In de bergrede bespreekt Jezus naast andere geboden ook het zevende, en wel met
het oog op het ingaan in Gods koninkrijk (Mat.5,27-32). De voorbereiding op het nabije
hemelrijk stelt hoge eisen aan het huwelijk. Wat God heeft samengevoegd, mag de mens
niet scheiden. Volgens de wet van Mozes werd overspel dan ook vanouds bestraft met de
doodstraf door steniging (Deut.22,22; Ez.16,38-40).
Jezus is méér dan Mozes. Zelfs het contact zoeken uit onheilige bedoelingen met ander-
mans vrouw staat bij Hem gelijk aan echtbreuk. Een man moet zijn ogen en zijn handen
thuishouden! Ook het toenmalig gebruik van een scheidbrief, waarvoor Mozes bepaalde
richtlijnen gegeven had (Deut.24,1-4), wijst Jezus af: het officieel verstoten leidt eveneens
tot echtbreuk zodra de verstotene een nieuwe relatie aangaat. De scheidbrief van Mozes
mag geen richtlijn zijn voor volgelingen van Jezus.

8. Door de Farizeeën werd later de praktijk van de scheidbrief aan Jezus voorgelegd om
Hem op de proef te stellen (Mat.19,1-12). Ten tijde van het Nieuwe Testament werd over-
spel gewoonlijk niet meer bestraft met de doodstraf door steniging (verg. Joh.7,53-8,11).
Zo'n zaak werd meestal afgehandeld via een schriftelijke scheidingsprocedure. Dit was
echter een oneigenlijk gebruik van de scheidbrief uit de wet van Mozes. Die regelde immers
juist niet de gevallen van echtbreuk door overspel, omdat daarop de doodstraf stond.
In zijn reactie wijst Jezus op Gods oorspronkelijke bedoeling met het huwelijk, gezien vanuit
de schepping. Twee mensen, door God samengevoegd, worden tot een onafscheidelijke
eenheid gesmeed. En wat de scheidingsacte betreft: Mozes heeft die regeling slechts
toegestaan, maar het scheppingsverhaal leert dat God twee mensen samenvoegt. Omdat
het volk zo hardnekkig en hardleers was, werd het uiteengaan van beide huwelijkspartners
door Mozes toegelaten en wettelijk geregeld2. Maar de ene echtgenoot kan de andere
natuurlijk geen ontheffing verlenen van Gods gebod3.

9. Alleen in het evangelie naar Mattheüs, dat vooral geschreven is voor joodse lezers4,
vinden we bij het verbod om zijn vrouw weg te zenden tweemaal de zogenaamde uitzonde-
ringsclausule: `tenzij wegens hoererij' (Mat.5,32; 19,9). Daarmee wil Jezus twee dingen
zeggen:
a) Een scheidingsacte ontbindt het huwelijk voor God niet.
b) Scheiding wegens overspel blijft buiten beschouwing.
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Ad a: Men wordt medeplichtig aan het tweede huwelijk van de ander dat de weg terug
naar het eerste huwelijk blokkeert (Mat.5,32). En ook zelf mag men geen tweede
huwelijk sluiten dat de weg terug naar het eerste huwelijk blokkeert (Mat.19,9).

Ad b: Echtbreuk is het niet wanneer in geval van overspel de bedrogen partner een
tweede huwelijk sluit. Volgens de wet van Mozes zou het eerste huwelijk immers
ontbonden zijn door voltrekking van de doodstraf aan de schuldige partner!

10. De apostel Paulus citeert de regel die Christus gegeven heeft, met het oog op gehuw-
de christenen binnen de gemeente van Korinthe. In 1 Korinthe 7 is zijn thema5: 'blijf zoals u
bent'. Dit leidt voor het christelijk huwelijk tot het principe, dat een vrouw haar man niet mag
verlaten en dat een man zijn vrouw niet mag verstoten. Dit is niet een gebod van Paulus zelf,
maar een gebod van de Heer (1 Kor.7,10-11).
Wat te doen als dit toch gebeurd is? In de gemeente van Korinthe leefden ook gescheiden
mensen. Voor die situatie heeft Paulus een alternatief, dat hij niet als ideaal maar toch wel
als toelaatbaar presenteert. Een vrouw die haar man verlaten heeft, moet ongehuwd blijven
of zich met haar man verzoenen. Uiteraard geldt dit ook voor een man die zijn vrouw versto-
ten heeft. Men kan in zulke situaties dus uit twee mogelijkheden kiezen: scheiden zonder te
hertrouwen of het huwelijk herstellen.

11. Nu deed zich in Korinthe ook een situatie voor waarover Christus zich niet had uitgela-
ten, omdat Hij zich beperkte tot huwelijken onder het volk Israël. Er kan echter ook sprake
zijn van een 'gemengd huwelijk' tussen een christen en een niet-christen. Naar analogie van
de woorden van Christus formuleert de apostel nu zelf (dus 'niet de Heer') voor zo'n geval de
volgende regel: de gelovige partner, hetzij een broeder of een zuster, mag de ongelovige
echtgenoot niet verstoten. Voorwaarde is wel dat bij de ongelovige partner eveneens bereid-
heid bestaat tot 'samenwonen': hij moet in de voortzetting van het huwelijk bewilligen (1
Kor.7,13-14).
Als echter de ongelovige partner daarin niet bewilligt maar wil scheiden, laat hem of haar
dan scheiden (1 Kor.7,15). Men zal dan in scheiding moeten berusten. In dergelijke gevallen
is de broeder of zuster letterlijk 'niet verslaafd': niet gebonden aan de regel dat het huwelijk
in stand moet worden gehouden en evenmin aan de regel dat men na scheiding ongehuwd
moet blijven of zich met de ander moet verzoenen. Zo'n regel is niet bedoeld om te knech-
ten, er zijn uitzonderingen mogelijk. Paulus wil de betrokken broeder of  zuster geen bepaal-
de verplichting opleggen, men is in dergelijke situaties van de regel ontslagen. Hij of zij is
dan 'vrij' om naar eigen geweten en in eigen verantwoordelijkheid te handelen.

De uitdrukking 'niet verslaafd' (ou dedoulootai) verwijst naar de afhankelijkheidsrelatie
tussen meester en slaaf. Door Paulus wordt deze uitdrukking echter niet gebruikt voor
een relatie tussen twee personen, maar in figuurlijke zin: vrij van verplichtingen, vrij in
geweten, niet onderworpen aan bepaalde regels (1 Kor.9,19; Rom.6,18 en 22; Gal.4,3;
Tit. 2,3). Waarschijnlijk bedoelt de apostel hier dus dat men zich ontslagen mag weten
van de eerder door hem geformuleerde regels6.
Voor de persoonlijke binding binnen het huwelijk gebruikt Paulus de uitdrukking '(wet-
telijk) gebonden' (dedetai). Dit blijkt bijvoorbeeld in 1 Kor.7,39: Een vrouw is aan haar
man gebonden zolang hij leeft; daarna is zij 'vrij': de huwelijksband is losgemaakt (zie
ook Rom.7,2-3). De enige wettig ontbindende factor in het huwelijk is dus volgens
Paulus de dood. Door het sterven wordt wettig gescheiden wat God eens had sameng-
evoegd. 
Paulus' gedachtengang is te verduidelijken met Jezus' woord over het verlaten van
huis, vrouw, broers, ouders of kinderen omwille van het koninkrijk van God. De twaalf
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zullen veel moeten opofferen om Hem te kunnen volgen. Maar zij zullen dit offer reeds
in de huidige wereld vele malen vergoed krijgen en in de toekomstige wereld eeuwig
leven ontvangen (Luc.18,29-30). Het volgen van Christus kán het opofferen van eigen
vrouw inhouden, want zelfs het belang van het huwelijk is ondergeschikt aan dat van
Gods koninkrijk.

12. Toch moeten christenen zich ook in zulke situaties principieel anders opstellen dan
ongelovigen. Daarom vervolgt Paulus met te zeggen dat God ons tot vrede geroepen heeft
(1 Kor.7, 15b; andere handschriften hebben u). Terwijl ongelovigen misschien geneigd zijn
hun huwelijk met een gelovige zo snel mogelijk te ontbinden, geldt voor christenen in het
algemeen de roeping om met iedereen in vrede te leven (verg. Rom.12,18). Toegepast op
een 'gemengd huwelijk' ligt er voor christenen een roeping van Godswege om ook binnen
die relatie de huwelijksvrede te bewaren. Laat de gelovige partner geen conflicten forceren,
maar proberen de ongelovige partner met veel geduld en zachtmoedigheid te winnen (verg.
1 Petr.3,1-2). 
Het argument voor zijn apostolische raad geeft Paulus via een dubbele vraag (1 Kor.7,16),
eerst tot de vrouw die een ongelovige man heeft en daarna tot de man die een ongelovige
vrouw heeft. Het is een open vraag7: 'want wat weet u ervan of u de ander zult behouden?'
De apostel wil zeggen: u weet niet of God uw man/vrouw wil behouden. Aan de ene kant
mag men hopen op bekering van de ongelovige partner, aan de andere kant mag men die
bekering niet automatisch verwachten. Laat men in elk geval een vreedzame opstelling
kiezen! Als de ongelovige partner het huwelijk niet wil voortzetten maar wenst te scheiden,
zal men daarin moeten berusten. Maar gezien vanuit de gelovige partner is er onvoldoende
reden om naar een scheiding toe te werken. Daarvoor is het huwelijk te belangrijk: door
vredelievendheid en huwelijkstrouw is er de mogelijkheid om de ander te winnen voor
Christus.

13. De opdracht die ons deputaatschap heeft ontvangen, is duidelijk gericht op het onder-
zoek naar de praktijk van echtscheidingszaken in de kerken. Wij hebben zojuist een 'schets
van bijbelse gegevens' geboden, terwijl we tegelijk beseffen dat er over de precieze exegese
(met name van 1 Kor.7:12vv) onder gereformeerden altijd verschil is geweest en ook zal
blijven. Het lijkt ons daarom onjuist wanneer een generale synode bindende exegetische
conclusies zou trekken.
Onze 'schets van bijbelse gegevens' heeft ook niet die  bedoeling. Het gaat erom dat de
kerken in de behandeling van echtscheidingszaken zoveel mogelijk een lijn volgen, zelfs als
er exegetisch hier en daar verschil van mening blijft over wat de Schrift ons inzake echt-
scheiding leert.

3.3 Toepassing van bijbelse gegevens in de kerkelijke praktijk

14. In de Gereformeerde Kerken is het nimmer een strijdpunt geweest of overspel een
grond voor echtscheiding vormde. Het woord van Jezus in Mat.5,32 en 19,9: 'tenzij wegens
hoererij' is altijd zo opgevat, dat de aan overspel onschuldige partner de vrijheid had op-
nieuw te trouwen. Men deelde niet de rooms-katholieke opvatting, alsof zelfs door overspel
de band van het huwelijk niet ontbonden kon worden.
Daarmee werd niet gezegd dat overspel automatisch tot het ontbinden van een huwelijk
moet leiden. Hoezeer het huwelijk door overspel ook geschonden is, toch moet zowel door
de partners zelf alsook door het kerkelijk vermaan gestreefd worden naar vergeving en
verzoening. Daarin weerspiegelt zich de houding van de HERE  tegenover het oude ver-
bondsvolk Israël en de nieuwtestamentische kerk. De verhouding tussen de HERE en zijn
volk wordt onder het beeld van het huwelijk voorgesteld ( Ez.16, 18; Hos.2, 18v; Spr.2, 17).
Daarbij mag ons opvallen dat de HERE zijn 'vrouw' telkens weer in genade aanvaard heeft,
ondanks het feit dat zijn volk Hem verliet en 'overspel' pleegde (b.v. Jer.3, 1vv).
De voorzichtigheid om na overspel een huwelijk niet zo maar voor ontbonden te verklaren is
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temeer noodzakelijk, omdat we weten dat schuld van de overspelige partner nog niet de
onschuld van de andere partner betekent. Het komt zeker voor dat de schuld aan de ravage
in een huwelijk concreet aan een van de partners verweten kan worden; maar het kan ook
gecompliceerder liggen. Terwijl de HERE heilig en zijn verbondsvolk overspelig en onheilig
was,  is die tegenstelling tussen man en vrouw in een geschonden huwelijk zo duidelijk niet.
Altijd zal ook de niet-overspelige partner zich moeten afvragen, inhoeverre hij (zij) mede
schuldig staat aan de ontwrichting van het huwelijk. Binnen de Gereformeerde Kerken
hebben gehuwden en/of ambtsdragers steeds van deze zaken geweten, zodat in de praktijk
menig geval van overspel niet tot ontbinding van het huwelijk leidde.

15. Terwijl naar algemene overtuiging overspel een grond voor echtscheiding kon worden,
wist men ook dat de woorden van Jezus in Mat.5 en 19 niet zó behoorden te worden opge-
vat, alsof alleen overspel als ongeoorloofde geslachtelijke omgang tussen een man en een
vrouw, het huwelijk kon ontbinden8. Ongetwijfeld is aan déze vorm van overspel gedacht in
de genoemde teksten. Maar naar analogie van deze (meest voorkomende) vorm van over-
spel kunnen ook voor-echtelijke ontucht, die niet aan de andere partner bekend was toen het
huwelijk gesloten werd, of homoseksueel verkeer, of incest een grond voor echtscheiding
worden. Kerkeraden kunnen met verschillende vormen van overspel te maken krijgen.

Onder punt 8 is reeds gezegd dat op overspel in de mozaïsche wetgeving de
doodstraf stond. Dezelfde straf stond ook op de andere hierboven genoemde
vergrijpen op seksueel gebied (voor homoseksueel verkeer en verkeer met
dieren, zie Lev.18, 22v en 29; 20, 13; voor een bepaalde vorm van voor-echtelijk
verkeer, zie Deut.22, 20v). Waren de gestraften gehuwd, dan maakte de dood-
straf uiteraard ook een einde aan hun huwelijk.
Wel moeten we voorzichtig zijn aan het feit, dat tijdens de oudtestamentische
bedeling op dergelijke vergrijpen de doodstraf stond, een bijbels recht op echt-
scheiding voor vandaag te ontlenen. Want dan zou men dat recht ook kunnen
opeisen in gevallen van godslastering (Lev.24, 16), sabbatsschending (Ex.35, 2),
het vervloeken van z'n ouders (Lev.20, 9) of het plegen van een moord (Gen.9,
6; Ex.21, 12). Ook op dergelijke misdrijven stond de doodstraf.
Hoezeer dergelijke misdrijven hun slechte uitwerking op een bestaand huwelijk
kunnen hebben, daarmee is niet gezegd dat zij evenals overspel vandaag tot
een huwelijksontbinding zouden moeten leiden. Wie dat beweert, stelt in feite dat
wij ook nu nog aan de mozaïsche rechtsregels gebonden zijn. Het lijkt ons daar-
om juister alleen over overspel als echtscheidingsgrond te spreken. En dan niet
omdat daarop in de mozaïsche wetgeving de doodstraf stond, maar omdat Jezus
overspel als echtscheidingsgrond noemt. 

16. Minder overeenstemming was er binnen de Gereformeerde Kerken over de uitleg en
toepassing van 1 Kor.7, 12vv. Kon in kwaadwillige verlating een tweede wettige grond voor
echtscheiding worden gevonden? De Gereformeerde Kerken hebben in deze zaak, hoewel
zij die meer dan eens op hun agenda kregen, geen principiële uitspraak gedaan. De Gene-
rale Synode van Middelburg 1933 besloot over de vraag of ook kwaadwillige verlating een
voor God geldige reden tot echtscheiding was, geen uitspraak te doen9.
Aan deze uitspraak ging een vrij lange geschiedenis vooraf. Op de Generale Synode van
Utrecht 1920 diende een rapport inzake echtscheiding. Dit rapport (rapporteur H.H. Kuyper)
geeft een lange lijst van namen van gereformeerde theologen, die vanaf Beza in kwaadwilli-
ge verlating een tweede grond voor echtscheiding zagen10. Het is waarschijnlijk niet overdre
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ven om op grond van deze lijst te zeggen dat de meeste gereformeerde theologen (ethici)
deze overtuiging deelden. 
Toch waren en zijn er ook tegenstanders van dit gevoelen11. De moeite schuilt vooral in de
exegese van 1 Kor.7, 15: 'De broeder of zuster is in dat geval niet gebonden'. Betekent dit
'niet gebonden' dat wel het samenleven van man en vrouw kan zijn opgeheven, maar dat de
'niet gebonden' gelovige partner daarom nog 'niet vrij' is een volgend huwelijk te sluiten? Met
andere woorden: wel een soort scheiding van tafel en bed, maar geen echtscheiding? 
Daarover liep het verschil.
De Generale Synode van Leeuwarden deed in 1920 vanwege deze verdeeldheid geen
uitspraak, terwijl tenslotte ook de Generale Synode van Middelburg 1933 dit niet deed, zoals
we reeds zagen. 
In onze Formulieren van Enigheid wordt niet over wettige mogelijkheden van echtscheiding
gesproken, wat wel gebeurd is in o.a. de Westminster Confessie van 1647. Deze confessie
leert dat overspel en opzettelijke verlating een huwelijk kunnen ontbinden. De verlating moet
dan wel van die aard zijn dat kerk en overheid er niets meer aan kunnen veranderen12.

Het is onjuist in een uitlating van de Generale Synode van Hoogeveen 1969/70
een verandering van kerkelijke koers te zien. Deze synode overwoog, in verband
met een aan haar voorgelegde echtscheidingsleer, "dat uit de tegenstelling, die
de Here in Mattheüs 5:31 en 32 maakt tussen hetgeen gezegd is aangaande de
scheidbrief en hetgeen Hijzelf zegt, volgt dat alleen ontucht als vleselijke ge-
meenschap buiten eigen huwelijk als grond voor echtscheiding genoemd kan
worden".  Maar wij kunnen toch moeilijk uit een enkele (o.i. misverstand wekken-
de) 'overweging' van een synode, die zich in het geheel niet confronteerde met
vroegere uitspraken over 'kwaadwillige verlating', een nieuwe kerkelijk geijkte
opvatting aflezen13. De Gereformeerde Kerken hebben officieel een tweede
echtscheidingsgrond niet aanvaard; maar zij hebben ook nooit uitgesproken dat
er slechts één echtscheidingsgrond zou zijn. 

17. Zoals bekend bleven zich in de kerken wel gevallen van kwaadwillige verlating voord-
oen. Hoe ging men daarmee om? Men handelde zoals ook vroeger gebeurd was. In veel
gevallen werd echtscheiding na kwaadwillige verlating kerkelijk niet veroordeeld. Algemeen
gesproken kunnen we zeggen, dat kerkeraden hebben gehandeld naar de regel die in het
rapport-Kuyper helder geformuleerd werd: Een particuliere kerk of groep van kerken kan een
ander standpunt innemen dan algemeen in de kerken wordt aanvaard (n.l. dat het geoor-
loofd is na kwaadwillige verlating te scheiden); maar zij dient toch te erkennen, dat iemand
te goeder trouw en met een oprecht geweten voor God de Here anders oordelen kan.
"Gelukt het de Kerk daarom niet, zulk een gemeentelid van ongelijk te overtuigen, dan moge
de Kerk hem vermanen, maar van een toepassing van de censuur behoort zij zich te onthou-
den"14. Op gelijke wijze oordeelde het deputaatschap, dat voor de Generale Synode van
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Middelburg voorbereidend werk verrichtte. Dit deputaatschap was van mening dat nimmer
met volstrekte zekerheid viel uit te maken, of 1 Kor.7, 15 nu wel of niet op de ontbinding van
de huwelijksband doelde. Daarom moest de synode, volgens het deputaatschap, daarover
ook geen uitspraak doen. Deed zij het wel, dan zou zo'n uitspraak, hoe zij ook uitviel , een
veroordeling inhouden van het gevoelen van veel gereformeerden van vroeger en later tijd,
omdat er altijd verschil van mening geweest was over de vraag, of naar de Schrift 'kwaadwil-
lige verlating' een geldige grond tot echtscheiding moest worden geacht15.
De praktijk wijst uit dat deze gedragslijn niet door alle gereformeerde kerkeraden wordt
gevolgd.

18. Niet alleen is er verdeeldheid over de vraag, of kwaadwillige verlating een grond voor
echtscheiding is. Ook de kwestie wat precies 'kwaadwillige verlating' is, krijgt geen eenstem-
mig antwoord. Dat ligt ook voor de hand. Wie zich hier strikt beperkt tot volledig soortgelijke
situaties als in 1 Kor.7, 12vv genoemd, moet concluderen dat kwaadwillige verlating alleen te
vinden is in situaties waarin de gelovige partner door een heidense partner in de steek
gelaten wordt. Op zendingsvelden kan dat nog voorkomen, maar in onze Nederlandse
situatie zal zoiets heel uitzonderlijk zijn. 
Toch zijn er gevallen van kwaadwillige verlat ing waarbij men zich terecht op 1 Kor.7, 12vv
kan beroepen. We hebben dan te maken met een moderne situatie die zich laat vergelijken
met die uit genoemde bijbelpassage. Iets ingewikkelder gezegd: Er zijn gevallen van kwaa-
dwillige verlating die naar analogie van 1 Kor.7, 12vv beoordeeld mogen worden. 'Naar
analogie van' wil zeggen dat er - ondanks verschil in situatie tussen toen (in Korinthe) en nu
- ook veel overeenkomst is. 
Laten we dat met een voorbeeld illustreren. Een broeder van de gemeente wordt Jehova's
Getuige, verlaat zijn vrouw wegens zijn sektarische opvattingen en zet een scheiding door.
De kerkeraad acht een volgend huwelijk van deze vrouw geoorloofd op grond van 1
Kor.7,15. Want, ook al zullen we een Jehova's Getuige geen heiden noemen (verschil met 1
Kor.7), er is tussen hem en zijn vrouw wel een kloof inzake het geloof ontstaan (overeenk-
omst met 1 Kor.7). Nog een voorbeeld: een zuster van de gemeente verlaat haar man en
gedraagt zich voor en na de verlating ongelovig, door van geen verzoening te willen weten.
Zij verlaat zelfs de gemeente. De broeder trouwt opnieuw, met instemming van de kerke-
raad, die ook hier 'naar analogie van' redeneert. De betreffende vrouw is geen heidin (ge-
worden), maar zij heeft wel de houding van een ongelovige aangenomen. 
Volgens Voetius en anderen hoeft niet elke kwaadwillige verlating er een 'wegens de religie'
te zijn. Het zou een absurde consequentie zijn, aldus Voetius, als een misdadige man die
zijn vrouw verlaat, maar in haar buurt blij ft wonen, haar een levenslange staat van weduwe
kon opleggen! Op die manier zou de schuldige partner de ander van het gebruik en de
vruchten van het huwelijk kunnen beroven. Hij zou naar believen kunnen scheiden wat God
verenigd heeft. Een dergelijk optreden van de schuldige partner zou dan wel niet het gevolg
zijn 'vanwege de (heidense) religie', maar wel duidelijk 'tegen de (christelijke) religie'
ingaan16.
Een beroep op 1 Kor.7, 12vv kan iemand alleen doen als er bij de andere partner van
ongeloof, in woord of wandel, sprake is. Zo alleen loopt er een lijn van huidige situaties naar
de situatie die Paulus op het oog had in 1 Kor.7, 12v. Het moet een zondig gedrag betreffen,
waarop de betrokkene valt aan te spreken. Vandaar ook de aanduiding van dit gedrag als
kwaadwillige verlating. De betrokkene is geen ongelovige, geen heiden (in de zin van 1
Kor.7, 12vv), maar hij gedraagt zich wèl als zodanig, in woord en/of wandel. Hij is iemand die
"zich in leer of leven onchristelijk gedraagt" (Heid.Catechismus, antw. 85). De kerkeraad kan
hem daarop aanspreken en hem oproepen de huwelijksband weer te onderhouden en zijn
belofte van trouw na te komen. 

19. Van een ongelovig gedrag dat in ernstige mate het huwelijk bedreigt , is ook sprake in
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geval van mishandeling. De één kan de ander lichamelijk of geestelijk terroriseren. Voor-
beelden daarvan zijn bruut seksueel misbruik, ernstige verwaarlozing ten gevolge van
dronkenschap of drugsverslaving, of ook geestelijke intimidatie die de andere partij tot
wanhoop brengt. Ook dat zijn vormen van verlating en wel als gevolg van ongehoorzaam-
heid aan Gods geboden. De kerkeraad kan iemand op zulk gedrag aanspreken en hem of
haar oproepen de huwelijksband weer te onderhouden met respect voor de ander aan wie
trouw was beloofd. Anders ontstaat een situatie waarin het huwelijk opgebroken is. Het ligt
voor de hand aanhoudende mishandeling, die het leven van de andere partij en vaak ook
van de kinderen bedreigt, als een vorm van kwaadwillige verlating te brandmerken.

20. Een beroep op kwaadwillige verlating om echtscheiding te rechtvaardigen, kan ten
onrechte zijn. Als een vrouw zou zeggen: 'Hij heeft mij kwaadwillig verlaten', terwijl zij hem
het leven in huis onmogelijk heeft gemaakt, kan zij zich niet met een eerlijk geweten op 1
Kor.7, 12vv beroepen voor het sluiten van een volgend huwelijk. Het zou zelfs kunnen zijn
dat de man meer recht heeft te zeggen dat hij door zijn vrouw in plaats van zij door hem
verlaten is!
De praktijk wijst uit dat er een grote verscheidenheid van gevallen is, en dat er veel wijsheid
nodig is bij het beoordelen van de vraag, of een beroep op 1 Kor.7 terecht of ten onrechte is. 
Deze moeilijkheden nemen niet weg dat in de Gereformeerde Kerken een gehuwde, die
door zijn of haar partner verlaten is, terecht over kwaadwillige verlating kan spreken.

21. In hun bezinning over de (on)mogelijkheid van echtscheiding moeten kerkeraden zich
laten leiden door wat in de Schrift over de band van het huwelijk, over liefde, geduld en
barmhartigheid en over de begrensde mogelijkheden van echtscheiding geleerd wordt. Wij
hebben twee gronden voor echtscheiding genoemd. Zinvol worden zij als volgt samengevat:
Er is een grond om echtscheiding te bewerkstelligen (overspel), en er is een grond om in
echtscheiding te berusten (kwaadwillige verlating)17. Dit 'berusten' betekent overigens niet
dat de kerkeraad in zulke gevallen geen taak zou hebben. Een kerkeraad zal, ook zonder te
zeggen wat een verlaten broeder of zuster precies moet doen, op de eigen verantwoordelijk-
heid wijzen die de broeder of zuster voor God heeft.
Wel mag de betreffende broeder of zuster en ook de kerkeraad voor ogen staan, dat men in
geval van kwaadwillige verlating naar het woord van Paulus ontslagen is van de regel, dat
het huwelijk in stand moet blijven, en ook van de regel uit 1 Kor. 7,11 (zie hieronder bij punt
20), dat men na een scheiding ongehuwd moet blijven, of zich met de ander moet verzoe-
nen.

22. Dit laatste maakt duidelijk dat niet elke echtscheiding het recht geeft een volgend
huwelijk te sluiten. Er is een verschil tussen enerzijds de situaties die in Mat.5, 32 (overspel)
en 1 Kor.7,12vv (kwaadwillige verlating) vermeld worden en anderzijds de situatie zoals die
in 1 Kor.7,11 getekend wordt. Zoals we hierboven reeds hebben uiteengezet, kan het
huwelijk na scheiding wegens overspel of kwaadwillige verlating als geheel ontbonden
beschouwd worden. Maar er zijn ook huwelijken waarvan de partners gescheiden leven,
zonder dat zij een volgend huwelijk kunnen sluiten.
Hoe onjuist het sluiten van zo'n huwelijk zou zijn, blijkt uit wat Paulus in 1 Kor.7, 11 zegt over
huwelijken waarin beide partners lid van de gemeente zijn. Kennelijk zijn die huwelijken
ontwricht, want man en vrouw leven gescheiden. Desondanks houdt de apostel deze ge-
meenteleden voor, dat er slechts twee mogelijkheden zijn: men blijft ongetrouwd, of men



verzoent zich met elkaar. 
1 Kor.7, 11 laat ons zien, hoe ook binnen de gemeente gestoorde relaties tussen man en
vrouw voorkomen, die blijkbaar heel moeilijk te herstellen vielen. Het getuigt van wijsheid en
barmhartigheid wanneer ook wij vandaag daarmee rekening houden en niet de absolute eis
stellen dat man en vrouw weer moeten gaan samenleven. Het getuigt verder van luisteren
naar het apostolisch vermaan, wanneer dergelijke gehuwden geen volgend huwelijk overwe-
gen, maar zich óf met elkaar verzoenen óf ongehuwd blijven.
Een volgend huwelijk kan alleen overwogen worden als het vorige op voor God verantwoor-
de wijze ontbonden is. Helaas komt het vaak voor dat men zich aan het apostolisch vermaan
van 1 Kor.7, 11 niet stoort en wel een volgend huwelijk sluit. De daaraan schuldige partner
maakt zich daarmee definitief los van de ander, die op zijn (haar) beurt dan ook niet meer
verplicht is om voor altijd ongehuwd te blijven. 

23. Niet altijd is de schuldvraag zó beslissend dat een schuldige partner nooit meer een
volgend huwelijk zou kunnen aangaan. Zo kan door de dood van de ene partner een vol-
gend huwelijk voor de andere partner mogelijk worden (vgl. Rom.7, 2). Ook voor de partner
die schuldig was aan een scheiding, is zijn (vorig) huwelijk door de dood ontbonden.
In de kerken wordt doorgaans ook geen bezwaar gemaakt tegen hertrouwen  van de schuld-
ige partner, voor het geval de onschuldige partner hertrouwd is. Door zo'n huwelijk is het
vorige huwelijk geheel te niet gedaan, en heeft de (eens) schuldige partner geen verplichting
meer tegenover zijn (haar) vroegere echtgenoot (-ote).
Moeilijker zijn de gevallen waarin de onschuldige partner na de echtscheiding niet hertrouwd
is. Zo komen er onder ons situaties voor, waarin iemand zich bij de kerk voegt die daarvóór
met een ongelovige man of vrouw gehuwd was en zich schuldig weet aan de ontbinding van
dat huwelijk. Wanneer nu zo iemand als gescheidene zich bij de kerk voegt en in contact
komt met een zuster of broeder in Christus, moet dan een huwelijk tussen hen beiden
verboden worden, omdat de onschuldige (of mede-schuldige) partner van destijds nog leeft
en niet hertrouwd is? Het zou prachtig zijn wanneer alsnog verzoening tussen eens geschei-
denen bewerkstelligd zou kunnen worden. Maar vrijwel altijd is dat onmogelijk. Bovendien
zijn er vaak jaren verlopen en heeft de vroegere relatie geen enkele prakt ische betekenis
meer. 
Zonder grondig beraad is voor dergelijke situaties geen antwoord te vinden. Het is soms
mogelijk naar analogie van 1 Kor.7, 12vv te handelen. Wanneer aan het herstel van het
vroegere huwelijk absoluut niet gedacht kan worden, ook omdat de ongelovige partner wars
is van het evangelie en van de kerk, kan een situatie naar analogie van 1 Kor.7, 12vv
intreden. Uiteraard is het verschil in situatie heel duidelijk: de man of vrouw die met een
zuster of broeder wil hertrouwen, stond schuldig aan de ontbinding van het vorig huwelijk.
Maar er is desondanks van analogie sprake, omdat het oude huwelijk mede vanwege
vijandschap tegen het evangelie niet meer te herstellen valt.
Het komt ook voor dat een huwelijk van twee kerkleden ontbonden werd, waarbij de betref-
fende broeder en zuster aan het woord uit 1 Kor.7, 11 moeten denken: ongetrouwd blijven of
zich met elkaar verzoenen. Zij zijn wel voor de burgerlijke overheid vrij om te hertrouwen,
maar zij zijn dat niet voor God en zijn gemeente. Zie hierboven bij punt 20. De boodschap
van 1 Kor.7, 11 is duidelijk en laat o.i. geen hertrouwen toe. Tegelijk weten we uit de praktijk
hoe zwaar het sommigen valt voor de rest van hun leven ongehuwd te blijven leven. Dat
moet ons er echter niet toe brengen aan het duidelijk woord uit 1 Kor.7, 11 te gaan tornen.
Wel kunnen we wijzen op de barmhartigheid die jegens zondaars betoond moet worden,
zoals we in de volgende punten laten uitkomen.

24. Vaak worden kerkeraden met het probleem geconfronteerd dat niet meer goed is na te
gaan, op welke grond(en) een vroegere echtscheiding gebaseerd was. Vooral wanneer
iemand als gescheidene van buiten de kerken komt, is het verhaal dat hij (zij) over zijn
(haar) vroegere echtscheiding vertelt, zelden nog door hoor en wederhoor op z'n waarheids-
gehalte te toetsen. Kerkeraden zijn niet geroepen hier speurwerk te verrichten. Zij kunnen,
als er geen duidelijke grond is voor het verbieden van een (volgend) huwelijk, volstaan met
de betreffende personen op hun eigen verantwoordelijkheid voor God te wijzen.



25. Er komen ook situaties voor waarin kerkeraden, die zich laten leiden door de richtlijnen
die in de Schrift voor huwelijk en echtscheiding te vinden zijn, toch nog op veel moeilijkhe-
den stuiten, die met een eenvoudig beroep op Schriftteksten niet zijn op te lossen. Laten we
daarvan een voorbeeld geven. Het komt voor dat een reeds gesloten huwelijk kort daarna
weer ontbonden werd, omdat van een (seksueel) leven als man en vrouw geen sprake kan
zijn. Ieder begrijpt dat we hier niet de maatstaf van Mat.5 (en 19) en 1 Kor.7 kunnen aanleg-
gen. Overspel en kwaadwillige verlating zijn niet in geding. Iets anders wel: kan in zo'n geval
van een huwelijk gesproken worden? Is het huwelijk dat formeel gesloten is, hier wel een
echt huwelijk? Het blijkt dat we in de vragen die er rond de echtscheiding kunnen rijzen, ook
zijn aangewezen op wat de Schrift ons over het doel van het huwelijk zegt. Het zou een
verschraling zijn wanneer we ons alleen maar blindstaarden op enkele bijbelpassages over
echtscheiding en niet heel het onderwijs ter harte namen dat de Here ons geeft over het
huwelijk, over de onderlinge omgang tussen gehuwden, over verdraagzaamheid, barmhar-
tigheid en verzoening.

26. Wat wij hierboven over huwelijk en echtscheiding geschreven hebben, geeft volgens
ons geen aanleiding om over de gronden voor echtscheiding meer uit te spreken dan onze
synoden gedaan hebben. Met betrekking tot overspel als grond is er onder ons geen verschil
van opvatting. Met betrekking tot kwaadwillige verlating was en is die er wel. Maar op dit
punt kunnen wij blijven bij wat de Generale Synode van Middelburg in 1933 heeft besloten.
Voor de praktijk betekent dit, dat de een de ander niet kan binden aan zijn (haar) eigen
opvatting over de vraag, of kwaadwillige verlating al dan niet een schriftuurlijke echtschei-
dingsgrond kan heten.
Stel dat een kerkeraad in meerderheid of zelfs in z'n geheel van mening zou zijn dat de
kwaadwillig verlaten partner niet opnieuw mag trouwen; dan dient hij toch te erkennen, dat
iemand tot een ander oordeel kan komen, te goeder trouw en met een oprecht geweten voor
God de Here. Het is niet de taak van de kerkeraad hier een eigen gedragslijn te stellen. Het
is uiteraard wel zijn roeping op gewetensvol handelen aan te dringen.

27. Het standpunt dat de kerken moeten blijven innemen, kan in veel gevallen een botsing
betekenen met het beleid dat de overheid voert. Zoals bekend is voor de Nederlandse wet
duurzame ontwrichting de grond voor echtscheiding.
Het verschil tussen deze grond en de gronden voor echtscheiding die de kerk moet eerbiedi-
gen, is evident. We hebben gezien hoe Paulus in 1 Kor.7, 11 aan beide partners binnen een
(duurzaam) ontwricht huwelijk voorhoudt, dat een volgend huwelijk niet mogelijk is. Modern
gezegd: een scheiding van tafel en bed kan onvermijdelijk zijn; maar een echtscheiding
waarna men de vrijheid meent te hebben opnieuw te huwen, zou in strijd komen met wat
Paulus ons voorhoudt.
De ontwrichting van een huwelijk en de daarop gevolgde ontbinding van zo'n huwelijk door
de overheid, zonder dat van een door de Schrift genoemde echtscheidingsgrond sprake is,
houdt dus nog niet in dat de kerk een volgend huwelijk van een van beide partners kan
goedkeuren. Burgerlijke vrijheid tot het aangaan van een nieuw huwelijk betekent nog niet
dat men ook kerkelijk, voor God en zijn gemeente, deze vrijheid bezit. Een op aarde ontbon-
den huwelijk, hoeft in Gods ogen niet ontbonden te zijn.

28. Terwijl de kerk de overheid niet altijd kan en mag volgen, zou het onjuist zijn beslis-
singen van de overheid inzake echtscheidingen en (nieuwe) huwelijken te negeren. Wij
staan niet op het rooms-katholieke standpunt dat de kerk een eigen echtscheidingsrecht
heeft. Toch zal ontbinding van het huwelijk door de overheid niet alleen maatschappelijke,
maar ook kerkelijke gevolgen kunnen hebben. De kerk stelt in bepaalde gevallen terecht, dat
een op aarde ontbonden huwelijk niet voor God ontbonden is. Maar van gemeenteleden die
wettelijk gescheiden zijn, kan de kerk niet eisen dat zij als gehuwden samenleven. Zij kan
ook niet eisen dat, wanneer een van beide gescheiden levende partners ten onrechte weer
gaat trouwen, de andere partner toch gehouden is ook verder ongehuwd te blijven. De kerk
moet aandringen op onderlinge verzoening en eventueel op herstel van het ten onrechte
ontbonden huwelijk. Zij moet het kwaad, als het niet meer ongedaan gemaakt wordt, probe-
ren in te dammen door de gescheidenen op hun roeping te wijzen verder ongehuwd te



blijven. Zij kan censuur oefenen over wie desondanks zijn (haar) eigen gang gaat. Maar zij
zal altijd rekening moeten houden met de situatie zoals die door huwelijk en echtscheiding
burgerlijk geregeld wordt.
Het lijkt ons ook onjuist dat een kerkeraad zelf regelingen wil treffen, die civiel vaak getroffen
moeten worden bij een tijdelijk uiteengaan, bij een scheiding van tafel en bed, of bij een
echtscheiding. Het is triest dat echtscheiding ook onder kerkleden een realiteit is. Maar de
schaamte daarvoor uit zich op een verkeerde wijze wanneer een kerkeraad meent dat hijzelf
zaken moet en kan regelen die tot het domein van de overheid behoren. Er zijn civiele
maatregelen, die alleen de overheid effectief (eventueel ook met dwang) kan treffen. De
door de rechtbank opgestelde regelingen, b.v. inzake bezoek van de kinderen aan hun
gescheiden ouders, behoren te worden nagekomen door kerkleden die het betreft.

29. Omdat het de taak is van de kerkeraad de tafel des Heren heilig te houden, zullen ook
zonden tegen het zevende gebod de kerkeraad ertoe brengen broeders en zusters de
toegang tot het heilig avondmaal te ontzeggen. Waar duidelijk in strijd gehandeld wordt met
wat de Heilige Schrift over het huwelijk leert, moet de kerkelijke tucht toegepast worden.
Daarbij zal in naam van God aangedrongen moeten worden op erkenning van schuld en op
de bereidheid elkaar te vergeven en elkaar opnieuw te aanvaarden. Zelfs na de zonde van
overspel is het niet vanzelfsprekend dat ontbinding van het huwelijk volgt, zoals hierboven
(bij punt 13) reeds gezegd werd. Altijd moet er met een beroep op Gods lankmoedigheid, die
jegens ons groot is, gepoogd worden om geschonden huwelijksverhoudingen te herstellen. 
Verder moet er op worden toegezien dat niet alleen schuld beleden, maar ook de echtheid
daarvan beproefd wordt. Wie zich b.v. schuldig maakt aan overspel, zich op grond daarvan
laat scheiden van de andere partner en verhuist naar een andere kerkelijke gemeente om na
schuldbelijdenis snel te kunnen trouwen met de man of vrouw die bij het overspel betrokken
was, legt geen schuldbelijdenis af uit verootmoediging, maar uit berekening. 

30. Bij hardnekkige onboetvaardigheid kan de kerkelijke censuur tot afsnijding van de
zondaars leiden. Maar lang niet altijd is de zonde zo duidelijk en de zondaar zo onwillig, dat
de tucht tot het einde van de afsnijding moet worden doorgezet. Heel de levenswandel van
de betreffende persoon moet daarbij in rekening worden gebracht. Geen zonde is hier
onvergeeflijk. De kerk moet in haar tucht ook barmhartig zijn. Wanneer zij tot afsnijding
overgaat, moet zij ervan overtuigd zijn dat de afgesnedene geen deel zal hebben aan het
koninkrijk van God.

31. Het zou ook onjuist zijn tuchtwaardige handelingen inzake ongeoorloofde echtschei-
dingen of daarmee samenhangende gedragingen vele jaren te continueren, zonder dat er
nog stappen worden ondernomen op de weg naar afsnijding. Wanneer het betreffende
gemeentelid genoegzaam is onderwezen in het Woord van God en lange tijd gestraft is met
afhouding van het heilig avondmaal, zonder dat de kerkeraad daarna de vrijmoedigheid
heeft volgende stappen in de tuchtprocedure te zetten, moet hij de zaak aan het eindoordeel
van God overlaten en de procedure beëindigen. 

32. Soms is het nodig, voor het onderzoeken van een zaak, de betrokkenen mee te delen
dat een zgn. eenvoudige afhouding van het avondmaal vereist is gedurende het onderzoek.
Dit is geen tucht in de zin van een strafmaatregel. Juist daarom zal een dergelijke eenvoudi-
ge afhouding zo kort mogelijk moeten duren, om niet de schijn van een tuchtmaatregel aan
te nemen.

33. Herstel van een gebroken huwelijk is vaak niet meer mogelijk, zodat een (echt-)schei-
ding volgt. In die gevallen waarin man en vrouw lid van de gemeente van Christus blijven,
maar niet meer als echtgenoten samenleven, rust op hen de roeping elkaar in elk geval
kerkelijk te aanvaarden als broeder en zuster. Kerkeraden zullen moeten streven naar een
dusdanige verzoening, dat de betrokkenen elkaar aan de tafel van het heilig avondmaal als
broeder en zuster in de Here aanvaarden, ook bij het voortbestaan van de scheiding.



34. Het beleid van kerkeraden met betrekking tot echtscheidingsproblemen is niet altijd
gelijk. De diversiteit van moeiten die zich kunnen voordoen, wanneer kerkeraden te maken
krijgen met huwelijks- en echtscheidingsproblemen, maakt het onzes inziens ook onmogelijk
tot een voor alle kerkeraden bindend beleid te komen. Deze onvermijdelijke gevarieerdheid
moet ons voorzichtig maken een gedragslijn voor kerkeraden tot in details uit te werken. Een
grote mate van uniformiteit in tuchtzaken betreffende huwelijkskwesties zou zeker voordelen
hebben. Maar wij menen dat die uniformiteit moeilijk te bereiken is. Wij moeten blijven
streven naar eenstemmigheid inzake de hoofdlijnen, die hierboven, in aansluiting aan de
bescheiden opstelling van vroegere synoden, gegeven zijn. Een uitgebreide kerkelijke
'wetgeving' zou enerzijds tot een formalistische strengheid kunnen leiden en anderzijds even
formalistisch doen zoeken naar de mazen die in een dergelijke wetgeving altijd weer gevon-
den kunnen worden.

35. Men zou teleurgesteld kunnen zijn nu blijkt dat een grote mate van uniformiteit lang
niet altijd te bereiken is. Maar beter is het om eerlijk toe te geven dat wij deze uniformiteit
lang niet altijd kunnen bereiken. Niet alleen de hierboven genoemde 'diversiteit van moeiten'
maakt het onmogelijk tot volledige eenstemmigheid te komen. Daarnaast moet opgemerkt
worden dat het bij de behandeling van huwelijksmoeilijkheden en echtscheidingen over
mensen gaat. Het is onvermijdelijk ons in echtscheidingszaken een oordeel te vormen over
gedragingen van mensen en over hun motieven. Wat de één zeker meent te weten, wordt
door de ander in twijfel getrokken. Ons oordeel is gebrekkig en daardoor onderling ook
verschillend. Er zijn zaken waarin ieder van ons gelijk moet en kan oordelen. Maar er zijn
ook zaken waarin dat niet het geval is. Dat moet ons tot voorzichtigheid nopen in het gebruik
van de kerkelijke tucht. 
Het leidt ook tot de nuchtere constatering dat er, zolang het oordeel in mensenhanden ligt,
verschil in aanpak zal blijven.

36. Dat twee kerkeraden onderling kunnen verschillen in de taxatie van gevallen waarmee
zij beiden te maken krijgen, komt voor en zal ook blijven voorkomen. Schrijnend zijn echter
die gevallen, waarin iemand in gemeente A onder censuur staat wegens het schenden en
verbreken van de huwelijksband, en vervolgens korte tijd daarna in gemeente B zonder veel
kerkelijke moeite een volgend huwelijk kan sluiten. Zie ook bij punt 27. 
Het ligt voor de hand dat kerkeraad B gefundeerde redenen moet hebben om af te wijken
van het oordeel dat door kerkeraad A reeds gegeven is en van de consequenties die uit een
dergelijk oordeel voortvloeien. 
Hiermee is niet gezegd dat kerkeraad B zich altijd moet neerleggen bij wat kerkeraad A
uitgesproken heeft. Maar dan mag van kerkeraad B verwacht worden dat hij in contact treedt
met kerkeraad A voor gezamenlijk overleg. 
Bij blijvend verschil tussen kerkeraad A en kerkeraad B kan men hulp inroepen van de
classis waartoe de betreffende kerk behoort, bv. via deputaten ad art.44 K.O. (visitatoren
van de classis).

37. Een vraag van gescheiden mensen om een volgend huwelijk kerkelijk te laten bevesti-
gen leidt vaak tot moeilijkheden. De regel zal moeten zijn dat kerkeraden zich ook in deze
gevallen houden aan art.70 K.O: 'De kerkeraad zal erop toezien dat de huwelijken kerkelijk
bevestigd worden'. Zo mogen b.v. gevoeligheden in de gemeente geen reden voor de
kerkeraad zijn kerkelijke huwelijksbevestiging te weigeren als geen van beide huwelijkspart-
ners censurabel wordt geacht. 

38. Wanneer een gemeentelid wegens huwelijksmoeilijkheden of echtscheiding onder
censuur staat, moet dit bij verhuizing op de attestatie vermeld staan, of anderszins meege-
deeld worden aan de kerkeraad die opzicht en tucht over dit gemeentelid zal oefenen.
Anders ligt het wanneer gemeenteleden die gescheiden zijn, maar niet (meer) onder cen-
suur staan, een attestatie meekrijgen. Voldoende is dan de vermelding 'gehuwd geweest',
onder de burgerlijke gegevens (zoals datum van geboorte,etc.) die op het standaardformu-
lier voor attestaties worden ingevuld. Voorkomen moet worden dat van gescheidenen een



dossier wordt aangelegd, dat van gemeente tot gemeente gaat, en dat in elke nieuwe
situatie aanleiding zou kunnen vormen om gescheidenen het oude en pijnlijke verhaal weer
te laten vertellen. 

39. De kerkeraden zullen via prediking, catechese en huisbezoek moeten wijzen op het
huwelijk als een gave en opdracht voor de gehuwde man en vrouw. Zij zullen gehuwden het
woord van Christus moeten voorhouden: 'Hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de
mens niet' (Mat.19,9). 
Ook zullen zij erop moeten toezien dat gescheiden mensen niet vereenzamen door een
negatieve houding die in de gemeente van Christus vaak tegenover hen wordt aangenomen.
Zo'n houding is grievend jegens hen die schuldloos gescheiden zijn, of hun (aandeel in de)
schuld beleden hebben. Zij past overigens evenmin tegenover hen die het rechte spoor nog
niet hebben gevonden en onder de kerkelijke censuur staan. 
Ook zullen kerkeraden zich niet moeten laten leiden door de vaak negatieve gevoelens die
in hun eigen midden of onder gemeenteleden over gescheiden mensen leven. Goed geoe-
fende kerkelijke tucht is barmhartiger dan het vaak snelle vonnis van gemeenteleden die
oordelen zonder daartoe geroepen te zijn. 
In de kerkelijke gebeden zal er niet alleen in vermanende, maar ook in vertroostende zin
aandacht geschonken moeten worden aan de gescheiden levende broeders en zusters.
Daarnaast dient die hulpverlening aan gescheiden mensen ondersteund en bevorderd te
worden, die de integratie beoogt van onze gescheiden broeders en zusters binnen de
kerkelijke gemeente.

4 Ons rapport en de vijf opdrachten

Wij hebben gemeend aan onze opdracht het beste te kunnen voldoen door aan de eerstko-
mende generale synode ons rapport  'Echtscheiding' aan te bieden. Hebben we daarmee
voldaan aan de vijf opdrachten die de Generale Synode van Ommen ons voorlegde? Wij
menen dat dit gezegd mag worden, en willen dat kort nog toelichten.

4.1 Opdracht 1

Wij hadden de knelpunten die er zijn 'met betrekking tot de communicatie tussen kerkeraden
over de gevolgen van een echtscheiding' b.v. ook kunnen inventariseren via enquêtering van
alle kerkeraden. Maar deze manier van werken zou ons veel tijd en veel werk bezorgd
hebben, terwijl het nut ervan niet bij voorbaat vast stond. Het leek ons beter om met de
kennis van zaken die wij als deputaten zelf bezaten, tot een inventarisatie te komen. Vervol-
gens is er na verzending van ons rapport aan de kerkeraden voor hen de mogelijkheid hun
commentaar naar de synode te zenden. Hebben wij bepaalde zaken niet vermeld of ook
onjuist getaxeerd, dan kan het commentaar vanuit de kerken voor een bijstelling van ons
rapport zorgen.

4.2 Opdracht 2

Wij hebben in ons rapport de vroegere generaal-synodale besluiten besproken, die betrek-
king hebben op de gevolgen van echtscheiding. Zoals uit ons rapport blijkt, menen we dat
we in het spoor van de eens genomen besluiten verder kunnen. Wat in de Acta Hoogeveen
1969/70, art.314, als een bepaalde 'overweging' wordt vermeld, kan niet de geldigheid
hebben van een besluit van de Gereformeerde Kerken.

4.3 Opdracht 3

Wij leggen een rapport voor waarin wij enige richtlijnen geven die voor afspraken terzake
van de besluitvorming van kerkeraden in situaties van echtscheiding en tweede huwelijk na
echtscheiding van belang kunnen zijn.

4.4 Opdracht 4



Wij hebben getracht te voldoen aan 'het gevraagde onderzoek van Gods Woord te verrich-
ten met het oog op de goede orde in en de regering van de gemeente'. In de hoofdlijn sloten
we ons aan bij wat vroegere synoden daarover reeds gezegd hadden, terwijl we op onderd-
elen tot concretiseringen meenden te kunnen komen, die nog niet door vroegere synoden
werden gegeven en soms ook niet konden worden gegeven, omdat ze een antwoord willen
geven op de echtscheidings-problematiek van onze eigen tijd.
Ook hebben wij het ons voorgelegde voorstel van de Particuliere Synode Zuid-Holland 1993
bestudeerd en een afweging gemaakt van de voor- en nadelen van een eventuele vermel-
ding van echtscheiding op attestaties van vertrekkende gemeenteleden.

4.5 Opdracht 5

Wij hebben ruimschoots voldaan aan de opdracht om onze bevindingen 'een half jaar voor
de eerstvolgende synode aan de kerken toe te sturen'. Dat geeft de kerken ruimschoots de
tijd om te reageren op de wijze zoals we die in ons antwoord op Opdracht 1 geformuleerd
hebben.

Zwolle, december 1994. J. Douma
P.H.R. van Houwelingen
A. Kamer
L. Kars
A. de Kievit.

(de punten 13, 19 en 35 zijn door osn toegevoegd naar aanleiding van enkele bin-
nengekomen reacties op ons oorspronkelijke rapport en de nummering van onderd-
elen is daarbij aangepast)



CO M M ISSIERAPPORT ECH TS CH EID INGSZA KEN

1.  Kort  overzic ht  van d e binnen geko men  react ies (niet opgenomen)

2. Beoordeling van het deputatenrapport aan de hand van de gegeven opdracht

2. 1.  Knelpu nt en
De G.S.  Omm en gaf  een opd racht  to t in vent arisatie v an de k nelpun ten  die er zijn bij k erkeraden  als
het  gaat  om  de ond erlinge c om mu nicat ie. Depu tat en hebb en in het  kader v an deze op drach t w el
gesprekken gevoerd, maar geen informatie ingew onnen bi j kerkeraden. Daarvoor hebben zij  de
volgende argumentatie gegeven:
1.  deput aten  von den dit  niet  direct  nood zakelijk en  nut tig , om dat  zij zelf hu n eigen erv aring in
kun nen br engen in  hun rap port . En de react ies uit  de kerk en zoud en t och  ook  w el kom en op h et
rapport van deputaten, dat ruim op t i jd aan de kerken werd toegezonden.
2.  er w as sprake v an een bep erkt e opdr acht  (com mu nicat ie tu ssen kerk eraden on derzoek en). Daarb ij
is een uit gebreid e enquet ering v an alle kerk en een ' te zw aar'  midd el.
Van uit  de kerk en is hierop  een aant al react ies binnen geko men , in d eze zin: "  Niet alleen  is nu bij
gebrek aan onderzoek nauw eli jks fe i tenmater iaal  aan het l icht  gekomen, maar uit  het  rapport  b li jk t
evenmin hoe deputaten hun eigen kennis van zaken systematisch ten dienste van de kerken stel len.
De par. 33  van nog  geen halve bladzijde is naar het oordeel van d e raad w el een heel magere
uit voerin g van  de eerst e opdr acht  van d eput aten "  (brief  kerkeraad  Leiden).
Opm erkelijk is,  dat  versc hillende k erkeraden  nu om  meer v ragen,  dan de o pdrac ht  van Om men  aan
deputaten inhield.

2. 2.  Eerdere synod e-uit spraken
In de onderzoekopdracht w as ook opgenomen de vraag: in hoeverre zi jn de besluiten van voorgaan-
de synoden nog van kracht en/ of toepasbaar? Deputaten melden daarover: “ Wij hebben in ons
rappo rt d e vroeg ere generaal-sy nod ale besluit en bespro ken,  die bet rekkin g hebb en op d e gevo lgen
van ec ht scheid ing.  Zoals uit  ons rapp ort  blijkt , m enen w e dat  w e in het  spoor  van d e eens geno men
besluit en verd er kun nen (rapp ort  onder  4. 2).
Het  w as overzic ht elijker gew eest w anneer deze c onc lusie t en aanzien v an de v erschillen de in het
ver leden genomen beslui ten ook puntsgew i js concreet w as gemaakt.  
Deputaten verwijzen naar een rapport dat diende op de G.S. Leeuwarden 1920  (rapport punt 15
noot 8), en het besluit van deze synode geen uitspraak te doen.
De uit spraken  van d e G.S. U trec ht  19 23  mo gen niet  met  zoveel w oord en verm eld zijn, in hou delijk
zi jn ze wel in het rapport terug te vinden. Met name de paragrafen 27--29 bieden een praktische
uit w erking  van d e besluit en van  deze syn ode.  Het  bet reft  hier de v erhou ding k erk/ o verheid , het
respecteren van ui tspraken van de rechter,  de eigen taak van de kerk inzake bediening van kerkeli jke
tu cht , en h et p roeven  van d e echt heid v an berou w  (schu ldbelijden is uit  veroo tm oedigin g of  uit
bereken ing).
Deput aten  sluit en zich aan  bij de beslu iten  van M iddelbu rg 1 93 3:  geen uit spraak t e doen o ver
kw aadw illige verlat ing als ech tsc heiding sgron d, m aar spreken  verv olgens u it,  dat  ' het  niet  de t aak
van d e kerkeraad  is hier een eigen  gedragslijn  te st ellen'  (rappor t p unt  26 ). De v raag kan  daarbij
gesteld w orden of kerkeraden dan in str i jd met Middelburg 193 3 handelen, w anneer zij  in bepaalde
gevallen wel tot een uitspraak komen.
Wat m oeten we aan met de overwegingen bij  een besluit van de G.S. Hoogeveen? De G.S. Hoog-
eveen 1 96 9-1 97 0 h eeft  deze ov erw egingen  aangev oerd t er ond erbou w ing v an een uit spraak in  een
con creet  geval,  maar heef t n iet d e bedoelin g gehad  een zelfst andige u itsp raak t e doen,  die  het
besluit  van M iddelbu rg 1 93 3 zou  verv angen.  Daarom  mo eten  w e voo rzicht ig zijn aan deze o verw e-
gingen  allerlei conc lusies t e verbin den (w ijziging v an beleid,  nieuw e richt ing uit gezet en z.).
Zie hierover verder nog onder 3.3.3.

2. 3.  Nadere af spraken
Helaas ontbreken in het deputatenrapport  een samenvattend overzicht ,  conclusies en duideli jke
voo rstellen . Een aant al element en w aarmee beslu itv orm ing k an w orden  opgeb ouw d is w el uit  het
rapport te desti l leren.
De opd racht  van Om men  (art.  37 ) na best uderin g van  het  voo rstel v an de PS Zuid-H olland 1 99 3 een
voorstel te doen met betrekking tot het attestatie-beleid vinden we terug in onderdeel 35 (nieuwe
nummering 38) van het deputatenrapport .  
Uit  de react ies van d e kerken  blijkt  dat  het  ont breken  van d uidelijk e voo rstellen  door  som mig en als
een gemis wordt  ervaren. Men acht het rapport aan de magere kant. Ten dele l igt dat aan de
beperkte taakstel ling alsook aan de beperkte  uitvoering door deputaten, maar ook aan de te grote
verwacht ingen die men er kenneli jk van heeft gehad.



2.4.  Onderzoek naar bi jbelse gegevens
Het  rappo rt b iedt  zeker een aant al gegev ens uit  de Sch rift . Het  is echt er niet  aan kerk elijke depu ta-
ten of vergaderingen om exegetische beslissingen te nemen, zoals deputaten ook aangeven in de
latere aanvull ingen bi j  hun rapport (onderdeel 13). Alleen: het onderzoek richt zich voornameli jk op
de praktische hantering van de bi jbelse grondlijnen. Het rapport kiest daarin ook een bepaalde
richting. Ook een synode zal w el de richting aan (moeten) kunnen geven, w aarin de besluitvorming
van kerkeraden zich zal bew egen.

3.  Hoe verder?

Bij het b eant w oord en van  deze vraag  w illen w e opnieu w  de vijf  opdr acht en vo lgen die d eput aten
van Ommen hadden meegekregen.

Vooraf echter de vraag:

3.1.  Een nieuw  deputaatschap?
De commissie heeft zich afgevraagd of het noodzakeli jk was, of op zi jn minst zinvol, een nieuw
deput aatsc hap t e benoem en, o f d ezelfde d eput aten  te h erbeno emen  met  een verv olgop drach t.  Het
feit  dat  deput aten  niet  volled ig aan hu n opd racht  hebben  vold aan zou d aar een reden v oor k unn en
zijn. Daarn aast k unn en w e denk en aan een aan tal zak en die in d e react ies vanu it d e kerken  naar
voren zijn gekomen. De commissie is ui te indeli jk  n iet  op dat spoor gaan zi t ten.  
In de eerst e plaat s mo eten  er o.i.  geen op drach ten  verst rekt  w orden  over zak en die bu iten  het  kader
van d e door Ommen gegeven op dracht en vallen. Daarmee v alt een aantal doo r briefschrijv ers
genoem de pun ten  af,  hoe belan grijk d ie op zich zelf oo k m ogen zijn . Daarb ij denk en w e bijvo orbeeld
aan elementen uit de brief van Divortesia. Terecht stelt Divortesia het punt van pastorale zorg voor
de gescheidenen en voor hun eventuele kinderen aan de orde, maar dat valt buiten het genoemde
kader. Hetzelfde geldt voor sommige dingen die door Amersfoort-Centrum w orden aangedragen:
bezoekr egeling v an kin deren aan g escheid en oud ers; de t aak van  kerkerad en met  bet rekkin g t ot  het
(laten) aangeven van incest bi j de overheid.
In de tw eede plaats: als w e binnen het door Ommen aangegeven kader bl i jven, w at zou een nieuw,
of herbenoemd, deputaatschap dan moeten doen? Men zou alsnog de in opdracht 1 gevraagde
inventarisatie van knelpunten kunnen houden door middel van een enquête onder kerkeraden.
Sommige briefschri jvers vragen daar ook om. Dat l i jkt ons echter een beetje mosterd na de maalt i jd.
Deput aten  geven , ver w erkt  in hun  rappo rt,  enkele aanzet ten  voo r het  oplossen  van,  of  alth ans het
goed o mg aan met , zulk e knelp unt en. De c om missie heef t u it h et m ateriaal d at v oorh anden w as een
aantal handreiking en geform uleerd. Een inventarisatie heef t dan n iet zo veel zin meer.
Een duidelijker  en vo llediger c onf ront atie m et sy nod ebesluit en uit  het  verleden  (opdrac ht  2) w ordt  in
ons rap port  al gegev en. En w at h et g evraagd e onderzo ek v an Gods W oord  bet reft  (opdrac ht  4):
deput aten m enen dat zij w at dat  betref t niet  meer te bieden h ebben dan w at zij in hun rappo rt
hebben  gedaan.  Nieuw e deput aten  zouden  missc hien in b epaalde op zicht en t ot  andere c onc lusies
kom en, m aar dan is het  de vraag  of  het  ons v erder help t,  w anneer ex eget ische in zicht en in t w ee
rapporten tegenover elkaar bl ijken te staan.
Overig ens ligt  een belang rijk kn elpunt  bij de ' analogie-red enering en'  van d eput aten  (een meer
herm eneut ische d an exeg etisc he kw estie).  Op dat  punt  zal een nieuw  deput aatsc hap w aarschijn lijk
ook  geen argu men ten  kun nen aand ragen die zo  overt uigend  zijn dat  ze tot  een duid elijke syn ode-
uitspraak kunnen leiden. Onze conclusie is dus: geen nieuw deputaatschap.

3 . 2 .  Op dr ac h t  1
Over d e vraag " hoe v erder m et b etrek king  to t o pdrac ht  1"  is in het  bov enst aande al heel w at
gezeg d.  Ter aan vu lling  alleen n og d it : De  kerk  van  Leiden  vraa gt  de de put at en alsn og (o p deze
syno de) hun  kenn is van k nelpun ten  in t e laten  breng en. De c om missie m eent  dat  w e ervan u it
mog en gaan, dat  die kennis voldo ende verw erkt is in hun  (aanvullend) rapport .
Enschede-Zuid schr ij f t :  "w e kunnen d.m.v .  een enquête ook inzicht  verkr ijgen in de oorzaken van
laten te p robleem situ aties,  w at d e invlo ed van  de amb tsd ragers en het  maat schap pelijk w erk (Drie-
hoek , RIAGG, GLIA GG) is, w at h et ef fec t is v an de hu lpverlen ing en w at h et u itein delijke resu ltaat
van d e hulpv erlening is" . Daarb ij moet  echt er w eer opgem erkt  w orden  dat  deze zaken b uit en het
kader van de door Ommen gegeven opdracht val len (en buiten het kader van wat in de kerkeli jke
w eg bij Om men  aan de ord e w as gest eld).

3 . 3 .  Op dr ac h t  2
De commissie stemt in met de conclusie van deputaten dat de kerken in het spoor van de eens
genomen synodebesluiten verder kunnen. 

3 . 3 . 1 . U t re ch t  1 9 2 3
Deze syn ode spr ak uit : w anneer de o verheid  een onc hrist elijk ech tsc heiding srecht  gaat  inst ellen, zal



de kerk  dat  niet  erkenn en op h aar terrein . Het  is vand aag de prak tijk , dat  kerkerad en een eigen
beleid v oeren inzak e echt scheid ing,  en daarbij zelf stan dig beo ordelen  of  er aangeslot en mo et w orden
bij de uit spraak v an de rec ht er. A l zal ook ied er de bur gerlijke rec ht sgevo lgen v an zo’ n uit spraak
moeten accepteren.
Ook inzake het aangaan van een tw eede huw elijk na echtscheiding voert de kerk een eigen beleid.
W anneer de o nt bindin g van  het  vorig e huw elijk niet  w ett ig is gew eest,  zal een tw eede huw elijk als
zondig e daad v eroord eeld mo eten  w orden , w aar door  de kerk  geen m edew erking  aan mag  w orden
verleend. Deze l ijn van Utrecht 1923  w ordt nog alt i jd vastgehouden. Al l iggen op het terrein van de
invu lling v an dat  beleid de v ragen:  w anneer is een sc heiding  geoor loof d, w elke ruim te is er b innen
de 'echtscheidingsgronden'  ook voor een tw eede huwel ijk?
Verder geeft het besluit van Utrecht onder C.2 en C.3 aan, (over de situatie dat iemand berouw
krijgt  over een  ongeo orloo fd e echt scheid ing en een  event ueel daarop  gevo lgd t w eede huw elijk): " dat
er dan alleen red en zou w ezen vo or de k erk om  aan de op recht heid v an zulk een  berou w  te t w ijfe-
len, wanneer dezelfde zonde van l ichtvaardige echtscheiding en hertrouw daarna herhaald werd" .
De co mm issie meent  dat  berou w  ook  daaruit  mo et blijken . dat  de broed er of  zuster  zich op  christ elij-
ke w ijze voeg t n aar de kerk elijke verm aning.  Dit  zou nad er geco ncret iseerd ku nnen w orden , als
v o lg t :
a. sch uldbelijd enis t egenov er de kerk eraad die de t uch t b ediende;
b. sc huldb elijdenis t egenov er de vro egere ech tg enoot / ech tg enot e (en teg enov er event uele kin de-
ren).  

3 . 3 . 2 . M i dd el bu rg  1 9 3 3
De voorzichtigheid die het besluit van de GS Middelburg 193 3 kenmerkt v erdient navolging. De
mo eiten  rond  de exeg ese van 1  Kor. 7  zijn nog  altijd  niet  opgelo st.  Daarom  w ake een gen erale
syno de ervo or hier v ergaande u itsp raken t e doen,  terw ijl vold oende o nderb ouw ing on tb reekt . W el
zouden  w e -- in navo lging v an het  deput aten rappo rt -- k unn en sprek en ov er tw ee ond erscheid en
gron den v oor ec ht scheid ing:  een gron d om  echt scheid ing t e bew erken  (oversp el) en een gro nd om  in
echt scheid ing t e berust en (verlat ing om w ille van h et g eloof ). In het  laatst e geval b estaat  dan ec ht er
nog verschil  van inzicht over de vraag of een nieuw huw elijk mag plaatsvinden.

3. 3. 3.  Hoog eveen 1 96 9--1 97 0
De commissie meent dat in de overweging van de GS Hoogeveen (zie deputatenrapport, nieuw e
num merin g pun t 1 6) m eer prob lemen zijn  gezien dan  nodig  is.
De syn ode c onst ateerd e dat  de kerk eraad van  Die Vry e Geref.  Kerk t e Pretoria leerde " dat  in M att .
5: 31  en 3 2 aan  het  w oord  ' ont uch t'  of  ' hoererij' , blijk ens de bew eerde zinspelin g op D eut . 2 4 zulk
een bet ekenis m oet  w orden  gegev en, d at d aaruit  onder scheid en gro nden v oor ec ht scheid ing zijn af
te leid en" . Daart egen ric ht  zich de b edoelde o verw eging v an de sy nod e. M en bedo elde dus n iet
meer dan het begrip 'ont ucht'  duideli jk te begrenzen tegen al lerlei pogingen om in dit w oord  allerlei
gron den v oor ec ht scheid ing in t e lezen (" ont uch t als v leselijke gem eensch ap buit en eigen h uw elijk" ).
De syn ode heef t zic h m et d eze overw eging n iet u itg elaten  over h et al dan  niet  geoor loof d zijn v an
echtscheiding volgens 1 Kor.  7.  
Over 1 Kor. 7 gaat een andere overw eging van Hoogeveen, die door deputaten niet genoemd w ordt.
Daar in zegt de synode (als react ie op de stell ing van genoemde kerkeraad dat God volgens 1 Kor.  7
som s echt scheid ing t oelaat ): " dat  de apost el onget w ijfeld  zegt d at d e gelov ige part ij in de hu w elijks-
verbreking door de ongelovig-gebleven part i j  mag berusten, maar dat hi j daaraan voorafgaande in 1
Kor.  7: 10  en 1 1 w ijst o p het  bevel d es Heren,  dat  een vro uw  haar man  niet  mag v erlaten  - is dit
to ch g ebeurd , dan  mo et zij on gehuw d blijv en of  zich m et h aar man  verzoen en en een m an mo et zijn
vrou w  niet  verst ot en" . Het  is de vraag  w at H oog eveen p recies m et d eze overw eging b edoelde.
W aarschijn lijk heef t d e syno de in de aan  haar vo orgeleg de sit uat ie alleen w illen zeggen : je ku nt  in
een verb reking  van een  huw elijk m oet en berust en, m aar daarm ee zegt Paulus n og niet  dat  je zelf  het
rech t h ebt  het  huw elijk  te v erbre ken ; k ijk m aar naar  vers  10  en 1 1.  Het  gaat  te v er aan d eze
overw eging algemene co nclusies te v erbinden. Zoals ond er 2.2  al is aangegeven moet  bij de beoor-
deling v an ' Hoog eveen'  in reken ing w orden  gebrac ht  dat  de syn ode m et een  heel co ncret e situ atie
te maken had, en daar met haar overw egingen op in wilde spelen.

3 . 4 .  Op dr ac h t  3
Zoals on der 3 .1  al gezegd is het  een goed e zaak w anneer deze sy nod e een aant al richt lijnen k an
geven  ten  dienst e van h et b eleid van  kerkerad en. A an het  rappo rt zijn elem ent en t e ont lenen die
daarvoor bruikbaar zi jn, naast ander materiaal dat vanuit de kerken is ingebracht.

3 . 5 .  Op dr ac h t  4
W e w illen op d it p unt  graag enk ele kant tek eningen  plaat sen bij het  Schrif to nderzoek  dat  deput aten
hebben  verric ht  en daarbij o ok d e vraag o nder o gen zien w at d e syno de hier nu  verder m ee moet .

3 . 5 . 1 .



De kerk te Appingedam merkt op dat het feit dat God de echtscheiding niet wil  meer als een rode
draad door het rapport had moeten lopen. De commissie vindt dat Appingedam daar wel enigszins
gelijk in  heef t.  Deput aten  zelf st emd en dat  ook  to e in een gesp rek dat  de co mm issie met  hen heef t
gehad. Huweli jkstrouw  is voor de Here een uiterst belangri jke zaak. Dat mag niet op de achtergrond
raken bi j  een verhandeling over gronden om echtscheiding te bewerken of in echtscheiding te
berusten. 

3 . 5 . 2 .
Element en van schu ld en verzoening,  berouw  en bekering klink en w at w einig door in het  rapport .
Dat is in het l icht van de opdracht die deputaten kregen wel te verklaren. Toch is het belangri jk ook
voor deze elementen aandacht te vragen in een rapport, w aarin vri j uitgebreid op allerlei vragen rond
echtscheiding w ordt ingegaan.

3 . 5 . 3 .
Veel reacties vanuit de kerken richten zich op wat deputaten schri jven over 1 Kor. 7:12vv . en op de
daarbij gev olgde ' analogie-red enering en' . Dat  is begrijpelijk , w ant  hier ligt  nat uurlijk  een cru ciaal
punt.  
De co mm issie pleit er allereerst  voo r, v oor alle du idelijkh eid, een o ndersc heid t e mak en t ussen
ver lat ing ' re l ig ionis causa'  (omw il le van het geloof en de dienst aan de Here),  zoals 1 Kor.  7:12v v.
daarov er spreekt , en (ev ent ueel: and ere vorm en van ) kw aadw illige verlat ing,  die naar analo gie
daarvan w orden genoemd. De richtl i jnen van de Chr. Geref. Kerken maken dat onderscheid ook; de
kerk te Dordrecht w ijst daar terecht op.
Van  verlat ing ' religionis c ausa'  kan in  ieder gev al gezegd w orden  dat  het  een reden k an zijn om  in
echt scheid ing t e berust en. De sy nod e kan d an ook  rust ig uit spreken  dat  er tw ee ondersc heiden
echt scheid ingsgr ond en zijn: een  gron d om  echt scheid ing t e bew erkst elligen en een  gron d om  in
echtscheiding te berusten. Paulus spreekt in 1 Kor. 7 vanuit een zendingssituatie (wanneer de
ong elovig  geblev en ech tg enoot  zijn vro uw  verlaat ). Deze w oord en van  Paulus zijn ook  van t oepas-
sing, wanneer een man of vrouw  radicaal breekt met k erk en geloof en daarom  zijn of  haar part ner
verlaat. Het breekpunt is dan het geloof, het zou een broeder/zuster onmogelijk w orden gemaakt om
de Here t e dienen.  Dat  zou een an alogie-reden ering gen oem d ku nnen w orden , m aar dan w el één die
bl ij f t  b innen de tekst  van 1 Kor.  7.
Bij (andere vormen van) kwaadw il lige verlating gaat het om analogieën in bredere zin. Binnen de
com missie is uit voerig  gespro ken o ver de v raag of  zulke reden eringen  w ett ig zijn. D aarover k ond en
w e niet tot  eenstemmigheid geraken.
Tegelijk  mo eten  w e vast stellen , dat  zich sit uat ies voo rdoen , die niet  lett erlijk op  1 Ko r. 7 :1 2v v.  (en
ook  niet  op M at.  5 en  M at.  19 ) teru g t e voeren  zijn, m aar w aarbij je w el moet  erkenn en dat  de w eg
naar herstel van een huw elijk grondig opgebroken is. We denken hierbi j  aan voorbeelden die de
predikanten Van de Kamp en Van der Leest noemen in hun schri jven: frequente mishandeling,
verk racht ing,  geest elijke t erreur. H et is g oed v oorst elbaar dat  een kerk eraad in zulk e gevallen  er
som s in mo et b erust en dat  het  slacht of fer v an zulk g ew eld verd er gaat  dan sc heiding  van t afel en
bed en echtscheiding aanvraagt. Deze broeder of zuster moet dan niet vermaand worden,  alsof
hi j /zi j  de schuldige aan de echtscheiding zou zi jn. Hier zal elke kerkeraad rekening houden met de
gebro kenh eid van  het  leven.  Toc h blijf t h et d e vraag o f je zulk e situ aties b ij 1 Ko r. 7 :1 2v v.  onder
kunt brengen, of dat dit te gekunsteld w ordt.
W anneer het  gedrag v an een m an/v rouw  voo rtk om t u it een  psyc hisch e ziekt e kan d at n iet als het
gedrag van een on gelovige w orden aangerekend,  en gelden er andere overw egingen dan die 1  Kor.
7  b ie dt .
Het  is duidelijk  w at h et b elang is v an analog ie-redenering en van uit  1 Ko r. 7 :1 2v v. : via d e meest
gevolgde exegese van het ' niet gebonden zi jn' in vers 15 is dan de w eg vri j naar een tweede
huw elijk. Maar het gevaar is aanw ezig, dat w e een redenering kiezen, omdat die ons goed uitkomt.
Verder:  wordt  door die analogie-redener ingen de spanning tussen Mat.  5 en 19 enerzijds en 1 Kor.  7
anderzi jds niet groot? En (die vraag wordt in diverse brieven ook gesteld): waar l iggen de grenzen?
W e begrijpen  dat  deput aten  hier geen c onc rete af baken ing k unn en gev en. M aar is het  gevaar n iet
aanwezig dat de grenzen steeds verder verlegd worden?
Naar het  oord eel van d e com missie (en v an depu tat en) kan  de syn ode hier g een bind ende uit spraken
doen: de vraag of analogie-redeneringen, zoals die in het rapport van deputaten staan, gewett igd
zijn valt  niet  met  vold oende zek erheid v anuit  de Sch rift  te b eant w oord en. W e geven  to e dat  het
onbevredigend is dat de door velen verlangde duideli jkheid niet kan w orden gegeven, maar ons
inziens zal de synode hierin eerl i jk een zekere onmacht moeten erkennen. Beter dat dan dat we ons
gaan vastleggen op omstreden exegetische en hermeneutische standpunten. In die zin sluiten we
ons aan b ij w at d eput aten  schrijv en in de eerst e aanvu llende op merk ing bij h un rap port  (onderd eel
13 ). Depu tat en gev en in hu n rapp ort  w el duidelijk  een eigen m ening,  maar oo k zij zijn van  oord eel
dat een synode hier geen uitspraak moet doen.
Dat betekent ook dat w e als synode geen uitspraak kunnen doen over de vraag of het ' niet gebon-
den zijn'  in 1  Kor. 7 :1 5 b etek ent  dat  de w eg open  ligt  naar een t w eede huw elijk. H et g aat h ier w el



om  de meest  gevo lgde ex egese, m aar ook  een veel g evolg de exeg ese mag d oor een sy nod e niet
geijkt  w orden. 
Deput aten  rappo rteerd en aan de sy nod e van M iddelbu rg 1 93 3:  " hoezeer v erschillen de uw er deput a-
ten  gevo elden,  dat  zij het aan  de eer der k erken en  aan de hu n gegev en opd racht  verplic ht  w aren
om  de zaak t ot  een beslissing  te b rengen , m och t h et u w  deput aten  niet  geluk ken,  zelfs niet  na een
breedvoerige uitwisseling van gedachten, u een eenparig rapport en advies aan te bieden". Uw
commissie constateert dat vandaag de dag ongeveer hetzelfde gezegd moet w orden.
Elke kerkeraad  zal dus zelf  zorgv uldig o ver deze d ingen m oet en oor delen aan d e hand v an co ncret e
situ aties d ie zich aan h em v oord oen.  De syn ode m ag in dezen  op zorg vuld igheid aan dring en, zow el
w anneer een k erkeraad v an oor deel is dat  deput aten  in hun  analogie-red enering en gev olgd k unn en
w orden (w aar l iggen de grenzen) als w anneer hi j meent dat dit niet kan (heeft men degeli jke argu-
men ten  teg en w at in  het  rappo rt o p dit  punt  naar vo ren gebr acht  is?).
De vraag  blijf t w at er m oet  gebeuren  als een kerk eraad van  menin g blijf t v erschillen  met  de broed er
en zus te r die w illen sc heid en of  op w eg zijn  naar een  tw eede h uw elijk . De put at en ga an in  op d eze
vraag in onderdeel 26 (nieuw e nummering) van hun rapport. Dat sluit aan bi j w at opgemerkt w ordt
in het rapport van deputaten aan Middelburg 1933: " een synodale uitspraak (zou) verstrekkende
con sequent ies meebren gen in b etrek king  to t d ie leden  van o nze kerk en (cu rsiverin g van  ons,
commissie),  d ie een andere meening zi jn toegedaan".  Voor hen zou persoonli jk  een gewetensconf l ic t
kunnen ontstaan "en voor de kerken zou de vraag ri jzen in hoeverre zij  hen ...  met hun afwijkende
gevo elen nog  zouden  kun nen du lden" . W anneer een zaak  niet  helder v anuit  de Sch rift  bew ezen kan
w orden, mag noch een synode noch de kerkeraad de gewetens binden. 
W anneer t ussen de k erkeraad en  de bet reff ende gem eent eleden v erschil v an inzich t b lijft  best aan
inzake de interpretatie van schriftgegevens met betrekking tot hun concrete situatie, doet de
kerker aad er w ijs aan naar art . 4 1 KO  advies t e vragen  aan de classis.  In deze gev oelige zaken  is
een weloverwogen en voorzichtige besluitvorming van groot belang.
Deze pastorale zorgvuldigheid mag zeker van de ambtsdragers in Christus' gemeente gevraagd
w orden.



RAPPORT VAN DEPUTATEN BIJBELVERTALING

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen op
DV 10 april 1996 te Berkel en Rodenrijs

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Wij bieden u de volgende rapportage aan van onze werkzaamheden over de periode juni
1993 - juni 1995. Overeenkomstig de opdracht van de Generale Synode van Ommen 1993
presenteren we dit rapport ook aan de kerken, in de hoop dat zij willen kennisnemen van
ons werk.

1. Opdracht

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Ommen
1993, besloot op 27 mei 1993 opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdracht
(Acta, art. 38, besluit 2):
"a. bij bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het uitgeven

en (doen) vervaardigen van bijbelvertalingen in ons land, zich te blijven presenteren als
adres waaraan men informatie over het onderwerp 'bijbelvertaling' kan toezenden;

b. de onderhandelingen met het NBG voort te zetten en met waakzaamheid de verdere
ontwikkelingen te volgen vanuit het door de Generale Synode van Leeuwarden 1990
bepaalde in besluit 2b (Acta art. 67);

c. de mogelijkheid te benutten verder deel te nemen aan het overleg met het NBG ter
zake van de nieuwe bijbelvertaling om zo de kerken en haar synode tijdig te kunnen
informeren en adviseren inzake huidige en te verwachten ontwikkelingen;

d. een rapport over hun arbeid een half jaar voor het begin van de eerstkomende generale
synode aan de kerken toe te zenden."

Tevens besloot de Generale Synode te Ommen 1993 "deputaten te machtigen aan NBG en
KBS (Katholieke Bijbelstichting), als uitvoerenden voor de nieuwe bijbelvertaling, namen op
te geven van personen die geschikt geacht worden om als supervisor de nieuwe vertaling te
toetsen." (Acta, art. 38, besluit 3).

2. Uitvoering van de opdracht

Het deputaatschap wijzigde voor het eerst in zijn bestaan van samenstelling. De broeders
A.A.W.Bolland, prof.drs.
J.P.Lettinga en prof.drs.J.A.Meijer (sec.) keerden niet in het deputaatschap terug. In hun
plaats werden benoemd mevr. drs. M.Wilcke-van der Linden, drs. H.J.Room, mevr. drs.
W.A.E. Brink-Blijdorp (sec.) en ds. J.J.Schreuder (sec.). 
In verband met zijn benoeming tot supervisor bij het vertaalproject nieuwe bijbelvertaling
verzocht prof.dr. J. Van Bruggen ontslag van zijn functie als voorzitter van het deputaat-
schap. In zijn plaats werd dr. H.R.van de Kamp als nieuwe voorzitter aangewezen, terwijl ds.
H.J.Room sindsdien de functie van secretaris/penningmeester waarneemt. Ook werd ds.
J.J.Schreuder vanwege zijn ervaring op het gebied van bijbelvertalen uitgenodigd bij de
vergaderingen en overige bezigheden van de deputaten aanwezig te zijn en daarin een
actieve rol te vervullen. 
De deputaten hebben enkele malen vergaderd. De hoofdzaak van onze werkzaamheden
betrof het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe bijbelvertaling, die in
opdracht van NBG en KBS ondernomen wordt. Daartoe is ook de officiële presentatie van
het project nieuwe bijbelvertaling op vrijdag 2 september 1994 te Amsterdam door deputaten
bijgewoond.
De informatie die de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel (RCOB) ons
toezond, had met het onderwerp bijbelvertaling niet te maken.



Deputaten hebben aan het NBG een aantal namen opgegeven van personen uit onze
kerken die geschikt worden geacht om als supervisor de nieuwe vertaling te beoordelen. Uit
hen is door het NBG mevr.drs.M.Wilcke-van der Linden benoemd. Verder zijn door het NBG
uit onze kerken prof.dr.J.v.Bruggen en dr.L.Wierenga tot supervisoren benoemd.

3. Ontwikkelingen t.a.v. de nieuwe bijbelvertaling.

Na een tijd van voorbereiding is er medio 1993 een start gemaakt met het vertaalwerk. De
beginfase bestond uit een proeftijd van een jaar, waarin het vertaalteam ervaring opdeed
met het vertaalwerk op basis van de vastgestelde Vertaalprincipes. (Zie voor deze Vertaal-
principes de rapportage van deputaten aan de Gen.Synode van Ommen 1993).  
Naar aanleiding van de bevindingen uit deze beginfase zijn de Vertaalregels vastgesteld, die
in de loop van het vertaalproces nog verder kunnen worden verfijnd en bijgesteld.
Als afsluiting van deze proeftijd en als officieel begin van het vertaalwerk werd het project
nieuwe bijbelvertaling gepresenteerd op de vergadering van 2 september 1994 te Amster-
dam. Het vertaalteam bestaat uit 15 projectmedewerkers, die twee aan twee bijbelboeken
vertalen. Er zijn negen 'vertaalkoppels' gevormd, die elk bestaan uit een neerlandicus of een
vertaalwetenschapper en een oud- of nieuwtestamenticus. Zij werken op het moment
waarop dit rapport geschreven wordt aan de bijbelboeken Genesis, Ester, Job, Ruth, Samu-
el, Prediker, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Jona, Haggai, Zacharia, Marcus, Handelingen,
Galaten, Romeinen, 1 en 2 Tessalonicenzen. Van sommige bijbelboeken is al een proefver-
taling geheel of gedeeltelijk gereed. Over de vertaling en schrijfwijze van de Godsnamen
moeten nog besluiten genomen worden.
Voorlopig is als werktitel voor deze vertaling de naam 'Nieuwe Bijbelvertaling' (hierna: NBV)
gekozen. De aanduidingen 'kerkbijbel' of 'Vertaling 2000' zijn niet adequaat. Zo kan de term
'kerkbijbel' suggereren dat de vertaling niet geschikt is voor gebruik anders dan in de kerk.
Op de naam 'Vertaling 2000' valt aan te merken dat daarmee een ongewenste datering
ontstaat. Overigens streeft men ernaar op uiterlijk 31 december 1999 een punt te kunnen
zetten achter het vertaalwerk. Daarna begint een periode van uitgeven (redigeren, kopij
klaarmaken, zetten, drukken, afwerken e.d.). Mogelijk zou in het jaar 2002 de NBV kunnen
worden gepresenteerd.
Over de organisatie van het vertaalproject kunnen wij het volgende melden (zie ook de
rapportage van deputaten aan de Generale Synode van Ommen 1993). De NBV is een
gezamenlijk project van het NBG en de KBS. Maar het NBG voert het project uit. Project lei-
der is drs. R.Scholma. Een coördinatieteam (CT) o.l.v. dr. L. van Kampen, waarvan de
meeste leden van de NBG-vertaalstaf deel uitmaken, assisteert de projectleider bij de co-
ördinatie. Het CT moet de wetenschappelijke en inhoudelijke aspecten en kwaliteiten van de
NBV bewaken en waar nodig inhoudelijke sturing geven aan de vertaalkoppels in het streven
naar een consistente en coherente vertaling. Daarnaast is een begeleidingscommissie (BC)
ingesteld. Deze BC begeleidt het project bestuurlijk: zij adviseert de besturen van het NBG
en de KBS. De leden van de BC vormen samen met 45 andere personen de groep van 55
supervisoren. Deze supervisoren vormen een afspiegeling van de toekomstige gebruikers
van de NBV en zijn afkomstig uit 20 kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en
Vlaanderen. Ook vertegenwoordigen zij verschillende wetenschappelijke disciplines. Deze
supervisoren toetsen de proefvertalingen aan de vastgestelde Vertaalprincipes en Vertaalre-
gels. 
Men streeft ernaar een vertaling te maken die geschikt is voor gebruik in de eredienst, maar
ook voor catechese, gezamenlijke en persoonlijke lezing thuis en op school. Daarom krijgt
de voorleesbaarheid van de tekst speciale aandacht. Tegelijk moet ze kunnen uitgroeien tot
een standaardvertaling van de bijbel in de Nederlandse cultuur.
Of zoals dr.S.J.Noorda, voorzitter van de begeleidingscommissie van de NBV, het bij de
officiële presentatie van het project op 2 september 1994 zei: "Ik zou graag zien dat we in
Nederland een 'klassieke' vertaling van de bijbel hadden, maar dan qua taal en stijl up to
date, en historisch en theologisch naar de huidige inzichten verantwoord."
In verband met het karakter van de vertaling vervullen de termen 'brontekstgetrouw' en
'doeltaalgericht' een sleutelrol. Dit houdt in, dat alle kenmerken van de brontekst, zoals



structuur en stijl, in de vertaling moeten worden verdisconteerd. Maar dan zo, dat ook de
doeltaal tot haar recht komt: de weergave van deze brontekst-kenmerken moet gebeuren in
goed, natuurlijk Nederlands. Overigens moeten de kenmerken van de brontékst wel onder-
scheiden worden van de kenmerken van de brontáál, die niet in de vertaling overgenomen
worden. Onder de laatste valt bijv. de woordvolgorde. 

4. Overige ontwikkelingen.

We kunnen hier de gecombineerde uitgave van de Statenvertaling en Het Boek in één band
vermelden. Deze uitgave is echter niet van invloed op het werk aan de nieuwe bijbelverta-
ling.

5. Voorstellen.

Het blijft o.i. nodig waakzaam te zijn nu er met voortvarendheid aan de nieuwe bijbelvertaling
gewerkt wordt. Er zijn goede contacten met het NBG opgebouwd, waarbij deputaten de
mogelijkheid hebben mee te spreken en mee te denken vanuit de door eerdere synoden
vastgestelde vereisten voor een nieuwe bijbelvertaling. Er zijn op dit moment geen aanwij-
zingen dat de ontwikkelingen bij het vertaalproject zodanig zijn, dat het voor de Gerefor-
meerde Kerken onmogelijk zou zijn deel te blijven nemen aan het overleg met het NBG over
een nieuwe bijbelvertaling. Naar het oordeel van deputaten kan het werk aan de nieuwe
vertaling voor de komende drie jaar met vertrouwen tegemoet gezien worden. Daarom is het
o.i. zeer gewenst, dat uw vergadering opnieuw een deputaatschap benoemt, met de op-
dracht de ontwikkelingen te blijven volgen en het overleg met het NBG voort te zetten. Ook
zou het goed zijn de kerken te vragen voor het werk aan de NBV te bidden.

6. Concept-besluittekst.

Besluit:

opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:
a. bij bijbelgenootschappen en andere instanties die actief betrokken zijn bij het

uitgeven en (doen) vervaardigen van bijbelvertalingen in ons land, zich te blijven
presenteren als adres waaraan men informatie over het onderwerp 'bijbelvertaling'
kan toezenden;

b. de onderhandelingen met het NBG voort te zetten en met waakzaamheid de verd-
ere ontwikkelingen te volgen vanuit het door de generale synode van Leeuwarden
1990 bepaalde in besluit 2.b (Acta, art. 67);

c. de mogelijkheid te benutten verder deel te nemen aan het overleg met het NBG
waar het de nieuwe bijbelvertaling betreft om zo de kerken en hun synode tijdig te
kunnen informeren en adviseren inzake huidige en te verwachten ontwikkelingen;

d. een rapport over hun arbeid een half jaar voor het begin van de eerstkomende
generale synode aan de kerken toe te zenden.

Gronden:

1. informatie aan deputaten door de RCOB en overleg met deputaten door het NBG
wijzen op een duidelijke functie van deputaten als adres van en overlegorgaan
namens de kerken voor alle zaken die de vertaling van de bijbel betreffen;

2. rekening houdend met besluit 2b van de Generale Synode van Leeuwarden 1990
(Acta art. 67), kunnen deputaten door deelname aan het overleg met het NBG
ertoe bijdragen dat er een voor de kerken aanvaardbare bijbelvertaling beschikbaar
blijft;



3. de vastgestelde Vertaalprincipes en Vertaalregels kunnen het mogelijk maken dat
in de Nieuwe Bijbelvertaling een zorgvuldige weergave van de grondtekst geboden
wordt. Het is daarom van groot belang betrokken te zijn bij het vertaalproces in zijn
praktische uitwerking.

De deputaten:
prof.dr.J.van Bruggen
dr.H.R.van de Kamp (voorzitter)
ds.J.J.Schreuder
drs.M.Wilcke-van der Linden
ds. H.J.Room (secretaris) 

Harderwijk, 20 juni 1995
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RAPPORT VAN DEPUTATEN, BENOEMD DOOR DE GENERALE SYNODE VAN OMMEN
1993, VOOR AANGEPASTE DIENSTEN VOOR GEMEENTELEDEN MET EEN VERSTAN-
DELIJKE HANDICAP

1. Opdracht en samenstelling van het deputaatschap

Van de generale synode van Ommen 1993 ontvingen deputaten de opdracht:
1. te inventariseren wat zich op het gebied van aangepaste kerkdiensten, bijzondere

samenkomsten en extra erediensten voor gemeenteleden met een verstandelijke
handicap ontwikkeld heeft, hoe ze ingericht worden en welke ervaringen men heeft
opgedaan;

2. waar nodig in overleg met deputaten voor de eredienst globale richtlijnen op te stellen
voor de mate waarin de aanpassingen kunnen plaatsvinden en desgevraagd kerkera-
den en begeleidingscommissies van advies te dienen;

3. aan de volgende generale synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en
dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

In het deputaatschap benoemde de synode de volgende zuster en broeders: mw. D.
Delhaas-Post, ds. T.O.G.M. Bosma (s), E. Sytsma en ds. G. Zomer Jzn. Als secundus werd
benoemd ds. O.W. Bouwsma.

2. De werkwijze van deputaten.

Met ontroering denken deputaten terug aan het begin van het werk. Immers, kort na de
eerste vergadering in februari 1994 werd de samenroeper ds. Bosma, die ook was aang-
ewezen als voorzitter, door de Here geroepen om dienst te doen in de hemel. Ds. Bosma
gaf blijk van zijn bijzondere liefde voor de eredienst als lofoffer van heel de gemeente voor
de levende God. Deputaten hebben hun meeleven betuigd aan zr. W. Bosma-Vos en haar
kinderen. In de tweede vergadering werd zr. Delhaas aangewezen als voorzitter. Br. Sytsma
was reeds penningmeester, en ds. Zomer fungeert als secretaris. Secundus-deputaat ds.
Bouwsma heeft vanaf het begin zijn medewerking verleend. De vergaderingen werden in
Zwolle gehouden in het gebouw van het GVI. Eerst werd de gevraagde inventarisatie ver-
richt. Na enkele oproepen in de pers hebben 13 kerken en/of haar werkgroepen c.q. com-
missies gereageerd. Na het verwerken van de gegevens zijn de gevraagde globale richtlij-
nen opgesteld. In die fase is één keer overleg gepleegd met deputaten voor de eredienst.
Ook zijn deputaten enkele malen door kerken geraadpleegd. Tenslotte zijn enkele besluiten
geconcipieerd, die bij dezen zijn voorgelegd aan de generale synode van Berkel en Roden-
rijs 1996.

3. Inventarisatie

3.1 Aan de kerken die zich met zodanige aangepaste diensten bezighouden zijn de volgen-
de vragen gesteld.

3.1.1 Wanneer en waarom bent u met deze samenkomsten begonnen?

3.1.2 Over het karakter van de samenkomst.
 a. is deze een kerkdienst?
   b. is deze een extra eredienst?
   c. is een andere vorm door u overwogen?

3.1.3 Over de verantwoordelijkheid voor de samenkomst.
   a. wie draagt de verantwoordelijkheid?
   b. is er een aparte commissie, die de samenkomsten voorbereidt?
   c. hoe is het contact tussen enerzijds de verantwoordelijke en anderzijds de uitvoe-

rende instantie geregeld?

3.1.4 Over de frequentie van de samenkomst.
   a. hoe vaak worden de samenkomsten gehouden?
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   b. hoe groot is de regio die erbij betrokken wordt?
   c. is er sprake van enigerlei regionale samenwerking?
   d. hoe geeft u bekendheid aan de samenkomst?
   e. welke predikanten gaan daarin voor?

3.1.5 Over de inhoud van de samenkomst.
   a. gebruikt u een vaste orde?
   b. waarover wordt gepreekt?
   c. wat en waaruit wordt gezongen?
   d. welke Bijbelvertaling(en) gebruikt u?
   e. van welk ondersteunend materiaal maakt u gebruik?
   f. op welke wijze participeren de gasten?
   g. is er wel eens iets misgegaan?
   h. welke overige aanpassingen zijn er?

3.1.6 Wilt u tenslotte ons dienen met elke voor dit werk relevante opmerking.

3.2 Uit de reacties valt het volgende op te maken:

In 1988 is het begonnen. Veelal op initiatief van de ouders en verzorgers. Kerkeraden
namen de verantwoordelijkheid op zich. Op het moment van de inventarisatie werden door
13 kerken  aangepaste diensten belegd. De meesten beleggen heuse kerkdiensten. Soms
betreft het een extra kerkdienst. Enkelen beleggen een niet-ambtelijke samenkomst. Allen
geven aan, dat er een moeite is rond de wenselijkheid van een gewone kerkdienst en de
noodzaak van vergaande aanpassingen. In de keuze voor een gewone kerkdienst geeft de
doorslag het argument dat mensen met een verstandelijke handicap niet als een aparte
groep mogen worden beschouwd. De meeste kerkeraden hebben een commissie belast met
de uitvoering van het werk. Maar, de contacten over en weer zijn niet overal optimaal. Voor
een afbakening van taken en verantwoordelijkheden lijkt een goede regeling noodzakelijk.
De diensten worden gehouden van eens in de twee jaar tot vier keer per jaar. Daarbij wordt
nog maar weinig overlegd met andere betrokken kerken uit de classis of regio. Meestal gaat
er een uitnodiging naar alle classiskerken. Soms wordt er een bredere bekendheid gegeven.
In een enkel geval zijn er ook gasten uit andere dan onze gereformeerde kerken. Men houdt
zich graag aan de vaste orde van dienst. De kerkorde geeft ook maar weinig ruimte om
daarvan af te wijken. Maar men acht dat ook niet verstandig gelet op de wenselijkheid van
een herkenbare eredienst. In de prediking stelt men duidelijke thema's aan de orde, die
aansluiten bij de belevingswereld van de gasten. Daarbij maakt men gebruik van visualise-
rend materiaal: een overheadprojector, dia's, wandplaten en ook attr ibuten die in het Bijbel-
verhaal genoemd worden. Ook is eens gebruik gemaakt van 'drama', maar dit stuitte op
bezwaar. Er wordt gezongen uit het gereformeerd kerkboek. Voor en na de dienst wordt ook
wel gezongen uit de E&R-bundel, Alles wordt nieuw e.d. In de niet-ambtelijke samenkom-
sten wordt een vrij gebruik gemaakt van diverse liedbundels. De zang wordt ondersteund
door koor en diverse muziekinstrumenten. Voor de Bijbellezing maakt men veelal gebruik
van de Nieuwe vertaling, waarbij verduidelijkende opmerkingen worden gemaakt. Soms
wordt gelezen uit Het Boek, de Groot Nieuws Bijbel of een kinderbijbel. De gasten worden
dikwijls betrokken bij het gebed. Ze mogen voorbeden aandragen. Soms assisteren ze de
voorganger of helpen de diakenen met collecteren. Voor de meeste samenkomsten wordt
een programmaboekje gemaakt. En na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en nog wat na te praten. Tenslotte hebben de betrokken kerken enkele verlang-
ens en suggesties gedaan. Uit de reacties blijkt de wens om geregeld aangepaste diensten
te houden. En men hoopt dat onze kerkorde de gelegenheid zal bieden om de noodzakelijke
aanpassingen door te voeren. Het is wenselijk, dat op een centraal punt alle nodige informa-
tie en materiaal beschikbaar is. Het kerkgebouw moet optimaal geschikt zijn om de te
verwachten gasten te kunnen ontvangen. Ook is het goed om dit werk regionaal te organise-
ren, en de planning van de samenkomsten onderling op elkaar af te stemmen. Ideaal is een
gewone, zo ruim als mogelijk aangepaste kerkdienst waarbij alle gemeenteleden aanwezig
zijn, en, zoveel als mogelijk, in het gebeuren participeren.

4. Huidige stand
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De volgende kerken en classes organiseren aangepaste diensten of bereiden die voor:
classis Appingedam, Assen-Noord, Avereest-Dedemsvaart, classis Axel, Bedum, Drachten-
Zuid, Enschede, Ermelo, Harderwijk, Heerenveen, Hoofddorp, Leek, Meppel, Ommen,
Rijnsburg, Spakenburg-Noord, Zuidhorn en Zwolle.
Daarbij zijn heel wat commissies en leden van andere kerkelijke gemeenten betrokken,
zonder dat er overigens veel aandacht aan onderlinge afstemming tussen kerkeraden wordt
gegeven.

5. Vragen

Deputaten werden geconfronteerd met opmerkingen en vragen over onder meer de mogelij-
ke aanpassing van de 'liturgische formule's en teksten' en de formulieren, en over de wense-
lijkheid van een regionalisatie. Deze zaken behoren niet tot de opdracht aan deputaten. Wel
zijn we van oordeel dat ze een zodanig belang dienen dat ze nadere aandacht verdienen.

6. Voorstellen

Besluit I

De generale synode besluit uit te spreken dat het een goede zaak is om enige richtlijnen aan
de kerken voor te leggen inzake de inrichting van erediensten met speciale aandacht voor
broeders en zusters met een verstandelijke handicap.

Grond:

Uit de inventarisatie blijkt, dat er behoefte is aan enige 
globale richtlijnen.

Besluit II

De generale synode besluit een orde van dienst voor een morgen- en middagdienst met
speciale aandacht voor broeders en zusters met een verstandelijke handicap als globale
richtlijn vrij te geven, die optimaal is aangepast en nauw aansluit bij de onder ons goedge-
keurde en vrijgegeven orden (Middelburg en Kampen).

Gronden:
1. Omdat aangepaste kerkdiensten voluit erediensten zijn, moeten ook voor deze diensten

de ruimte en de grenzen aangegeven worden. Daarom kan het niet zo zijn dat dergelij-
ke kerkdiensten gaan functioneren als 'liturgische proefpolders'.

2. De herkenbaarheid van en de vertrouwdheid met de gewone gang van zaken in de
kerkdiensten is voor mensen met een verstandelijke handicap van groot belang.

3. Het is eveneens van belang dat de kerkdienst een voor de betrokkenen zo duidelijk
mogelijke opbouw vertoont. Afwijkingen van het vertrouwde patroon zullen dan ook ten
dienste moeten staan van hen, aan wie speciale aandacht wordt gegeven.

Besluit III

De generale synode besluit de volgende orde van dienst als globale richtlijn vrij te geven
voor de eredienst waarin speciale aandacht wordt gegeven aan broeders en zusters met een
verstandelijke handicap:         

      0.  Voorbereiding en afkondigingen / welkom
      1.  Votum
      2.  Groet
      3.  Lofzang
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      4.  Wet / Geloofsbelijdenis
      5.  Beamend lied
      6.  Gebed
      7.  Schriftlezingen
      8.  Lied ter inleiding op de preek
      9.  Preek
      10. Amenlied
      11. Gebed, waarin opgenomen de voorbeden
      12. Loflied(eren)
      13. Inzameling van de gaven
      14. Gebed van de Here.
      15. Slotzang
      16. Zegen

 
ad 1. Votum.  Het verdient aanbeveling om de woorden uit Ps.124:8 voor de eerste

'doelgroep' toe te lichten in eenvoudige bewoordingen.
Voor alle onderdelen van de dienst is het van belang om duidelijk aan te geven wat
er gaat gebeuren. Ook moeten er goede afspraken gemaakt worden zoals 'Eerbie-
dig, we gaan beginnen' en 'We gaan bidden, handen samen' e.d.

        

ad 2. Groet. Voorkeur verdient de groet uit 1 Kor.1:3 vanwege de bondigheid van de
formulering. Ook hier kan korte uitleg gegeven worden over de betekenis van de
gebruikte woorden.   

ad 3. Lofzang. Sinds Ommen 1993 ruimte gaf voor het zingen van liederen uit andere
bundels naast het Gereformeerd Kerkboek, is het meer dan anders mogelijk om in
de keuze van de liederen direct aan te sluiten bij het thema van de dienst/preek.
Voor alle te zingen liederen geldt dat ze Schriftuurlijk moeten zijn en zo veel als
mogelijk is aansluiten bij de belevingswereld van de broeders en zusters om wie
het in de eerste plaats gaat. Het gebruik van meerdere muziekinstrumenten is
aanbevolen. Het zingen in canon of wissel/beurtzang wordt op prijs gesteld.

ad 4. Wat betreft de geloofsbelijdenis: Deze is naar voren gehaald in verband met het
feit dat voor de voorganger hier heel specifiek de mogelijkheid ligt duidelijk te
maken waarom deze kerkdienst gehouden wordt. Het belijden van het geloof
(zingend of in de vorm van samen hardop opzeggen) is hier het vertrekpunt voor
de verdere invulling van de dienst en de beleving van de doelgroep.

ad 5. Beamend lied. Bedoeld als onderstreping en beantwoording  van de geloofsbelijde-
nis. het is mogelijk dat de broeders en zusters met een verstandelijk handicap
dergelijke liederen zelf begeleiden door middel van ritmische muziekinstrumenten
e.d. Het versterkt hen in hun beleving.  

ad 6. Gebed. Kort vrij gebed om de opening van het Woord, het doel en het thema van
de dienst omschrijvend.

ad 7. Schriftlezingen. Het verdient aanbeveling de onder ons gebruikte NBG vertaling
van 1951 te gebruiken. Wel is het goed voorstelbaar dat, om zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan het begripsvermogen van de eerste 'doelgroep' een ande-
re Schriftuurlijke 'vertaling' wordt gebruikt. Lezen uit een kinderbijbel lijkt hier niet
dienstig. De Schriftlezingen kunnen worden afgewisseld door het zingen van een
psalm, gezang of geestelijk lied.
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ad 8. Lied ter inleiding op de preek.

ad 9. Preek. Het gaat niet om het vertellen van een bijbelse geschiedenis met een mo-
raal, maar wel degelijk om de overdracht van de boodschap van het gekozen
Schriftgedeelte aan hen die verstandelijk gehandicapt zijn. Van groot belang is
hierbij dat niet alleen maar verhaalmatig wordt gepreekt, maar dat juist bijbelse
kernbegrippen als vergeving, vertrouwen, liefhebben, verbond beeldend gebracht
worden.
Abstracties moeten steeds vermeden worden.
Zie ook de bijlage.
Ten dienste van de verkondiging kan gebruik gemaakt worden van beeldend
materiaal.

ad 10. Amenlied. Dit lied heeft hier de functie van een geloofsreactie op de gehoorde
boodschap.

ad 11. Gebed, waarin opgenomen de voorbeden. Terwille van een zo groot mogelijke
participatie van de broeders en zusters met een verstandelijke handicap verdient
het aanbeveling voorafgaand aan het gebed, tijdens de dienst, te vragen voor wie
of wat gebeden zal worden. De voorganger kan daarbij de kerkzaal rondlopen.

ad 12. Loflied(eren). De plaats van dit deel van de orde van dienst is met opzet zo geko-
zen, omdat in deze dienst speciale aandacht moet uitgaan naar het samen Gods
lof zingen met behulp van handgeklap, ritmische muziekinstrumenten e.d. 
Het dient eveneens als introductie op het geven van de gaven, die immers ook
vanuit de blijdschap en de dankbaarheid aan de Here gegeven worden.

ad 13. Het verdient aanbeveling een concreet en duidelijk te maken doel aan te geven
voor wat betreft de opbrengst van de collecte. 

ad 14. Gebed van de Here. Dit gebed wordt hardop uitgesproken of gezongen door de
gemeente.

ad 15. Slotzang. Staande gezongen.

ad 16. Zegen. Aanbeveling verdient de zegen uit 2 Kor.13:13, vanwege de bondigheid en
de bekendheid. Een eventuele korte uitleg tevoren is steeds op zijn plaats.

Besluit IV

De generale synode besluit opnieuw deputaten voor aangepaste diensten te benoemen met
de opdracht om:
1. te onderzoeken of het nodig is om de diverse 'liturgische formules en teksten' aan te

passen. Te denken valt daarbij aan het votum, de zegengroet, de wet, de geloofsbelij-
denis. En indien ja, de synode te dienen met voorstellen daaromtrent.

2. de formulieren voor de doop, de openbare geloofsbelijdenis, het avondmaal en het
huwelijk aan te passen.

3. voorstellen te doen inzake de regionalisatie van de aangepaste diensten.
4. desgevraagd kerkeraden en begeleidingscommissies van advies te dienen, en zo

mogelijk gevraagde hulp te verlenen.
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Gronden:
1. De bestaande teksten voor gebruik in de liturgie zijn niet geschikt voor de belevingswe-

reld en het bevattingsvermogen van de doelgroep.
2. Wildgroei moet worden voorkomen.
3. Er is behoefte aan een centraal adres waar advies, hulp en eventueel ook materiaal

verkregen kan worden.

Met zegenbede en groet,
de deputaten

      
D. Delhaas-Post
O.W. Bouwsma
E. Sytsma
G. Zomer Jzn

*één bijlage
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Bijlage

Enkele gedachten over de 'preek' voor mensen met een verstandelijke handicap.

1. Het probleem.

Wij zijn er aan gewend, dat bij de 'bediening van het Woord' woorden worden gebruikt.
Woorden met inhoud. Wil de preek overkomen (hier alleen communicatief bedoeld),
dan zal de hoorder bekend moeten zijn met de door de predikant bedoelde 'inhoud', de
betekenis van het woord. Predikant en hoorder zullen het daarover eens moeten zijn.
Wanneer hij het woord 'genade' gebruikt, veronderstelt hij, dat de hoorder weet wat hij
bedoelt.
Over het algemeen zal de predikant over een grote actieve woordenschat beschikken,
groter dan de actieve woordenschat van de hoorder. Dat behoeft geen probleem te
zijn. De passieve woordenschat van de hoorder laat de hoorder meer woorden begrij-
pen, dan hij zelf ooit zal gebruiken. De predikant zal ervoor moeten zorgen, dat er geen
kloof is tussen de woorden die hij actief gebruikt in de preek en de passieve woorden-
schat van de hoorder. De praktijk van luisteren naar preken laat zien, dat predikanten
hun preken op dit (basale) aspect wel kritisch moeten nalopen. Men mag niet te gauw
veronderstellen, dat de woorden wel begrepen worden.
In preken voor mensen met een verstandelijke handicap moet aan dit aspect bijzondere
zorg worden besteed.
Ik geef in enkele punten aan waarom.  

a. De ervaringswereld.
De ervaringswereld van een verstandelijk gehandicapte is kleiner dan die van een niet-
verstandelijk gehandicapte van dezelfde leeftijd. Zijn leven speelt zich af in het 'hier en
nu' - de gerichtheid naar buiten is minder sterk, hij is minder 'nieuwsgierig' en stelt zich
weinig kritisch op tegenover de eigen situatie. Begrippen worden 'gevuld' door ervaring.
Wanneer de ervaring gering is, zullen begrippen ontbreken, of een summiere en mis-
schien wel foutieve invulling hebben. In de taalsituatie kan dit betekenen, dat het voor
de verstandelijk gehandicapte gauw te moeilijk wordt waarna hij/zij de woorden maar
over zich heen laat komen en niet uit zichzelf zal vragen 'Wat bedoelt U?'
b. De woordenschat.
De actieve en passieve woordenschat is beduidend kleiner dan van niet-verstandelijk
gehandicapten van gelijke leeftijd. Daarbij is het gevaar niet denkbeeldig, dat we denk-
en zo eenvoudig gesproken te hebben, dat de verstandelijk gehandicapte het wel
begrepen zal hebben. Dit vraagt echter voortdurende controle.
Het blijkt, dat vaak geassocieerd wordt 'op de klank' af, waardoor begripsverwarring kan
ontstaan. (Verhaaltje over een mus - een slecht articulerende leerling denkt steeds dat
het over een 'muts' gaat - het verhaal is dan niet meer te begrijpen).
c. Begrippen.
De woordenschat van een verstandelijk gehandicapte bevat veel namen van concrete
voorwerpen uit de eigen ervaringswereld. In onze taal duiden soms heel korte woorden
een hele wereld aan - de begrippen, zoals: verwachting, volgen, liefde, vrede, vergeven,
verbond, geboden, enz. Het is op dit gebied, dat de verstandelijk gehandicapte proble-
men heeft. Hij kan er zich niet veel bij 'voorstellen' of geeft er vanuit zijn eigen erva-
ringswereld een eigen betekenis aan. Onderzoeken of die betekenis dan spoort met de
algemeen geldige inhoud van het begrip kan verrassende resultaten opleveren ('opwas-
sen' in de zin van groeien wordt geassocieerd met wassen van het gezicht). Op dit
gebied zal men inzicht krijgen in de problematiek, wanneer men denkt aan allerlei
grappige begripsverwarring waaronder jonge kinderen lijden (ik zal mij buigen op Uw
ijs...). Maar dàt gaat met de jaren wel over. Alhoewel...!
Wanneer niet zorgvuldig wordt nagegaan of ons taalgebruik aansluit bij de verstaanmo-
gelijkheden van de verstandelijk gehandicapte luisteraar, en we te moeilijk spreken, zal
de luisteraar afhaken.

Conclusie.
Mensen met een verstandelijke handicap zijn moeilijk met 'onze' woorden te bereiken.



8

Om te kunnen preken voor mensen met een verstandelijke handicap zal men als het
ware in de huid van de verstandelijk gehandicapte moeten kruipen, zich zorgvuldig
indenken hoe hun (concrete) belevingswereld er uit ziet. Want binnen deze wereld
functioneert zijn/haar taal.

2. Denken over een oplossing.

a. Preken over 'verhalende stof'?
Om niet 'abstract' te worden kiest een predikant, die voorgaat in een aangepaste dienst
vaak voor verhalende stof. Bedacht moet worden, dat voor verstandelijk gehandicapten
ons verhaal al gauw 'abstract' is. 'Jezus is de Goede Herder' - dit 'eenvoudige' kinder-
versje vraagt veel van het begrip - wat is eigenlijk een herder? Iemand die op de scha-
pen past! Maar wat is dat dan? Wordt er iets verduidelijkt als we zeggen: jij bent een
schaapje van de Goede Herder - of wordt er dan iets heel moeilijk gemaakt? Denken
we dan niet te snel, dat de verstandelijk gehandicapte dit 'eenvoudige' verhaal wel zal
snappen?
Wanneer 'alleen' verhalende stof wordt gekozen dreigt het gevaar, dat het verhaal (en
dat is meestal een bekend verhaal) veel ruimte in de preek vraagt. Zonder 'toepassing'
blijft het verhaal in de lucht hangen.
b. Hoe 'preekte' de Here Jezus?
Opvallend is, dat Jezus in zijn prediking veel beelden gebruikt uit het dagelijkse leven
van zijn hoorders. Om Zich heen kijkend zei Hij: 'Het Koninkrijk der hemelen is gelijk
aan....' en het vergelijkingsmateriaal lag voor de hand. Zo verduidelijkte Hij moeilijke en
voor zijn hoorders vaak nieuwe dingen.
Zelf duidt Hij zich aan als de goede Herder, de deur, het licht der wereld, het brood des
levens, levend water.... De hoorder begrijpt beter wat bedoeld wordt als hij wat weet
over de functie van een herder (het is voor een schaap verstandig, die maar te volgen),
een deur (als die dicht zit, kun je niet naar binnen; is de ander àchter de deur onbereik-
baar), licht (je hebt het nodig om in het donker te kunnen kijken, je kunt een ander in
het licht staan), water (heb je wel eens echt dorst gehad?) enz. enz.
c. Exegese is belangrijk.
In elke tekst, in elk verhaal zal gezocht moeten worden naar de kernpunten, de wezen-
lijke zaken van het geloof. Als uit de exegese blijkt, dat het in het verhaal over de herder
gaat om het volgen (zie Loes Brezet-Brouwer), dan kan dat aanknopingspunten geven
voor aansluiting bij de beleving van de verstandelijk gehandicapte, waardoor de bood-
schap zo duidelijk mogelijk kan overkomen.

3. Een poging....

*tekst: Deut. 6:4,5.(N.T.).
'Hoor Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God
liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.'

Het Boek: 'Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één. U moet met Uw
hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden.'

*exegese: - Mozes spreekt deze woorden direct na het herhalen van de wet, de 'spelre-
gels' in het verkeer van de mens met God. Daar lezen we hoe de HERE gediend wil
worden - zowel in directe relatie tot Hem, als in relatie tot onze naaste.
Door het houden van de wet kunnen we uitdrukking geven aan onze liefde tot God.

- Deze woorden zijn Israël wel bijzonder op het hart gebonden: het Sjema (met
Deut. 11:13-21 en Num. 15:37-41).
- De Here Jezus citeert deze woorden (o.a. Mat. 22:37) en vult dat aan met
Lev. 19:18 - heb uw naaste lief als Uzelf.

uitwerking: We kiezen als centraal woord het 'hoor, Israël' - luister goed!
Goed luisteren - dat doe je naar de preek. Je kijkt de dominee aan - je zit niet achter-
stevoren op je stoel.
je luistert niet alleen naar de dominee: je vader, je moeder, meester, juf, leidster.
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Soms hebben ze wat fijns te vertellen - dan wil je wel luisteren: 'we gaan uit met z'n
allen - vanavond is er bij de koffie wat lekkers'. Dan is luisteren niet moeilijk je komt
direct als ze je roepen.
Soms is luisteren moeilijk: als iemand je iets vraagt wat je niet leuk vindt. Je bent net
lekker aan het kleuren en dan vraagt moeder: 'Kom je even helpen afwassen?' Geen
zin - ik luister niet - vingers in de oren.
Goed luisteren is niet altijd gemakkelijk. Soms doe je nèt of je het niet hoort.
Goed luisteren soms moeilijk, want gehoorzaam zijn is soms moeilijk. Je hebt geen zin
om te doen wat gevraagd wordt.
Maar als je goed luistert naar iemand, dan kun je laten zien dat je van iemand houdt.
Mozes tegen het volk: Luister goed - wat nu komt is belangrijk: de HERE houdt van ons
(hij heeft ons geholpen, toen we het zo moeilijk hadden in Egypte met die boze Farao -
Hij ging met ons mee op die moeilijke reis door de woestijn - Hij zorgde voor eten en
drinken). De HERE houdt van ons - nu wil Hij ook dat wij van Hem houden. Hoe kun je
laten zien dat je van iemand houdt? Door goed naar hem te luisteren. Door te doen wat
wordt gevraagd.
Wat zegt de HERE? Houdt veel van mij - doe daar maar goed je best op.
Hoe moet dat dan? Houd je aan de spelregels - de wet van de HERE. Die horen we
iedere zondag.
Bijv. geen lelijke woorden zeggen - echt van de HERE houden, 't fijn vinden, dat je 's
zondags naar de kerk kan, mag. Samen eerbiedig bidden tot God.
Maar ook: goed zorgen voor je vriend of vriendin, geen ruzie maken, niet jaloers zijn,
goed luisteren naar je vader, moeder, leidster, juf enz.; wat over hebben voor iemand.

*aantekeningen:
1. Het is aan te bevelen, dat de preek wordt voorbereid door een groepje, dat samen
met de predikant de aansluiting bij de eigen leefwereld van de verstandelijk gehandi-
capten door concrete voorbeelden kan verzorgen. Niet alle verstandelijk gehandicapten
wonen op dezelfde wijze (thuis, in een tehuis, een inrichting, socio-woning e.d.); niet
voor allemaal is de (werk-)situatie gelijk (kinderdagverblijf, school, werkplaats, d.v.o.
e.d.)
2. Indien mogelijk zou de preek niet geheel uitgeschreven moeten worden. Wanneer
thema en gang van zaken binnen de preek helder zijn, kan, wanneer wat los van het
papier wordt gepreekt, ingehaakt worden op reacties uit de gemeente.
Om de luisteraars zo goed mogelijk bij de preek te betrekken, zou op een wat 'vragen-
de' manier gepreekt kunnen worden. Op de vragen die gesteld worden behoeft niet
voortdurend antwoord gegeven te worden. Ik denk meer aan wat retorische vragen, die
bij de luisteraar een AHA-erlebnis oproepen, aanleiding geven tot ja-knikken, tot her-
kennen 'oh, dat wist ik al'. Er kan een beroep worden gedaan op het voorstellingsver-
mogen - 'daar kan ik inkomen'. Er mag best iets herkenbaars in de preek voorkomen.
4. Indien mogelijk zou een goede samenwerking opgezet kunnen worden tussen de
verschillende mensen, die bezig zijn met vertellen aan verstandelijk gehandicapte
kinderen. Te denken valt aan: de ouders, de aangepaste catechese, de school (zeker
voor te zingen liederen), een eventuele Bijbelclub e.d.
Enige tijd voor de te houden kerkdienst zou gevraagd kunnen worden daar 'voorberei-
dende' verhalen te vertellen. In het geval van de preek over Deut. 6:4,5: de uittocht uit
Egypte, de wetgeving op de Sinaï.
Iets tegenkomen in de preek wat je al weet is een fijne ervaring.
Bovendien: herhalen is de moeder van de porseleinkast!!
5. De predikant dient niet gefrustreerd te raken, wanneer tijdens de dienst duidelijk is
dat hij niet iedereen bereikt. Dat zal niet mogelijk zijn. Een categorie verstandelijk
gehandicapten is slechts heel moeilijk of in het geheel niet met woorden te bereiken.
Dan zal meer in een één-op-één situatie contact gezocht moeten worden, waarschijnlijk
in een vertrouwde omgeving. Er gebeurt meer in een dienst dan alleen preken - er
wordt ook gezongen, waarnaar sommigen alleen kunnen luisteren - er wordt ook gebe-
den, met en voor elkaar tot de HERE, die alleen God is.
6. In de boekjes 'Ieder in zijn eigen taal' - geloofsbegeleiding van verstandelijk gehandi-
capten (door Loes G. Brezet-Brouwer - 3 delen - uitgave Callenbach, maar alleen nog
ergens op te scharrelen) worden enkele thema's uitgewerkt. Zij geeft ook goede achter-
grond informatie.
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Ommen, 26 juni 1995.                           E. Sytsma.



RAPPORT DEPUTATEN PASTORALE VERZORGING DOVE EN SLECHTHORENDE
GEMEENTELEDEN

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen op
DV 10 april 1996 te Berkel en Rodenrijs.

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Ommen
1993 besloot deputaten te benoemen voor de pastorale verzorging van DSH-gemeentele-
den. Aan deze deputaten gaf de synode een instructie, bestaande uit zeven punten:

1.1 zij dragen een door hen geschikt geachte predikant of kandidaat aan de beroepen-
de kerk ter beroeping voor; deze voordracht dient met redenen omkleed in een
vertrouwelijke brief te geschieden;

1.2 zij regelen en begeleiden de speciale toerusting van de predikant, nadat deze het
beroep heeft aangenomen en in zijn dienst bevestigd is;

2.1 zij staan de predikant met raad en daad terzijde, begeleiden hem en zien toe op de
uitvoering van de hem gegeven instructie, naar de wijze waarop ouderlingen vol-
gens art. 21 KO toezien op de ambtsdienst van hun medeambtsdragers;

2.2 zij behandelen eventuele klachten uit het midden van de kerken over het functione-
ren van de DSH-predikant; zij zullen echter alleen klachten in behandeling nemen
als de klagende instantie eerst zelf getracht heeft met de predikant tot een oplos-
sing te komen; zaken betreffende opzicht en tucht over de predikant laten zij over
aan de kerkeraad;

3.1.1 zij stellen een passend traktement en een passende onkostenvergoeding voor de
predikant vast en doen hem een en ander in maandelijkse termijnen toekomen;

3.1.2 zij zorgen voor een emeritaatsregeling;
3.1.3 desgewenst zorgen zij voor een passende huisvesting van de predikant in de

plaats waar de beroepende kerk is gevestigd;
3.1.4 eveneens stellen zij aan de predikant communicatieapparatuur ter beschikking;
3.2 zij stellen tijdelijk aan de beroepende kerk het bedrag ter beschikking voor het

voldoen aan de verplichting die voor deze kerk voortvloeit uit de overeenkomst met
de Vereniging Samenwerking Emeritering;

4. zij trachten samen met de predikant de pastorale verzorging van de DSH-gemeen-
teleden te stimuleren en te coördineren;

5. zij vragen jaarlijks onder verwijzing naar een bijgevoegde beknopte begroting aan
de kerken om een bijdrage per ziel voor het landelijke DSH-werk;

6.1 zij vergaderen op zijn minst vier maal per jaar;
6.2 zij wijzen naast de samenroeper, die als voorzitter functioneert, uit hun midden een

secretaris en een penningmeester aan;
6.3 zij nodigen in de regel de DSH-predikant en de vertegenwoordiger van de beroe-

pende kerk uit om als adviserende leden aan hun vergaderingen deel te nemen;
7. zij rapporteren elke drie jaar aan de generale synode; dit rapport dient, eventueel

vergezeld van voorstellen, drie maanden voor de aanvang van de generale synode
aan de kerken te worden toegezonden.

Wij bieden u aan de hand van deze zeven punten de volgende rapportage aan van onze
werkzaamheden over de periode 1993-1995.

1.1 Predikant

Nadat wij opdracht gekregen hadden om een geschikte predikant of kandidaat aan de
beroepende kerk te Zwolle-Zuid ter beroeping voor te dragen, hebben wij een brief doen
uitgaan naar de dove en slechthorende broeders en zusters in onze kerken. Wij hebben hen
gevraagd om namen op te geven van predikanten of kandidaten die zij graag als dovenpre-
dikant zouden willen ontvangen. Met de reacties die wij ontvingen, zijn wij aan het werk



gegaan.
Een en ander had uiteindelijk tot resultaat dat de kerk te Zwolle-Zuid, aangewezen voor het
beroepen van en het oefenen van opzicht en tucht over een predikant ten behoeve van de
pastorale verzorging van de dove en slechthorende broeders en zusters in het midden van
de kerken, op 15 februari 1994 een beroep kon uitbrengen op ds. J.W. Boerma te Onnen.
Op 11 april 1994 kon ds. Boerma de raad van de Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid
schrijven dat hij het beroep aangenomen had. Op 24 juni 1994 werd hij als de eerste predi-
kant voor de pastorale bearbeiding van doven en slechthorenden bevestigd door ds. A.H.
Driest in De Koningskerk te Zwolle-Zuid. In diezelfde kerkdienst deed ds. Boerma intrede. 
In een brief met een uitnodiging om deze dienst bij te wonen, sprak de kerkeraad van
Zwolle-Zuid van een heugelijk feit. Deputaten sluiten zich daar van harte bij aan. De Here
heeft het beroepingswerk voorspoedig doen verlopen. Slechts ruim een jaar na het ontvang-
en van de opdracht van de Generale Synode te Ommen 1993, mochten onze dove en
slechthorende broeders en zusters, die uit het hele land naar Zwolle gekomen waren, de
bevestiging en intrede bijwonen van een predikant die zij als de hunne beschouwen.

1.2. Toerusting

Na zijn bevestiging en intrede is ds. Boerma al snel begonnen met de speciale toerusting,
nodig voor de bediening van zijn ambt onder de dove en slechthorende broeders en zusters
in onze kerken. Ook zijn vrouw nam deel aan verschillende onderdelen van deze opleiding.
Zij ontvingen privé-onderwijs van een doventolk/communicatiedeskundige/autoriteit op het
gebied van het dovenonderwijs en de gebarentaal, de heer A. Terpstra en eveneens van zijn
vrouw, die gebarentaaltraining geeft. Van mevr. dra. N. Hoiting, psycho-linguïste, ontvingen
zij wekelijks gemiddeld enkele uren taaltheorie. Dit alles naar aanleiding van een speciaal
programma, opgesteld door de heer Terpstra. In dit programma was ook ruimte gemaakt
voor stages, die bestonden uit kennismaken en gesprekken hebben met doven en slechtho-
renden. Het doel van deze stages was: kunnen functioneren onder doven, hun wereld
kennen en hun achtergrond begrijpen.
Deputaten verheugen zich erover dat ds. Boerma en zijn vrouw deze veelzijdige opleiding
met enthousiasme gevolgd en goede resultaten geboekt hebben. Deze studie is gedeeltelijk
afgerond en heeft per september 1995 een structureel vervolg gekregen (één dag per
week).

2.1 Begeleiding

Deputaten hebben maandelijks contact met ds. Boerma. De ene maand vergaderen zij
voltallig, de andere maand komen zij in een kleine commissie van drie personen van het
deputaatschap bijeen. Voor de begeleiding van ds. Boerma is eveneens een extern deskun-
dige aangetrokken die wil dienen als 'praatpaal' m.b.t. het eigen functioneren van ds. Boer-
ma. Ook geven deputaten kennis van hun werkzaamheden in het blad voor doven en
slechthorenden en belangstellenden in de Gereformeerde Kerken 'Ons Contact'.
Op deze wijze geven deputaten invulling aan de opdracht om de predikant met raad en daad
terzijde te staan.

2.2 Functioneren

Deputaten kunnen met blijdschap een goed getuigenis geven van de inzet en de taakvervul-
ling van ds. Boerma. Hij verdiept zich in de wereld van doven en slechthorenden en houdt
zich diepgaand bezig met vragen inzake pastorale zorg, doelgroep, aandachtsveld, voorlich-
ting, samenwerking met dovencommissies, dovenblad, doel van het werk van de doven-
predikant en dergelijke zaken.

3.1.1 Traktement

Deputaten hebben in overleg met de kerk van Zwolle-Zuid een passend traktement en een
passende onkostenvergoeding voor de doven-predikant vastgesteld en doen hem een en



ander in maandelijkse termijnen toekomen. Zij hebben br. E. Huttinga, Heerkensmarke 7,
8016 AP Zwolle, lid van de kerk te Zwolle-Zuid, bereid gevonden hiervoor zorg te dragen. Hij
heeft de functie van administrateur van het deputaatschap op zich willen nemen, waarvoor
wij hem zeer erkentelijk zijn.
Deputaten hebben de kerkeraad van Zwolle-Zuid gevraagd jaarlijks een kascontrole te laten
verrichten en bevindingen jaarlijks te rapporteren aan het deputaatschap.

3.1.2 Emeritaatsregeling

In een bijlage bij de beroepsbrief is aan ds. Boerma een emeritaatsregeling aangeboden die
minimaal een emeritaatsuitkering garandeert op het niveau dat door de Vereniging Samen-
werking Emeritering wordt aangehouden. Aan een definitieve regeling wordt op dit moment
nog gewerkt.

3.1.3 Huisvesting

Wij kregen opdracht desgewenst te zorgen voor een passende huisvesting van de predikant
in de plaats waar de beroepende kerk is gevestigd. Aan deze opdracht hebben wij voldaan.
Ds. Boerma woont sinds 4 juli 1995 naar volle tevredenheid van hemzelf en zijn gezin te
Zwolle-Zuid in een woning, die aangepast is aan de werkzaamheden die ds. Boerma ver-
richt.

3.1.4 Communicatieapparatuur

Voor communicatie met de doven is een visicom aangeschaft. Dat is een telefoon met
beeldscherm, waarmee de doven met de DSH-predikant kunnen communiceren en anders-
om. Alle doven boven de 12 jaar hebben zo'n visicom.
Een nieuwe ontwikkeling onder de doven is, dat steeds meer doven in plaats van een
visicom een fax gebruiken. De DSH-predikant zal te zijner tijd een fax ter beschikking
gesteld worden.
De DSH-predikant is vaak onderweg. Om voor dringende zaken bereikbaar te zijn en onno-
dig reizen te voorkomen (een vergadering die op het laatste moment is afgelast of iets
dergelijks) heeft de DSH-predikant een semafoon, waarmee zijn vrouw hem kan oproepen.

4. Verzorging DSH-gemeenteleden

Wij hebben ons als deputaten in de afgelopen periode beziggehouden met de opdracht om
samen met de predikant te trachten de pastorale verzorging van de DSH-gemeenteleden te
stimuleren en te coördineren. Daarbij zijn wij er op gestuit dat wij als deputaten verantwoor-
delijk zijn voor het werk van de dovenpredikant, terwijl hij in de praktijk vooral veel met de
vier in het land bestaande dovencommissies te maken heeft. Deze commissies nodigen de
predikant uit voor preekbeurten, vragen hem om een bijdrage te leveren enz. 
Het doel dat wij gezamenlijk nastreven is niet dat het regionale werk centraal geregeld
wordt, maar dat iedere regio evenredig van de dovenpredikant gebruik kan maken. 
Wij streven naar een goede communicatie tussen deputaten en dovencommissies. Indien
gewenst nemen deputaten deel aan de vergaderingen van de regionale dovencommissies.
Ook hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het werk van de dovenpredikant. Wij
hebben de dovencommissies gevraagd een jaarplan bij ons in te dienen. Ons deputaatschap
stelt vervolgens het inzetten van de dovenpredikant vast. In het geval dat een dovencommis-
sie van gemaakte afspraken wil afwijken of afstand wil nemen van het werk van de doven-
predikant zal zij zelf eerst met de dovenpredikant spreken en daarna zo spoedig mogelijk het
deputaatschap en de particuliere synode op de hoogte stellen. 
Het pastorale werk zelf is niet van tevoren af te spreken en laat het deputaatschap aan de
predikant zelf over. Hij houdt dus rechtstreeks contact met 'zijn' gemeenteleden en hun
kerkeraad.

5. Bijdrage van de kerken



Deputaten behoren onder verwijzing naar een bijgevoegde beknopte begroting de kerken te
vragen om een bijdrage per ziel. 
Voor het jaar 1994 hebben deputaten de kerken om een bedrag van f. 1,35 per ziel ge-
vraagd en voor het jaar 1995 om een bedrag van f. 1,25 per ziel. Wij zijn dankbaar dat de
kerken het werk in financieel opzicht mogelijk maken, zodat wij ons werk onbezorgd kunnen
verrichten.

6.1 Vergaderingen

Deputaten kregen de instructie op zijn minst vier maal per jaar te vergaderen. Reeds eerder
maakten wij er melding van dat wij één maal per twee maanden bijeenkomen in brede
samenstelling. 
Zo nodig vergadert eveneens één maal per twee maanden een kleine commissie uit het
deputaatschap samen met ds. Boerma. Belangrijke zaken uit dit overleg worden gemeld aan
de vergadering van het voltallige deputaatschap.

6.2 Functies binnen het deputaatschap

De taakverdeling binnen het deputaatschap is als volgt geregeld:
Ds. C. v.d. Berg, samenroeper/voorzitter
Ds. A.H. Driest, notulist
Ds. A.O. Reitsema, rapporteur/correspondent
Mevr. M. Klapwijk, penningmeesteresse

6.3 Adviserende leden

De synode te Ommen heeft ons opgedragen in de regel de DSH-predikant en de vertegen-
woordiger van de beroepende kerk uit te nodigen om als adviserende leden aan de vergade-
ringen deel te nemen. Wij hebben aan deze opdracht voldaan. Zowel ds. J.W. Boerma als
br. M.J. de Jong, vertegenwoordiger van de kerk te Zwolle-Zuid, woonden de deputatenver-
gaderingen bij.

7. Rapportage en voorstellen

Met het indienen van dit rapport voldoen wij aan het eerste deel van de opdracht onder punt
7 die de synode te Ommen ons verstrekt heeft. 
De DSH-predikant verricht op dit moment nog veel voorbereidend werk. Nu al is duidelijk dat
de hoeveelheid werk in de toekomst omvangrijk zal worden. Of één predikant het werk aan
kan, kunnen wij als deputaten momenteel moeilijk zeggen.
Verder overwegen wij met betrekking tot het rooster van aftreden het volgende:
Het studiedeputaatschap, benoemd door de generale synode te Leeuwarden bestond uit vijf
personen. Het eerste werkdeputaatschap, benoemd door de generale synode te Ommen,
werkte in de praktijk met zeven personen (vijf primi en twee secundi). Dit werd nodig gevon-
den in verband met het beroepingswerk, dat in het begin veel tijd vroeg. Wij hebben dit
aantal als prettig ervaren. 
Wij stellen u voor de grootte van het werkdeputaatschap te bepalen op zeven personen.

De deputaten:
C. van den Berg, voorzitter
P. Compaan
A.H. Driest
J. Huisman
M. Klapwijk 
A.O. Reitsema, rapporteur
H.J. Schoon-Stevens

Bijlagen:



1 Verslag van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Zwolle-Zuid
2 Formulier voor de bevestiging van een dienaar van het Woord ten behoeve van de

ambtelijke verzorging van doven en slechthorenden.



BIJLAGE 1

Verslag van de: kerkeraad van de gereformeerde kerk van Zwolle-Zuid in verband met de
opdracht naar de DSH-predikant

Inleiding

De kerk van Zwolle-Zuid is door de Generale synode van Ommen 1993 aangewezen voor
het beroepen van en het oefenen van opzicht en tucht over de DSH-predikant. Deze predi-
kant is naar analogie van art 12 KO aan de kerk te Zwolle-Zuid verbonden. De GS heeft
tevens besloten dat de kerk te Zwolle-Zuid rapporteert aan de GS en haar rapport voegt bij
dat van de deputaten.
De rapportage volgt de instructie van de GS en besluit met een aantal evaluerende opmer-
kingen.

1 Beroepen van predikant

Zij beroept op voordracht van deputaten voor pastorale verzorging van DSH- gemeenteleden
een predikant voor de pastorale verzorging van de DSH- broeders en zusters in het midden
van de kerken. Indien de kerk ook na overleg met de deputaten, niet kan instemmen met de
voordracht, zal zij wachten op een andere voordracht van deputaten.

De kerkeraad ontving begin 1994 een voordracht van deputaten voor het beroepen van een
predikant. De voordracht was uitgebreid gemotiveerd. Zowel de procedure waarlangs tot een
selectie gekomen is, als de motieven om de betreffende predikant te beroepen, zijn op een
adequate wijze schriftelijk en in een vergadering met de kerkeraad belicht. De kerkeraad
achtte de procedure en de gronden op basis waarvan een keuze is gemaakt voldoende om
de voordracht van de deputaten te volgen.
In zijn vergadering van 15 februari heeft de kerkeraad besloten ds. J.W. Boerma te Onnen
te beroepen. De beroepingsbrief is door een gezamenlijke delegatie van deputaten en de
kerkeraad bij ds. Boerma bezorgd. Deze brief is aan de bijzondere taak en plaats van de
DSH-predikant in de kerken aangepast.
Tezamen met deputaten is een uitgebreid programma van oriëntatie op de aard van de
werkzaamheden, de betrokken mensen, en de plaats van vestiging opgesteld.
Op 11 april 1994 hebben ds. Boerma en zijn vrouw de kerken verblijd met een positief
besluit naar aanleiding van het beroep dat op hem is uitgebracht. Op vrijdag 24 juni 1994 is
ds. Boerma in een dienst uitgaande van de kerk te Zwolle-Zuid bevestigd door ds. A.H.
Driest te Buitenpost en heeft hij intrede gedaan. Voor deze dienst zijn de dove en slechtho-
rende broeders en zusters, en hun directe verwanten, in onze kerken uitgenodigd. Daar-
naast hebben zij die zich binnen onze kerken speciaal bezig houden met de dove en slecht-
horende broeders en zusters een uitnodiging ontvangen. Dit gold ook voor de kerken in de
classis Zwolle. Na afloop heeft een geanimeerde begroetingsavond vanuit de kerk van
Zwolle-Zuid en vanuit de DSH plaatsgevonden.

2 Opzicht en tucht

Zij oefent volgens de kerkelijke regels opzicht en tucht over de predikant, maar zij gaat niet
over tot tuchtmaatregelen dan na overleg met de deputaten.

Het onderwerp opzicht en tucht en de manier waarop hieraan invulling moet worden gege-
ven door de kerkeraad is nog niet uitgekristalliseerd.
Voor een deel hangt dit samen met de werkzaamheden en de woonplek van de DSH-predi-
kant. Gedurende het eerst jaar van zijn werkzaamheden is hij met name bezig geweest met
studie om zich voor te bereiden op zijn taak. Zijn woonplaats is gedurende die periode in het
noorden van het land geweest en niet in Zwolle. Sinds juli '95 woont de predikant in Zwolle-
Zuid. Ten tweede is dit punt nog in ontwikkeling in de relatie met deputaten. Deputaten
onderhouden contacten betreffende het werk met de predikant mede op basis van besluit



6.2.1 van GS waarin voor de taak van deputaten verwezen wordt naar art 21 KO.
De kerkeraad gaat er vanuit dat deputaten de primair signalerende functie hebben waar het
gaat om het werk van de predikant. De kerkeraad reageert op actie vanuit deputaten.
Daarnaast is de kerkeraad naar de regels van de KO de instantie die belast is met opzicht
en tucht over leer en leven van de predikant.

3 Relatie met de kerk

Zij vraagt haar classis om goedkeuring van de regeling van de relatie waarin de DSH-predi-
kant tot haar staat.

De kerkeraad heeft zich voor de regeling van de relatie van de predikant met de kerk van
Zwolle-Zuid nauw aangesloten bij de instructie van de GS. De is aan de orde geweest in de
classis Zwolle in haar vergadering van 15 juni 1994 en goedgekeurd.
Ook het gewijzigde bevestigingsformulier en de beroepingsbrief zijn aan de classis Zwolle
voorgelegd.

4 Emeritering

Zij sluit een overeenkomst met de Vereniging Samenwerking Emeritering met het oog op
verplichtingen krachtens art 13 KO jegens de DSH-predikant; de kosten voortvloeiende uit
deze overeenkomst komen voor rekening van de kerken gezamenlijk, vertegenwoordigd
door de deputaten.

De kerkeraad heeft op 1 juli 1994 een overeenkomst gesloten met de Vereniging Samen-
werking Emeritering. De kosten hiervoor worden periodiek verrekend met de deputaten.

5 Predikant en kerkeraad

Zij stelt de DSH-predikant in de gelegenheid eenmaal per jaar een vergadering van de
kerkeraad bij te wonen alsmede een vergadering van de kerkeraad met diakenen en de
kerkeraadsvergadering waarin de jaarlijkse kerkvisitatie wordt gehouden; verder nodigt zij de
predikant uit om twee maal per jaar in haar midden voor te gaan in de dienst des Woords.

De predikant heeft een tweetal vergaderingen van de kerkeraad met diakenen bijgewoond,
waaronder de kerkvisitatie d.d. 7 november 1994. De kerkvisitatie in juni 1995 is niet bijge-
woond vanwege de verhuizing naar Zwolle.
In 1995 ging de predikant, mede op zijn verzoek, regelmatig voor in diensten van onze
kerkelijke gemeente. In 1996 zal dat DV 6x zijn.

6 Vertegenwoordiger als adviserend lid

Zij wijst een vertegenwoordiger (met een secundus) aan om als adviserend lid de vergade-
ringen van deputaten bij te wonen.

De raad heeft een vertegenwoordiger aangewezen, broeder M.J. de Jong, die als advise-
rend lid de vergadering van deputaten bijwoont. Hij neemt geen deel aan de 'smalle verga-
deringen' van deputaten met de predikant waarin de dagelijkse werkzaamheden, aandachts-
punten en problemen aan de orde komen.

7 Bevestigingsformulier

Zij past in overleg met de deputaten het bestaande formulier voor de bevestiging van diena-
ren des Woords zodanig aan dat het gebruikt kan worden bij de bevestiging van de DSH-
predikant.

In goed overleg met en op voorzet van deputaten heeft de kerkeraad het formulier voor de



bevestiging van dienaren des Woords aangepast. Dit is ook voorgelegd aan de classis (+
bijlage).
De aanpassing had tweeërlei doel: de bruikbaarheid voor de bijzondere situatie van de DSH-
predikant, en de begrijpelijkheid voor dove en slechthorende broeders en zusters.

8 Evaluatie

In het algemeen is de instructie zoals vastgesteld door de generale synode van Ommen
werkbaar gebleken voor de kerk van Zwolle-Zuid. Er zijn goede, plezierige en open contac-
ten met deputaten. Tot slot is de raad verheugd over de komst van ds. Boerma naar onze
gemeente.

Zwolle, 16 oktober 1995

ds. J.T. Oldenhuis P.R.A. Borg
praeses scriba



BIJLAGE 2

Formulier voor de bevestiging van een dienaar van het Woord ten behoeve van de ambtelij-
ke verzorging van de dove en slechthorende broeders en zusters in de Gereformeerde
Kerken in Nederland

Gemeente van onze Heer Jezus Christus en allen die vanavond hier speciaal zijn uitgeno-
digd.

Inleiding

De Generale Synode van Ommen 1993 heeft uitgesproken, dat er voor de pastorale verzor-
ging van de dove en slechthorende broeders en zusters een aparte predikant moet komen.
De kerk te Zwolle-Zuid is aangewezen om deze predikant te beroepen.
De kerkeraad heeft twee keer aan de gemeente de naam bekend gemaakt van ds J.W.
Boerma.
Hij is door de kerkeraad beroepen op voordracht van de Deputaten die benoemd zijn door
de Generale Synode.
De kerkeraad wilde weten, of iemand bezwaar had tegen zijn bevestiging.
Niemand is bij de kerkeraad gekomen met een wettig bezwaar. Daarom zal hij nu op de
manier van artikel 12 van de kerkorde aan deze kerk verbonden worden.

Onderwijzing

Eerst zullen we met U, ds Boerma, en met allen die hier aanwezig zijn, nagaan wat er in
Gods Woord staat over het ambt van dienaren van het Woord.
God onze Vader in de hemel wil uit de door de zonde kapot gemaakte mensenwereld een
gemeente bij elkaar roepen en samenbrengen, om aan haar het eeuwige leven te geven.
Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Dat zijn de ambtsdragers van de gemeen-
te.
Ze worden door Christus aan de gemeente gegeven. Paulus zegt dat zo:
En dit waren de gaven die Hij gaf: sommigen zouden apostelen zijn, anderen profeten, weer
anderen evangelisten, nog anderen herders en leraren, om de gelovigen op te leiden voor
het werk in de dienst van God, voor de opbouw van het lichaam van Christus (Efl. 4:11-12).

Als de goede Herder zorgt Christus altijd voor zijn kudde.
Daarom geeft Hij herders aan zijn kudde: Hij wil, dat er in zijn naam goed voor de schapen
gezorgd wordt.
Dat moeten deze herders doen door de boodschap van God door te geven en door de
sacramenten te bedienen, de doop en het avondmaal, en door in de kerkdiensten te bidden.
Zo wordt de kudde op de goede weg geleid.

In het begin is dat allemaal door de apostelen alleen gedaan. Later benoemden zij in elke
gemeente ouderlingen.
Zij werden daarbij geleid door de Geest van Christus.
Uit 1 Timoteüs 5: 17 kunnen we afleiden, dat er twee soorten ouderlingen waren:
a. ouderlingen die leiding gaven; en
b. ouderlingen die daarnaast ook nog de taak hadden te preken en te onderwijzen.
De laatsten noemen wij vandaag: dienaren van het Woord.
Deze dienaren van het Woord hebben de opdracht gekregen overal het bericht te brengen
dat er door het werk van Jezus Christus verzoening is gekomen.
Daar zegt Paulus het volgende van: Dit alles hebben we aan God te danken.
Hij heeft ons mensen door Christus met zichzelf verzoend; Hij heeft ons in dienst gesteld
van die verzoening.
Ik bedoel: God zelf heeft in Christus de wereld met zich verzoend, Hij heeft de mensen hun
fouten niet meer willen aanrekenen;
en aan óns heeft Hij het toevertrouwd die verzoening bekend te maken.



Wij zijn dus gezanten van Christus, God doet een beroep op jullie door middel van ons.
In naam van Christus smeken we jullie: laat je met God verzoenen! (2 Kor. 5:18-20)

We zullen nu nagaan wat de taak van de dienaren van het Woord is.

1. In de eerste plaats moeten zij het Woord van God onverkort en zuiver aan de gemeente
doorgeven.
Zij moeten dat doen zoals Paulus dat in zijn tweede brief aan Timoteüs beveelt:
Voor God en voor Christus Jezus, die recht zal spreken over alle mensen, levenden en
doden, geef ik je het plechtige bevel: zo waar als Hij komt en zo waar als Hij koning is,
verkondig de boodschap,
kom erop terug bij elke gelegenheid, of het goed uitkomt of niet; redeneer met ze, waar-
schuw ze, doe een beroep op ze,
steeds geduldig en onderrichtend (2 Tim. 4:1-2).

Precies zoals Paulus moeten de dienaren van het Woord dat doen zowel in het publiek als
ook bij de gelovigen thuis.
Ze moeten alles wat ingaat tegen het Woord van God of waardoor het Woord van God
veranderd wordt, met argumenten uit Gods woord weerleggen.
Ze moeten de dingen die slecht zijn en waar je verkeerd mee uitkomt in hun ware aard laten
zien als zinloze werken van de duisternis.
Ze moeten de gemeenteleden oproepen om God na te volgen en in het licht te wandelen.
Ze moeten de gemeenteleden ook bezoeken, de zieken troosten en de jongeren van de kerk
en anderen die door God geroepen worden onderwijs geven in het Woord van God. Want de
kennis van Gods Woord maakt een mens wijs en brengt hem tot redding, door het geloof in
Jezus Christus.
Zo roepen ze door vermaning en vertroosting de hele gemeente bij de redding van Christus.

2. In de tweede plaats is het hun taak de sacramenten te bedienen, de doop en het avond-
maal.
Christus heeft namelijk de bediening van de sacramenten verbonden aan de verkondiging
van het evangelie.
Daarom is het de taak van dienaren van het Woord de doop te bedienen. Christus heeft dat
als volgt bevolen:
Ga de wereld in, maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop de mensen overal in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:19). Ook behoren de dienaren
van het Woord het Avondmaal te bedienen. Dat heeft Christus bevolen toen Hij bij de
instelling van het Avondmaal zei: Doe dit tot mijn gedachtenis (Luc. 22:10).

3. In de derde plaats is het de taak van de dienaren van het Woord in de erediensten van de
gemeente de naam van de Heer aan te roepen en in het publiek de Here te bidden en
smeekbeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen; voor
koningen en voor allen die een hoog ambt bekleden.

4. In de vierde plaats moeten ze samen met de ouderlingen, als beheerders van Gods huis,
er voor zorgen, dat in de gemeente alles stijlvol en ordelijk geregeld is, op de manier die
Christus geboden heeft.
Daarom zien ze toe op de leer en het leven van de gemeenteleden en zorgen ze voor de
kudde waarvan ze herder zijn.
In opdracht van Christus gebruiken ze de sleutel van de christelijke tucht, om daarmee het
koninkrijk der hemelen te openen voor de gelovigen en te sluiten voor de ongelovigen.

Uit dit alles blijkt, hoe belangrijk het werk van de dienaren van het Woord is. God wil door dit
werk mensenlevens redden. De dienaren van het Woord worden 'sterren in de rechterhand
van Christus' genoemd. En Christus is degene die tussen de kandelaren wandelt. Met die
kandelaren worden zijn gemeenten bedoeld.
De dienaren van het Woord dragen dus grote verantwoordelijkheid.



Paulus schrijft dan ook aan Timoteüs:
Het onderricht dat je mij in het openbaar hebt horen geven, geef dat door aan betrouwbare
mensen, van wie je weet dat ze geschikt zijn om onderricht te geven (2 Tim. 2:2).

Wanneer zij als herders van de kudde trouw zijn geweest in hun werk, zullen zij als de
Opperherder verschijnt, de nooit verdorrende krans van de roem verkrijgen.

Aan u, ds. Boerma, zal de ambtelijke verzorging van dove en slechthorende broeders en
zusters in het midden der Gereformeerde Kerken zijn opgedragen, volgens de instructie
welke de Generale Synode van Ommen daarvoor heeft vastgesteld.
U zult op verzoek van de plaatselijke kerkeraden of met hun goedvinden uw pastorale taak
ten opzichte van de dove en slechthorende broeders en zusters moeten verrichten.

U zult in speciaal voor hen belegde diensten moeten voorgaan en hen thuis moeten opzoe-
ken.
U zult de jongeren onder hen moeten onderwijzen in de inhoud van de Schrift.
U zult in goede samenwerking met plaatselijke kerkeraden moeten letten op leer en leven
van de dove en slechthorende broeders en zusters.
U zult in heel uw werk de band die deze broeders en zusters met hun eigen gemeente
verbindt, moeten eerbiedigen.

Bevestiging

Geliefde broeder, u staat nu klaar om uw ambt, zoals dat zojuist omschreven is, te aanvaar-
den. Wij verzoeken u op de volgende vragen antwoord te willen geven voor God en zijn
heilige gemeente

1. Bent u ervan overtuigd, dat God zelf u tot deze dienst heeft geroepen?

2. Aanvaardt u de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament als het enige Woord van
God en de volkomen leer van de verlossing; en verwerpt u alles wat daarmee in strijd
is?

3. Belooft u dat u overeenkomstig deze leer uw ambt trouw zult bedienen; en belooft u
dat u in heel uw leven zult laten zien, dat u God liefhebt en eerbied voor Hem hebt?

4. Belooft u dat u zich onderwerpt aan de kerkelijke vermaning en tucht volgens de regels
van de kerkorde en bijzondere bepalingen die voor uw geval zijn opgesteld, als u
zondigt in leer of leven?

Wat is daarop uw antwoord?

(Antwoord: Ja) 
(Duidelijk zichtbaar met hoofdknik)

Zegen 
God onze Vader in de hemel 
die u geroepen heeft tot dit ambt, 
Hij zal u kracht geven, 
Hij zal u verlichten door zijn Geest 
en Hij zal u zó leiden in de praktijk van uw ambt 
dat u daarin gehoorzaam bent 
en dat uw werk vrucht draagt, 
tot eer van Gods naam en 
tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon Jezus Christus. 
AMEN

Opdracht



Geliefde broeder in Christus,
God onze Vader heeft zijn gemeente gekocht door het bloed van zijn eigen Zoon. 
Daartoe behoren ook dove en slechthorende broeders en zusters.
Die moeten net zo goed in zijn naam verzorgd worden als schapen van zijn kudde.
U bent als herder en leraar aan de gemeente hier verbonden met de bijzondere opdracht te
werken ten behoeve van de ambtelijke verzorging van de dove en slechthorende broeders
en zusters in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De Heilige Geest heeft u met deze bijzondere taak belast. 
Let daarom goed op uzelf.
U moet een voorbeeld zijn in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in zuiverheid.
Heb Christus lief en zorg goed voor de schapen van zijn kudde, die mede aan u worden
toevertrouwd.
Doe dat niet uit een star plichtsbesef maar van harte en met liefde, zoals de Here van u
vraagt. U moet ook niet de baas willen spelen over de dove en slechthorende broeders en
zusters, die mede aan uw herderlijke zorg worden toevertrouwd.
Geef de boodschap zuiver door, zodat de schapen van Christus door uw prediking en
onderwijs bewaard blijven bij Gods Woord.
Til mee aan de moeilijkheden van anderen als een goed soldaat van Christus Jezus.
Laat de geestelijke gaven die de Here u voor dit werk gegeven heeft, niet ongebruikt.
Doe uw werk met volledige inzet en houd vol.
Als u zo werkt, zult u uzelf behouden, maar ook de dove en slechthorende broeders en
zusters voor wie u moet zorgen.
En de Heer zal met u zijn.

En u, dove en slechthorende broeders en zusters in de Gereformeerde kerken in Nederland:
De Here heeft deze predikant aan u gegeven. 
Denk eraan dat God zelf tot u spreekt via deze predikant. 
Neem daarom de woorden die hij naar de Schrift spreekt, met blijdschap aan. 
Ontvang deze predikant hartelijk, want er staat in de Schrift: 
Wat zien we ze graag komen, de brengers van goed nieuws. 
U moet waardering hebben voor deze predikant vanwege zijn werk. 
Bid voor hem, dat hij zijn werk zo kan doen, als het moet. 
Gehoorzaam hem en luister naar hem. 
Want hij houdt de wacht bij uw leven omdat hij zich zal moeten verantwoorden. 
Zorg ervoor, dat hij zijn werk met plezier kan doen. 
En dat hij het werk niet te moeilijk vindt en er verdrietig van wordt. 
Want dan kan hij niet goed voor u werken. 
Als u zo deze dienaar van de Heer ontvangt, zal Gods vreze over u komen. 
Dan krijgt u als erfenis het eeuwige leven. 
En wat betreft de kerkeraden en gemeenten in den lande: 
laat ze deze predikant ontvangen, die nu aangesteld is voor de pastorale verzorging van de
dove en slechthorende broeders en zusters; 
laat ze zoveel mogelijk met hem samenwerken, opdat de ambtelijke verzorging van deze
broeders en zusters goede voortgang vindt en zij als schapen van Gods kudde de verzor-
ging krijgen die ze nodig hebben.

Gebed

Omdat wij dit alles in eigen krachten niet kunnen doen, zullen we nu tot de almachtige God
bidden.

Barmhartige Vader, U brengt op grond van het werk van Jezus Christus uw Zoon, uit de hele
verloren mensenwereld een gemeente samen, en U geeft haar het eeuwige leven. 
Wij danken U, dat U die gemeente bij elkaar wilt brengen met gebruikmaking van mensen.
En we danken U dat U aan de dove en slechthorende broeders en zusters in de Gerefor-
meerde Kerken nu deze dienaar van het Woord geeft. 
Wij bidden U: 



Wil hem door Uw Geest alles geven wat hij nodig heeft om het werk te doen, waartoe U hem
hebt geroepen. 
Geef hem helder inzicht om de Schriften te begrijpen. 
Open zijn mond en geef hem de mogelijkheden om Uw boodschap aan de dove en slechtho-
rende broeders en zusters door te geven. 
Geef hem de wijsheid en trouw om de schapen, die hem worden toevertrouwd op de rechte
weg te leiden en te verzorgen.
Geef hem dat hij zijn dienst zo zal uitvoeren, dat daardoor uw kerk wordt bewaard en ver-
meerderd.
Bemoedig hem en vertroost hem door Uw Geest, zodat hij het volhoudt in moeiten en
beproevingen en eens met alle trouwe dienaren samen met zijn Heer feest zal kunnen
vieren.

Wil ook allen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd de genade geven, dat zij deze dienaar
ontvangen als door u gestuurd. Geef dat zij de leer en de vermaning van Christus, waarmee
deze leraar tot hen komt, aannemen en met plezier zijn leiding opvolgen.
Geef dat allen door zijn dienst in Christus geloven en het eeuwige leven als erfenis krijgen.
Verhoor ons, o barmhartige Vader, door Uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. In zijn
naam bidden wij:
Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde; 
geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking;
maar verlos ons van de boze; 
want van U is het koninkrijk; 
en de kracht en de heerlijkheid; 
tot in eeuwigheid. AMEN



RAPPORT DEPUTATEN GEESTELIJKE VERZORGING VAN MILITAIREN

1. Samenstelling deputaatschap

De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken te Ommen 1993 benoemde tot deputa-
ten de volgende broeders :
ds.P.Groenenberg - Amersfoort , nu te Ermelo
J.Bosch - Waddinxveen
T.Damstra - Hasselt
H.Holwerda - Assen
ds. L.S.K.Hoogendoorn - Waddinxveen
ds. A.J.Mol - Winsum
C.J.Rump - Apeldoorn

en als secundi :
G.H.Elzinga - Heerenveen
ds. G.F.de Kimpe - Axel, nu te Hardenberg

de taakverdeling was als volgt :
ds. Groenenberg - voorzitter
ds. Mol - secretaris
Damstra - penningmeester

2. Uitvoering van de opdracht
(Steeds wordt een deel van besluit 5 van artikel 43 van de acta van Ommen 1993 weergege-
ven ,onder de letters a tot n; vervolgens leest u een verslag van werkzaamheden onder dat
punt; voorbeeld a-v : staat voor verslag onder a,enzovoorts )

a. als instantie te fungeren waaraan de overheid (c.q. de hoofdlegerpredikant,de
hoofdluchtmachtpredikant of de hoofdvlootpredikant) mededeling kan doen,indien zij/hij ter
vervulling van een of meer plaatsen als krijgsmachtpredikant deze uit de gereformeerde
kerken wenst;

a-v

De verstandhouding met de hoofdlegerpredikant is steeds goed gebleken. Het ligt ook
duidelijk niet aan hem, dat we in de afgelopen 3 jaar slechts 1 legerpredikant hebben kun-
nen uitzenden.
In het aanvullend rapport (april 93) was al aangeduid dat er mogelijk weer plaats zou zijn
voor een jaarling. En we zijn blij dat we een broeder hebben kunnen uitzenden.
Overigens blijft de lijn van overheidswege : inkrimpen,bezuinigen. Was de bearbeiding door
een GV-er in het leger 1 op de 350 , dit loopt terug naar 1 op de 800 mensen.
Het vormingswerk op de centra gaat van ca. 7000 personen per jaar naar circa 4000.
Twee broeders hebben we bereid gevonden zich beschikbaar te stellen voor een eventueel
legerpredikantschap. Sinds december 1994 zitten ze al in de 'wachtkamer'.Een erg prettige
constructie is het niet; toch hebben we - mocht er een plaats vrij komen - dan direkt mannen
klaar staan. Uiteraard blijven de broeders niet tot in lengte van dagen afwachten. We hou-
den als deputaten contact met hen.

b. de ontwikkeling in de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht zo nauwkeurig moge-
lijk te volgen en te toetsen en een nauw contact met de hoofdlegerpredikant c.q.de hoofd-
luchtmachtpredikant en/of hoofdvlootpredikant te onderhouden om zo mogelijk invloeden ten
goede aan te wenden;

b-v

Vooral via lectuur proberen deputaten op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen :
Dubbel-aksent en Legerkoerier, uiteraard ook de overige pers. Wanneer van eventuele
invloed sprake zou kunnen zijn moeten we bij het volgende punt c.zijn.

c. in het kader van de opdracht onder b.genoemd als waarnemers zonder enige verplichting
te doen wat mogelijk is met betrekking tot het werk van het CIO-M (Contact inzake
overheidszaken-militairen);

c-v



Onze vaste waarnemer is ds. Hoogendoorn. Hij heeft nagenoeg alle vergaderingen bijge-
woond. Dat betekende meestal een stroom aan actuele informatie uit de hoogste regionen.
In het vorige rapport staan de oorzaken opgesomd die hebben geleid tot een forse inkrim-
ping van het bestand krijgsmachtspredikanten. De gedachten schuiven ook steeds meer op
naar de richting het geestelijk verzorgen als een facilitair bedrijf in te richten.
Bij het CIOM staan de kleinere kerken goed te boek inzake hun inspanningen op militair
gebied. Hoogendoorn heeft goede mogelijkheden onze inbreng en visie naar voren te
brengen.

d. ijverig te zoeken,eventueel met behulp van classicale vergaderingen, naar predikanten die
geschikt en bereid zijn de functie van krijgsmachtpredikant te vervullen,ongeacht of dit een
plaats bij de landmacht,bij de luchtmacht of bij de vloot betreft en zo te komen tot bezetting
van die plaatsen die voor gereformeerde predikanten beschikbaar zijn;

d-v

Voortdurend hebben we werk om de informatiemap naar lp's bij de tijd te houden. Ook
kerkeraden aan wie een verzoek wordt gericht haar predikant af te staan ontvangen een
info-map plus een uittreksel om met deputaten een zo helder mogelijk gesprek te kunnen
voeren.
Het was voorzichtig manouvreren richting een kandidaat-lp : 'bent u eventueel bereid het
leger te dienen. Het is niet zeker of u geplaatst kan worden en over het tijdstip valt helemaal
niets te zeggen.'
We waren dan ook zeer verrast dat in het najaar 1994 toch het bericht van de HLP kwam
dat er plaats was voor een jaarling.
We zullen u niet vermoeien met de wervingsactiviteiten. 
In januari 1994 kon ds. C.van Breemen te Heerenveen zijn opleiding beginnen voor lp
gedurende een jaar en zes maanden.

We zijn zijn kerkeraad en gemeente dankbaar dat ze hem hebben willen afstaan voor dat
werk. Ook gaan we ervan uit dat de classis enige hulpdiensten aan het 'vakante Heeren-
veen' heeft verleend. Uit de rapportage is gebleken dat hij zijn werk met veel inzet en veel
plezier heeft gedaan.
Ook van de zijde van zijn werkgever : opleiding Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn en
daarachter de HLP, kwamen goede berichten.
Inmiddels zwaaide hij februari 1995 af en keerde terug naar zijn gemeente.
Op dit moment zijn we twee kandidaat-legerpredikanten rijk. Ze zitten in de wachtkamer.
Defensie vraagt (nog) niet naar hen. De HLP kan ook geen enkele garantie geven, dat er
binnenkort een plaats door een van de onzen bezet zal worden. Via onze man in 'Den Haag'
houden we de lijn open.
Door de overgang naar een beroepsleger zal het alleen maar nog minimaler worden. De
secularisatie heeft een enorme slag geslagen.

e+f+g (samengevat) het gaat hier om de regels ten aanzien van lp in kort verband

e+f+g-v

Een plaatsing van een lp voor bepaalde tijd (kortverbander) moet voorlopig beslist tot de
onmogelijkheden worden gerekend.
Wel hebben we gewerkt aan regelingen in dezen, omdat na de vorige synode nog wel hoop
was in deze richting en ons deze opdracht was gegeven.
Van deskundigheid van meerdere zijden hebben we graag gebruik gemaakt : emeritering/
wereldlijk recht / kerkrecht
Zie bijlage "Regeling A + B "

h. de aangeworven krijgsmachtpredikanten voorts te wijzen op de hun gegeven opdracht die
luidt:'Met het Woord van God te arbeiden onder hen die in militaire dienst zijn'.               

h-v

Omdat de lp moet werken in een enorm geseculariseerde omgeving is het voor hem een
voortdurend aftasten van de mogelijkheden zijn medemensen in aanraking te brengen met
de blijde boodschap.
De GV-lessen en conferenties zijn daarvoor de meest geschikte momenten. Ook de 'wandel-



gangen',de informele ontmoetingen geven ruimte voor het Woord.
Ds.Van Breemen heeft allerlei gelegenheden benut om vanuit Gods Woord zijn werk te
doen.

i. nieuwbenoemde krijgsmachtpredikanten te doen scholen in didactische,sociale en andere
vaardigheden ter nadere voorbereiding op het werk, als aanvulling op de Toerusting Krijgs-
macht Pastoraat georganiseerd door de HLP.

i-v

Na een aantal weken geroken te hebben aan het werk heeft ds. Van Breemen een cursus-
dag gevolgd, opgezet door eigen mensen    (reserve-lp's /GVI /deputaten), die voor hem
ondersteunend is gebleken.
Van de zijde van de HLP was er een mentorschap, dat ook een degelijke ondersteuning
bleek.
Deputaten hebben hem op zijn werkplek bezocht, daarnaast ook informele aandacht gege-
ven. Met het gezin is op gezette tijden contact gezocht. Op de vergaderingen van deputaten
was hij present om mondeling verslag te doen. Mede op grond van zijn eindverslag zijn
deputaten ervan overtuigd dat het een zinvol jaar is geweest naar alle kanten.

j. ten aanzien van hun arbeid contact te houden met de Contact Commissie Gereformeerde
Garnizoenskerken

j-v

Deputaten zijn zo rijk dat ze de secretaris van bovengenoemde commissie in hun midden
hebben. Dit betekent de kortst denkbare lijn.
CCGG weet ook de reserve-lp's wel te vinden om werk te verrichten ten bate van de broe-
ders in het buitenland (Duitsland)
In het voorjaar van 1995 is ook een orienterende vergadering belegd om de vier poten
onderling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen : GVI /deputaten GVM / CCGG / GMV-
militairen.

k. geregeld contact te onderhouden met de dienstdoende en reservekrijgsmachtpredikanten
om van deze rapport te ontvangen van hun (eventuele) werkzaamheden, hen bij te staan in
de uitoefening van hun functie en zo nodig te informeren over de huidige gang van zaken.

k-v

Over de begeleiding van de actief-dienende lp is boven al geschreven. Een aantal rapporten
over werkzaamheden van reserve-lp's gedurende de achter ons liggende periode zijn
binnengekomen. Het blijkt dat 'Den Haag' van tijd tot tijd beroep doet op onze 'reservisten':
een oefening, conferenties en vakantie-invallen op kazerne.
Jaarlijks is er een studie en bezinningsdag voor reserve-lp's.
Thema's de afgelopen periode :  met behulp van een psycholoog van een militaire hulpin-
stantie doorpraten over psychische /geestelijke nood als gevolg van oorlogshandelingen
(Joego-Slavie); we hadden ook een Joego-Slavie-ganger (ds. Koolsbergen) in ons midden,
die zijn ervaringen dichterbij bracht.

l+m  samengevat :'vorming (aanstaande) militairen' in samenwerking met het GVI en de
kerken attenderen op de mogelijkheden van deze vormingscursussen.

l+m - v

Op de samenwerking GVI-GVM-GMV-CCGG is boven al gewezen. Het initiatief tot cursus-
sen ligt bij CCGG en GVI. Over de aantallen deelnemers heerst beslist bezorgdheid.
Steeds wordt een reserve-lp gevraagd een bijdrage te leveren aan de cursussen.Over en
weer werkt dat stimulerend.

n-v

Dit rapport loopt over de periode april 1993 tot juni 1995
Op de volgende data is vergaderd :

1 oktober 1993



21 januari 1994  / 29 april / 9 september / 8 december 
9 maart 1995 / 13 juni 1995

Een aanvullend rapport zal aan de Generale Synode worden gezonden in het voorjaar van
1996.

VOORSTEL :  Hoewel aan het front de lijnen naar de toekomst nogal eens wisselen houden
we het op de invulling die we aan het eind van het rapport dd. juni 1992 hebben geformu-
leerd.

Op onze laatste vergadering werd de gedachte uitgesproken of  het niet mogelijk zou zijn zelf
een lp. te bekostigen en dan uit te zenden onder de militairen.
Immers de behoefte aan geestelijke zorg is er beslist ;
denkt u aan de vredesoperaties.
Alleen de overheid besteedt er steeds minder geld aan.

opgesteld 17 juni 1995  namens deputaten GVM , 
AJ Mol, secretaris



BIJLAGE A

Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke verzor-
ging van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een krijgsmachtpredikant in
'lang verband'

1. De deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de genera-
le synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hierna: de deputaten) dragen aan de
bevoegde militaire instanties een door hen geschikt geachte predikant (hierna: de predikant)
ter benoeming tot krijgsmachtpredikant voor. Zij doen dit niet dan nadat deze heeft toege-
zegd een eventuele benoeming te zullen aannemen en nadat zijn kerkeraad (hierna: de
kerkeraad) zich bereid heeft verklaard hem voor de dienst als krijgsmachtpredikant een
bijzondere opdracht te geven. Bij de door hen aan de bevoegde overheidsinstanties te
geven goedkeuring delen de deputaten mee voor welke periode zij hun goedkeuring aan de
benoeming verlenen. Deze periode bedraagt maximaal vijf jaar.

2. Binnen twee weken nadat de predikant bij Koninklijk Besluit is benoemd tot geestelijk
verzorger bij de krijgsmacht, zenden de deputaten het concept van de 'Regeling naar artikel
12 K.O. voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in lang verband'
(hierna: de 'Regeling') toe aan de kerkeraad, waarna deze de nader ingevulde 'Regeling'
voor zijn predikant ter goedkeuring aan de classis ................ van de gereformeerde kerken
(hierna: de classis) voorlegt.

3. Tijdig voor het verstrijken van een periode voor welke de deputaten hun goedkeuring
hebben verleend als hiervoor in artikel 1 vermeld, beslissen zij, na overleg met de predikant,
of zij aan de bevoegde militaire instanties zullen meedelen dat de bedoelde periode wat hen
betreft kan worden verlengd. Van hun beslissing geven zij schriftelijk  kennis aan de predi-
kant en aan de kerkeraad.

4. De deputaten regelen en begeleiden voor zover nodig de speciale toerusting van de
predikant. Zij staan hem verder met raad en daad terzijde. Daartoe bezoeken zij hem
minstens   n keer per jaar op zijn standplaats en spreken zij twee keer per jaar met hem over
zijn arbeid aan de hand van zijn rapporten aan de kerkeraad. Tevens nodigen zij hem uit
voor elke vergadering die zij houden en informeren zij hem regelmatig over hun arbeid.

5. In de 'Regeling' wordt vastgelegd, welke speciale verplichtingen de predikant heeft
ten behoeve van het werk dat de gereformeerde kerken gezamenlijk doen voor de geestelij-
ke verzorging van militairen door middel van haar deputaten.

6. Wanneer de deputaten van mening zijn dat in enig opzicht kritiek op of correctie van
de arbeid van de predikant noodzakelijk is, nemen zij daarover met de predikant contact op.
Bereiken de deputaten en de predikant in enige zaak geen overeenstemming, dan maken de
deputaten schriftelijk aan de kerkeraad hun oordeel in dezen bekend. Van dit oordeel
zenden zij een afschrift aan de predikant.

7. Wanneer de deputaten van oordeel zijn, dat er maatregelen van tucht tegen de
predikant nodig zijn, dan doen zij dit schriftelijk met redenen omkleed aan de kerkeraad
weten. Van dit oordeel zenden zij een afschrift aan de predikant.

8. Wanneer de predikant niet langer voldoet aan de vereisten die gelden voor een
gereformeerde krijgsmachtpredikant, delen de deputaten dit, na overleg met de predikant,
onverwijld aan de bevoegde militaire instanties mede. Van deze mededeling zenden zij een
afschrift aan de predikant. Zij nemen maatregelen voor een passende be‘indiging van zijn
werk als krijgsmachtpredikant, voor zover dit tot hun taak en bevoegdheid behoort. Zij doen
dit ook in een situatie waarin door initiatief van de zijde van de militaire instanties tussentijds
aan het krijgsmachtpredikantschap een einde komt.

9. De deputaten betalen met goedkeuring van de generale synode tijdens de dienst van
de predikant als krijgsmachtpredikant aan de 'Vereniging Samenwerking Emeritering'
jaarlijks een bijdrage met het oog op eventuele emeritering van de predikant. Zij sluiten
daarover zo nodig met deze vereniging een speciale overeenkomst.

10. Tot de taken en bevoegdheden van de deputaten ten aanzien van een krijgsmacht-
predikant in lang verband behoort voorts alles wat in de 'Regeling' als zodanig wordt ge-
noemd en daaruit naar redelijkheid en billijkheid voortvloeit.



BIJLAGE B

Regeling naar artikel 12 K.O. voor de positie en het functioneren van de krijgsmacht-
predikant in lang verband

1. De raad van de Gereformeerde Kerk te .......... (hierna: de kerkeraad) stelt zijn
predikant ds. N.N. (hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant bij
Koninklijk Besluit van ..............., met ingang van .............. vrij van alle arbeid als gewoon
dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel 12 K.O. de opdracht om een functie als
krijgsmachtpredikant in lang verband te gaan vervullen.

2. Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van
de taken en instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem biedt,
met het Woord van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.

3. De vrijstelling en de opdracht gelden voor een periode van maximaal vijf jaar. Deze
periode komt overeen met de periode waarvoor door de deputaten van de generale synode
van De Gereformeerde Kerken in Nederland voor de geestelijke verzorging van militairen
(hierna: de deputaten) ter zake van de benoeming van de predikant goedkeuring is verleend.
De vrijstelling en de opdracht kunnen telkens worden verlengd met een periode van maxi-
maal vijf jaar, overeenkomende met de door de overheid op grond van een door de deputa-
ten te verlenen goedkeuring vastgestelde periode.

4. Wanneer de deputaten besluiten tot verlenging van de periode voor welke zij hun
goedkeuring hebben verleend aan de benoeming van de predikant tot krijgsmachtpredikant,
laten de kerkeraad en de predikant binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving
van de deputaten van dit besluit schriftelijk aan de deputaten weten, of zij in een verlenging
van de vrijstelling en de opdracht bewilligen. Wanneer de deputaten besluiten de hiervoor
bedoelde periode niet te verlengen, zal de kerkeraad zo spoedig mogelijk maatregelen
nemen die overeenkomstig deze 'Regeling' noodzakelijk zijn.

5. Behalve de hem door de hoofdlegerpredikant opgedragen taken vervult de predikant
ten behoeve van het werk dat de gereformeerde kerken gezamenlijk doen voor de geestelij-
ke verzorging van militairen de taken die aan dat doel dienstbaar zijn, zoals: a. het mede
verzorgen van de toerusting van toekomstige krijgsmachtpredikanten uit de gereformeerde
kerken; b. het deelnemen aan de begeleiding van conferent ies voor gereformeerde militai-
ren; c. het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde reserve-
krijgsmachtpredikanten en van krijgsmachtpredikanten die benoemd zijn voor een periode
van   n jaar en zes weken; d. het twee keer per jaar informeren van de deputaten inzake zijn
arbeid en het met hen bespreken van zijn werk aan de hand van zijn rapporten aan de
kerkeraad; e. het adviseren van de vergadering van deputaten, zo vaak deze zijn advies
noodzakelijk acht.

6. De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van de
gereformeerde kerken en aan de besluiten van de generale synodes die voor zijn
functioneren van belang zijn, met inachtneming van de van overheidswege geldende voor-
schriften.

7. De predikant onderhoudt de band met de kerk waaraan hij is verbonden, op de
volgende wijze: a. hij brengt twee keer per jaar schriftelijk rapport uit aan de kerkeraad over
zijn werkzaamheden; b. hij gaat ten minste zeven keer per jaar voor in een kerkdienst,
daartoe door zijn kerkeraad uitgenodigd; c. hij is aanwezig in de vergaderingen van de
kerkeraad waarin deze zijn rapportage behandelt en verder zo vaak de kerkeraad zijn
aanwezigheid noodzakelijk acht voor zijn functioneren als aan de gemeente verbonden
krijgsmachtpredikant; d. hij informeert de gemeente   n keer per jaar op aanwijzen van de
kerkeraad mondeling of schriftelijk over zijn werk.

8. De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of  andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmachtpredikant zonder toestemming van de kerkeraad.

9. De kerkeraad stelt zich garant voor het levensonderhoud van de predikant en zijn
gezin naar de artikelen 11 en 13 K.O. Hij zegt aan de predikant als traktement minimaal het
bedrag toe, dat als traktement geldt voor de predikant die in gewone dienst aan de kerk te
........... is verbonden c.q. wordt beroepen. Op dat bedrag wordt het salaris dat de predikant



als krijgsmachtpredikant ontvangt in mindering gebracht. De nadere invulling en de eventue-
le emolumenten worden geregeld in een bijlage bij deze 'Regeling', die geacht wordt daar-
van onderdeel uit te maken.

10. Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin te vestigen in de plaats die hem
door de hoofdlegerpredikant als standplaats wordt aangewezen. Hij wordt lid van de gerefor-
meerde kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze 'Rege-
ling' aan de kerkeraad van die kerk.

11. De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de
bevoegde militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen en
instructies. De kerkeraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met inachtneming
van de bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig de kerkelijke tucht
over de predikant uit.

12. Wanneer de kerkeraad besluit om over de predikant naar de geldende regels kerke-
lijke tucht te oefenen, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de predikant en
vervolgens aan de kerkeraad van de kerk van welke de predikant lid is, aan de deputaten en
aan de hoofdlegerpredikant.

Een schorsing van de predikant heeft, met inachtneming van het in artikel 11 eerste
zin bepaalde, tot gevolg, dat ook zijn werkzaamheden als krijgsmachtpredikant worden
opgeschort. Een afzetting heeft, met inachtneming van het in artikel 11 eerste zin bepaalde,
tot gevolg, dat hij uit zijn functie als krijgsmachtpredikant wordt ontslagen. Als genabuurde
kerk in een procedure naar artikel 79 K.O. fungeert de kerk te ............. Als classis volgens
artikel 79 K.O. en als beroepsinstantie naar artikel 31 K.O. fungeert de classis .............. van
de gereformeerde kerken.

13. Wanneer de predikant ophoudt lid van de gereformeerde kerken te zijn, laat hij dit
onverwijld aan de kerkeraad en aan de deputaten weten. Op grond hiervan komt er aan zijn
predikantschap, inclusief het krijgsmachtpredikantschap, onmiddellijk een einde en verliest
hij alle daaraan door de kerk verbonden rechten.

14. Wanneer de artikelen 13, 14 of 15 K.O. op de verbintenis tussen de predikant en de
kerk te ......... dienen te worden toegepast, zijn de in De Gereformeerde Kerken in Nederland
daarvoor geldende regelingen van kracht.

15. Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen 6 en
7, 13, 15 of 79 K.O., wanneer bij het verstrijken van een bepaalde termijn geen verlenging
hiervan plaats vindt, of wanneer de predikant als krijgsmachtpredikant voor zijn 65-jarige
leeftijd buiten dienst wordt gesteld, treft de keraad alle maatregelen die nodig zijn om hem
als predikant in   n van de gereformeerde kerken zijn dienst te laten voortzetten. Wanneer
de predikant binnen een jaar na zijn buitendienst-stelling niet aan een andere kerk is verbon-
den, wordt zijn positie door de kerkeraad nader geregeld met voorafgaande goedkeuring
van de classis en de deputaten van de particuliere synode, zulks met inachtneming van het
hierna in artikel 17 bepaalde.

16. In de tijd, dat de predikant zijn taak als krijgsmachtpredikant heeft be‘eindigd en hij
nog niet aan een andere gemeente is verbonden, blijft de kerkeraad verantwoordelijk voor
zijn levensonderhoud conform het bepaalde in artikel 9 van deze 'Regeling'. Eventuele
inkomsten uit arbeid worden op het door de kerk uit te keren bedrag in mindering gebracht.
Onkostenvergoedingen waarvoor geen aantoonbare grond meer bestaat, kunnen eveneens
in mindering worden gebracht. In de bedoelde periode kan de kerkeraad aan de predikant
vervangende kerkelijke arbeid opdragen of van hem vragen andere passende arbeid te
verrichten.

17. Wanneer er bij de uitvoering van deze 'Regeling' tussen de kerkeraad en/of de
predikant en/of de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt
de classis ............ van de gereformeerde kerken om een uitspraak over het geschil ge-
vraagd. Haar uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het recht van app l naar
artikel 31 K.O.

18. In gevallen waarin deze 'Regeling' niet voorziet, beslist de kerkeraad, onverminderd
de mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel 31 K.O.
    



VERVOLG-RAPPORT GEESTELIJKE VERZORGING MILITAIREN

                    vastgesteld  dd.14 maart 1996

We hebben op 7 maart 1996 vergaderd.
Een aantal vermeldenswaardige punten daaruit :

1. In de struktuur van de krijgsmacht staan weer een aantal wijzigingen op stapel : er komt
één krijgsmachtpredikant, waaronder drie coördinatoren staan ( van elk onderdeel een
persoon). De bezuinigingen gaan door , er wordt gestreefd naar een bezetting van 59
PROT-GV per 1999.
Het reserve-bestand is 48 personen.

2. Het jaarlingschap gaat verdwijnen. In verband daarmee stellen deputaten u voor aan
nieuw te benoemen deputaten opdracht te geven voorstellen te doen aan de volgende GS
over hun instruktie, met name onder punt 5 d, e, f ( Acta Ommen art. 43 ).
De beide over 1995 gereedstaande 'vrijgemaakte' jaarlingen zijn ( onder dank) afgevoerd
van de lijst.

3. Theoretisch heeft GKV recht op een bezetting van 2 à 4 lp in de krijgsmacht.

4. Wanneer de GS besluit - zie rapport deputaten hoge overheid - het lidmaatschap van CIO
aan te vragen, stellen wij voor om in die lijn verder denkend ook het lidmaatschap van CIOM
aan te vragen. Deputaten vermoeden dat daar positief op zal worden ingegaan.
Vergelijk rapport voor Berkel deel 15 pag. 99
Dit betekent wijziging instruktie 5.c.

5. Aftredingsschema deputaten 
   per 1996 P.Groenenberg / LSK Hoogendoorn / H Holwerda
   per 1999 AJ Mol / CJ Rump
   per 2002 T Damstra / J Bosch

6. Het voorstel is één predikant te benoemen in de vacature die ontstaat door het aftreden
van de in punt 5 hierboven genoemde broeders. Het deputaatschap ziet er dan zo uit : drie
militairen en twee predikanten. Dat lijkt ons voor de komende periode voldoende.

7. Indien de synode de door deputaten voorgestelde Regelingen A+B ( zie bijlage bij het
deputatenrapport aan uw vergadering)
aanvaardt, kunnen uit de door 'Ommen' vastgestelde instruktie ( zie acta art. 43) de punten
5g2 en 3 geschrapt worden.

8. adres secundus : G. Elzinga / Metzelaarplein 4
                    7416  BV  Deventer  / tel. 0570 - 629293

                voor deputaten GVM : A.J. Mol te Winsum



REGELINGEN VOOR KRIJGSMACHTPREDIKANTEN

Regeling A

Regeling van de taken en bevoegdheden van de deputaten voor de geestelijke verzor-
ging van militairen bij de aanstelling en begeleiding van een krijgsmachtpredikant in
'lang verband'

1. De deputaten voor de geestelijke verzorging van militairen, benoemd door de generale
synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hierna: de deputaten) dragen aan
de bevoegde militaire instanties een door hen geschikt geachte predikant (hierna: de
predikant) ter benoeming tot krijgsmachtpredikant voor. Zij doen dit  niet dan nadat deze
heeft toegezegd een eventuele benoeming te zullen aannemen en nadat zijn kerkeraad
(hierna: de kerkeraad) zich bereid heeft verklaard hem voor de dienst als krijgsmacht-
predikant een bijzondere opdracht te geven. Bij de door hen aan de bevoegde over-
heidsinstanties te geven goedkeuring delen de deputaten mee voor welke periode zij
hun goedkeuring aan de benoeming verlenen. Deze periode bedraagt maximaal vijf
jaar.

2. Binnen twee weken nadat de predikant bij Koninklijk Besluit is benoemd tot geestelijk
verzorger bij de krijgsmacht, zenden de deputaten het concept van de 'Regeling naar
artikel 12 K.O. voor de positie en het functioneren van de krijgsmachtpredikant in lang
verband' (hierna : de 'Regeling') toe aan de kerkeraad, waarna deze de nader ingevulde
'Regeling' voor zijn predikant ter goedkeuring aan de classis ................ van De Gerefor-
meerde Kerken (hierna : de classis) voorlegt.

3. Tijdig voor het verstrijken van een periode voor welke de deputaten hun goedkeuring
hebben verleend als hiervoor in artikel1 vermeld, beslissen zij, na overleg met de
predikant, of zij aan de bevoegde militaire instanties zullen meedelen dat de bedoelde
periode wat hen betreft kan worden verlengd. Van hun beslissing geven zij schriftelijk
kennis aan de predikanten aan de kerkeraad.

4. De deputaten regelen en begeleiden voor zover nodig de speciale toerusting van de
predikant. Zij staan hem verder met raad en daad terzijde. Daartoe bezoeken zij hem
minstens één keer per jaar op zijn standplaats en spreken zij twee keer per jaar met
hem over zijn arbeid aan de hand van zijn rapporten aan de kerkeraad. Tevens nodigen
zij hem uit voor elke vergadering die zij houden en informeren zij hem regelmatig over
hun arbeid.

5. In de 'Regeling' wordt vastgelegd, welke speciale verplichtingen de predikant heeft ten
behoeve van het werk dat De Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de geeste-
lijke verzorging van militairen door middel van haar deputaten.

6. Wanneer de deputaten van mening zijn dat in enig opzicht kritiek op of correctie van de
arbeid van de predikant noodzakelijk is, nemen zij daarover met de predikant contact
op. Bereiken de deputaten en de predikant in enige zaak geen overeenstemming, dan
maken de deputaten schriftelijk aan de kerkeraad hun oordeel in dezen bekend. Van dit
oordeel zenden zij een afschrift aan de predikant.

7. Wanneer de deputaten van oordeel zijn, dat er maatregelen van tucht tegen de predi-
kant nodig zijn, dan doen zij dit schriftelijk met redenen omkleed aan de kerkeraad
weten. Van dit oordeel zenden zij een afschrift aan de predikant.

8. Wanneer de predikant niet langer voldoet aan de vereisten die gelden voor een gerefor-
meerde krijgsmachtpredikant, delen de deputaten dit, na overleg met de predikant,
onverwijld aan de bevoegde militaire instanties mede. Van deze mededeling zenden zij



een afschrift aan de predikant. Zij nemen maatregelen voor een passende beëindiging
van zijn werk als krijgsmachtpredikant, voor zover dit tot hun taak en bevoegdheid
behoort. Zij doen dit ook in een situatie waarin door initiatief van de zijde van de militaire
instanties tussentijds aan het krijgsmachtpredikantschap een einde komt.

9. De deputaten betalen met goedkeuring van de generale synode tijdens de dienst van
de predikant als krijgsmachtpredikant aan de 'Vereniging Samenwerking Emeritering'
jaarlijks een bijdrage met het oog op eventuele emeritering van de predikant. Zij sluiten
daarover zo nodig met deze vereniging een speciale overeenkomst.

10. Tot de taken en bevoegdheden van de deputaten ten aanzien van een krijgsmachtpre-
dikant in lang verband behoort voorts alles wat in de 'Regeling' als zodanig wordt
genoemd en daaruit naar redelijkheid en billijkheid voortvloeit.



Regeling B

Regeling naar artikel 12 k.o. voor de positie en het functioneren van de krijgsmacht-
predikant in lang verband

1. De raad van de Gereformeerde Kerk te .......... (hierna: de kerkeraad) stelt zijn predikant
ds. N.N. (hierna: de predikant), gezien zijn benoeming tot krijgsmachtpredikant bij
Koninklijk Besluit van ..............., met ingang van .............. vrij van alle arbeid als ge-
woon dienaar van het Woord en geeft hem naar artikel 12 K.O. de opdracht om een
functie als krijgsmachtpredikant in lang verband te gaan vervullen.

2. Het doel van de kerkelijke opdracht aan de predikant is, dat hij binnen het kader van de
taken en instructies die de overheid hem geeft en van de mogelijkheden die zij hem
biedt, met het Woord van God arbeidt onder hen die in militaire dienst zijn.

3. De vrijstelling en de opdracht gelden voor een periode van maximaal vijf jaar. Deze
periode komt overeen met de periode waarvoor door de deputaten van de generale
synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland voor de geestelijke verzorging van
militairen (hierna: de deputaten) ter zake van de benoeming van de predikant goedkeu-
ring is verleend. De vrijstelling en de opdracht kunnen telkens worden verlengd met een
periode van maximaal vijf jaar, overeenkomende met de door de overheid op grond van
een door de deputaten te verlenen goedkeuring vastgestelde periode.

4. Wanneer de deputaten besluiten tot verlenging van de periode voor welke zij hun
goedkeuring hebben verleend aan de benoeming van de predikant tot krijgsmachtpredi-
kant, laten de kerkeraad en de predikant binnen vier weken na ontvangst van de ken-
nisgeving van de deputaten van dit besluit schriftelijk aan de deputaten weten, of zij in
een verlenging van de vrijstelling en de opdracht bewilligen. Wanneer de deputaten
besluiten de hiervoor bedoelde periode niet te verlengen, zal de kerkeraad zo spoedig
mogelijk maatregelen nemen die overeenkomstig deze 'Regeling' noodzakelijk zijn.

5. Behalve de hem door de hoofdlegerpredikant opgedragen taken vervult de predikant
ten behoeve van het werk dat De Gereformeerde Kerken gezamenlijk doen voor de
geestelijke verzorging van militairen de taken die aan dat doel dienstbaar zijn, zoals:
a. het mede verzorgen van de toerusting van toekomstige krijgsmachtpredikanten uit

De Gereformeerde Kerken;
b. het deelnemen aan de begeleiding van conferenties voor gereformeerde militairen;
c. het deelnemen aan de ondersteuning van gereformeerde reser-

ve-krijgsmachtpredikanten en van krijgsmachtpredikanten die benoemd zijn voor
een periode van één jaar en zes weken;

d. het twee keer per jaar informeren van de deputaten inzake zijn arbeid en het met
hen bespreken van zijn werk aan de hand van zijn rapporten aan de kerkeraad;

e. het adviseren van de vergadering van deputaten, zo vaak deze zijn advies noodza-
kelijk acht.

6. De predikant houdt zich in zijn arbeid aan de bepalingen van de kerkorde van De
Gereformeerde Kerken en aan de besluiten van de generale synodes die voor zijn
functioneren van belang zijn, met inachtneming van de van overheidswege geldende
voorschriften.

7. De predikant onderhoudt de band met de kerk waaraan hij is verbonden, op de volgen-
de wijze:
a. hij brengt twee keer per jaar schriftelijk rapport uit aan de kerkeraad over zijn

werkzaamheden;
b. hij gaat ten minste zeven keer per jaar voor in een kerkdienst, daartoe door zijn

kerkeraad uitgenodigd;
c. hij is aanwezig in de vergaderingen van de kerkeraad waarin deze zijn rapportage



behandelt en verder zo vaak de kerkeraad zijn aanwezigheid noodzakelijk acht
voor zijn functioneren als aan de gemeente verbonden krijgsmachtpredikant;

d. hij informeert de gemeente één keer per jaar op aanwijzen van de kerkeraad
mondeling of schriftelijk over zijn werk.

8. De predikant verricht geen bezoldigde kerkelijke of  andere arbeid naast zijn taak als
krijgsmachtpredikant zonder toestemming van de kerkeraad.

9. De kerkeraad stelt zich garant voor het levensonderhoud van de predikant en zijn gezin
naar de artikelen 11 en 13 K.O. Hij zegt aan de predikant als traktement minimaal het
bedrag toe, dat als traktement geldt voor de predikant die in gewone dienst aan de kerk
te ....... is verbonden c.q. wordt beroepen. Op dat bedrag wordt het salaris dat de
predikant als krijgsmachtpredikant ontvangt in mindering gebracht. De nadere invulling
en de eventuele emolumenten worden geregeld in een bijlage bij deze 'Regeling', die
geacht wordt daarvan onderdeel uit te maken.

10. Het is de predikant toegestaan zich met zijn gezin te vestigen in de plaats die hem door
de hoofdlegerpredikant als standplaats wordt aangewezen. Hij wordt lid van de Gerefor-
meerde Kerk ter plaatse. Bij zijn binnenkomst daar verstrekt hij een kopie van deze
'Regeling' aan de kerkeraad van die kerk.

11. De predikant staat voor zijn arbeid als krijgsmachtpredikant onder toezicht van de
bevoegde militaire instanties en is onderworpen aan de door deze te geven regelingen
en instructies. De kerkeraad oefent volgens de geldende kerkelijke regels en met
inachtneming van de bepalingen van deze 'Regeling' het kerkelijk toezicht en zo nodig
de kerkelijke tucht over de predikant uit.

12. Wanneer de kerkeraad besluit om over de predikant naar de geldende regels kerkelijke
tucht te oefenen, doet hij hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de predikant en
vervolgens aan de kerkeraad van de kerk van welke de predikant lid is, aan de deputa-
ten en aan de hoofdlegerpredikant. Een schorsing van de predikant heeft, met inachtne-
ming van het in artikel 11 eerste zin bepaalde, tot gevolg, dat ook zijn werkzaamheden
als krijgsmachtpredikant worden opgeschort. Een afzetting heeft, met inachtneming van
het in artikel 11 eerste zin bepaalde, tot gevolg, dat hij uit zijn functie als krijgsmachtpre-
dikant wordt ontslagen. Als genabuurde kerk in een procedure naar artikel 79 K.O.
fungeert de kerk te .... .........Als classis volgens artikel 79 K.O. en als beroepsinstantie
naar artikel 31 K.O. fungeert de classis .............. van De Gereformeerde Kerken.

13. Wanneer de predikant ophoudt lid van De Gereformeerde Kerken te zijn, laat hij dit
onverwijld aan de kerkeraad en aan de deputaten weten. Op grond hiervan komt er aan
zijn predikantschap, inclusief het krijgsmachtpredikantschap, onmiddellijk een einde en
verliest hij alle daaraan door de kerk verbonden rechten.

14. Wanneer de artikelen 13, 14 of 15 K.O. op de verbintenis tussen de predikant en de
kerk te .........  dienen te worden toegepast, zijn de in De Gereformeerde Kerken in
Nederland daarvoor geldende regelingen van kracht.

15. Wanneer de predikant tussentijds ontslag krijgt, anders dan volgens de artikelen 6 en 7,
13, 15 of 79 K.O., wanneer bij het verstrijken van een bepaalde termijn geen verlenging
hiervan plaats vindt, of wanneer de predikant als krijgsmachtpredikant voor zijn 65-jari-
ge leeftijd buiten dienst wordt gesteld, treft de kerkeraad alle maatregelen die nodig zijn
om hem als predikant in één van De Gereformeerde Kerken zijn dienst te laten voortzet-
ten. Wanneer de predikant binnen een jaar na zijn buitendienst-stelling niet aan een
andere kerk is verbonden, wordt zijn positie door de kerkeraad nader geregeld met
voorafgaande goedkeuring van de classis en de deputaten van de particuliere synode,
zulks met inachtneming van het hierna in artikel 17 bepaalde.



16. In de tijd, dat de predikant zijn taak als krijgsmachtpredikant heeft beëindigd en hij nog
niet aan een andere gemeente is verbonden, blijft de kerkeraad verantwoordelijk voor
zijn levensonderhoud conform het bepaalde in artikel 9 van deze 'Regeling'. Eventuele
inkomsten uit arbeid worden op het door de kerk uit te keren bedrag in mindering
gebracht. Onkostenvergoedingen waarvoor geen aantoonbare grond meer bestaat,
kunnen eveneens in mindering worden gebracht. In de bedoelde periode kan de kerke-
raad aan de predikantvervangende kerkelijke arbeid opdragen of van hem vragen
andere passende arbeid te verrichten.

17. Wanneer er bij de uitvoering van deze 'Regeling' tussen de kerkeraad en/of de predi-
kant en/of de deputaten een niet onderling op te lossen meningsverschil ontstaat, wordt
de classis............ van De Gereformeerde Kerken om een uitspraak over het geschil
gevraagd. Haar uitspraak is voor alle partijen bindend, behoudens het recht van appèl
naar artikel 31 K.O.

18. In gevallen waarin deze 'Regeling' niet voorziet, beslist de kerkeraad, onverminderd de
mogelijkheid van beroep op meerdere vergaderingen naar artikel 31 K.O.



RAPPORT DEPUTATEN VOOR RADIO- EN TELEVISIEUITZENDING VAN KERKDIEN-
STEN

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De Generale Synode te Ommen (1993) benoemde de volgende broeders tot deputaten voor
de verzorging van radio- en televisieuitzending van kerkdiensten: ds. H.J.Siegers, Ommen
(samenroeper); ing. G.A.Breteler, Hilversum; dhr. G.Bril, Hilversum; ds. H.Geertsma, Zuid-
horn; ir. R.F. van Mill, Amersfoort (inmiddels Apeldoorn); ds. R.T.Urban, St. Jansklooster. 
Als secundi werden aangewezen: ds. P.Houtman, Leiden; br. J.B.Schiebaan, Zwolle.

De synode gaf deputaten de volgende instructie mee (Acta art. 44):
a. radio- en televisieuitzendingen van kerkdiensten voor het binnenland en (via Radio

Nederland Wereldomroep) radio- uitzendingen voor het buitenland te blijven verzor-
gen;

b. bij de uitvoering van a. zoveel als nodig is contact te blijven houden met organisaties
als "Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten"; 

c. diligent te zijn ten aanzien van de naleving van de aangegane overeenkomst met de
stichting IKON, zodat ook in de toekomst de uitzendingen geschieden onder eigen
naam en in eigen verantwoordelijkheid en in volledige vrijheid;

d. al datgene te doen wat met het oog op de evangelieverkondiging via de media van
radio en televisie nodig is voor een zo goed mogelijke invulling en verzorging van de
door de overheid in het kader van de Mediawet aan de kerken ter beschikking gestelde
zendtijd;

e. een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van dagtelevisie en, indien deze moge-
lijkheid ook voor de kerkelijke zendgemachtigden bestaat, de beschikbare zendtijd
verantwoord te gebruiken;

f. tevens diligent te zijn ten aanzien van het publiceren en verspreiden van preken van
de uitgezonden kerkdiensten, zodat ook dit geschiedt onder eigen naam en in eigen
verantwoordelijkheid;

g. alert te zijn op de ontwikkelingen inzake de zendtijd van de kerken, en daartoe de
gereformeerde kerken te blijven vertegenwoordigen in de Programmaraad van de
NOS;

h. de plaatselijke kerken desgevraagd te adviseren inzake de mogelijkheid om kerkdien-
sten via de regionale en/of lokale omroepen te doen uitzenden; 

i. aan de eerstvolgende generale synode verslag uit te brengen van hun werkzaamhe-
den en hun rapport drie maanden voor het bijeenkomen van die synode aan de kerken
toe te zenden.

De periode waarover verslag wordt gedaan is voor deputaten een tijd van intensief overleg
en drukke werkzaamheden geweest. Bijzondere ontwikkelingen deden zich voor, die op de
Generale Synode van Ommen nog niet voorzien werden en die leidden tot beslissingen die
verder reikten dan de door de synode vastgestelde instructie. In dit rapport zullen we een en
ander uitvoerig uiteenzetten en verantwoorden.

Deputaten hebben in de verslagperiode zeven keer apart vergaderd, in Hilversum, of in de
Kandelaarkerk te Amersfoort. Eén keer werd een telefonische vergadering gehouden. 
Daarnaast waren er de 'ZVK-vergaderingen' (gezamenlijke vergaderingen met de andere
participanten in de Zendtijd voor de Kerken: deputaten van de Nederlands Gereformeerde
kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Unie van Baptistengemeenten en de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten). Die vergaderingen vonden regulier twee maal per
jaar plaats in Hilversum. In het kader van de opzegging van het contract met de IKON en de
oprichting van de Stichting ZVK zijn extra vergaderingen gehouden waarbij de deputaat van
de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten niet aanwezig was. 
Vanaf de tweede helft van 1995 vergadert de Raad van Toezicht en Advies (zie bij 7.6.4.). 

Wat de verdeling van de functies betreft: ds. H.J.Siegers is in 1995 als voorzitter opgevolgd
door ds. R.T.Urban (zie bij 7.8.), ds. H.Geertsma bleef secretaris en ir. R.F. van Mill pen-
ningmeester. Mevrouw M.T.Oosterhuis-Nanninga uit Zuidhorn treedt sinds enige jaren op als
secretaresse voor de secretaris. 

We stellen de te rapporteren zaken verder puntsgewijs aan de orde. De letters tussen
haakjes verwijzen naar de diverse onderdelen van de instructie.



1. Radiouitzending van kerkdiensten voor het binnenland (a)

In de verslagperiode zijn vanuit onderstaande gemeenten kerkdiensten uitgezonden via
Radio 5:

voorganger
17-01-1993 Mussel ds. A.Boersma
21-02-1993 Brouwershaven dr. W.F.Wisselink 
04-04-1993 Brunssum-Treebeek ds. K.P.A.Moedt
16-05-1993 Neede ds. H.van Veen
04-07-1993 Oldehove ds. P.de Jong
25-07-1993 Bergentheim ds. J.van de Wetering
05-09-1993 Noordbergum ds. R.van Wijnen
10-10-1993 IJmuiden ds. B.Schaaij
14-11-1993 Langerak ds. R.ter Beek
05-12-1993 Houten ds. R.A.Houtman
31-12-1993 Capelle aan de IJssel ds. C.J.Smelik

23-01-1994 Amsterdam-Centrum ds. K.van den Geest
09-03-1994 Rotterdam-Zuid ds. G.Hagens jr.
10-04-1994 Leeuwarden-Huizum ds. J.J.Verwey
15-05-1994 Meppel ds. L.Sollie
03-07-1994 Winsum-Obergum ds. A.J.Mol
07-08-1994 Apeldoorn ds. J.A.Boersema
04-09-1994 Waardhuizen  ds. G.Treurniet
02-10-1994 Gouda ds. P.M.de Wit
06-11-1994 Daarlerveen ds. M.de Meij
11-12-1994 Zeewolde ds. T.P.Nap

15-01-1995 Monster ds. R.Heida 
19-02-1995 Siegerswoude-Friesepalen ds. Jac.Ophoff
26-03-1995 Amersfoort-Oost ds. C.van den Berg
07-05-1995 Haren ds. S.de Vries
18-06-1995 Zuidlaren ds. J.P.van Bruggen
23-07-1995 Utrecht-Noordwest ds. J.A.van der Velden
27-08-1995 's Hertogenbosch ds. T.Dijkema
24-09-1995 Dalfsen ds. J.W.van der Jagt

Voor de zendtijd die we in 1992 hebben afgestaan ten behoeve van een speciale dienst in
Amsterdam in verband met de vliegramp in de Bijlmer konden we helaas geen compensatie
krijgen. De uitzending van de kerkdienst in Brouwershaven, die voor de betreffende zondag
gepland stond, is opgenomen in het programma voor 1993.

Na de afsluiting van dit rapport moesten in 1995 nog drie kerkdiensten worden uitgezonden: 
08-10-1995 Zaamslag ds. L.E.Leeftink
01-11-1995 Hoofddorp ds. P.F.Messelink
31-12-1995 Ede ds. H.J.Venhuizen

Er is elk jaar weer gezocht naar een zo groot mogelijke spreiding over het hele land. Verder
is zoveel mogelijk gekeken naar kerken (en predikanten) die nog niet eerder een uitzending
hadden verzorgd en die daar wel voor in aanmerking kwamen.

2. Televisieuitzendingen (a)

Vanuit onderstaande gemeenten werd in de verslagperiode een kerkdienst uitgezonden via
de televisie (Nederland 1):

31-01-1993 Curaçaovoorganger ds. W.J.Keesenberg
29-08-1993 Rouveen ds. P.L.Voorberg
30-01-1994 Amersfoort-Noord ds. M.J.C.Blok
26-06-1994 Hattem ds. M.H.Oosterhuis
27-11-1994 Hardenberg-Oost ds. M.Brandes
29-01-1995 Voorthuizen-Barneveld ds. H.J.Messelink
25-06-1995 Zwolle-Centrum ds. D.J.Zandbergen



Een overzicht van de kijkcijfers: 
Curaçao 110.000 Hardenberg-Oost 110.000
Rouveen   70.000 Voorthuizen-B. 140.000 
Amersfoort-Noord 110.000 Zwolle-Centrum   80.000
Hattem60.000

Na de afsluiting van dit rapport stond voor 1995 nog één televisieuitzending op het program-
ma: 
26-11-1995 Haarlem ds. A.A.van Essen

De uitzending vanuit Curaçao was in meer dan één opzicht een bijzondere. Het was de
eerste keer dat een kerkdienst vanuit het buitenland werd uitgezonden. Het was ook de
eerste keer dat de uitzending van de kerkdienst voorafgegaan werd door een introductiefilm-
pje. In het enkele minuten durende filmpje werd informatie gegeven over het zendingswerk
en het kerkelijk leven op Curaçao. 
De productie en regie van de uitzending was in handen van onze eigen deputaat br. G.Bril,
die daarvoor tijdelijk door zijn werkgeefster, de NCRV, werd uitgeleend. Vooraf is er veel
bekendheid aan deze uitzending gegeven en achteraf kwamen er veel positieve reacties. 

Met het voorfilmpje was een precedent geschapen. Vanaf 1994 hebben we bij elke televi-
sieuitzending zo'n filmpje laten maken. De bedoeling daarvan was iets te laten zien van de
relatie tussen de zondagse kerkdienst en het doordeweekse (kerkelijke) leven. Bovendien
zou een dergelijke introductie misschien sneller de aandacht van de kijkers trekken. 

In de uitzending vanuit Amersfoort-Noord werd een korte impressie gegeven van de archi-
tectuur van de woonwijk, het kerkgebouw 'de Lichtkring' en het kerkelijk leven, met speciale
aandacht voor de activiteiten van de evangelisatiecommissie. Bij Hattem werd informatie
gegeven over het zendingswerk in Ukraïne. Bij Hardenberg-Oost kwam met name het
zorgcentrum voor verstandelijk gehandicapten "Borgstede" in beeld. Bij Voorthuizen-Barne-
veld was er aandacht voor de relatie tussen de kerk en de gereformeerde basisschool. In de
uitzending vanuit Zwolle werd aandacht geschonken aan de restauratie van de Plantage-
kerk.

Een feit dat zeker vermeld mag worden is dat in de kerk te Amersfoort-Noord het aantal
bezoekers is toegenomen als gevolg van de uitzending van het introductiefilmpje.

Over de productie en de regie van de filmpjes ontstond rond de uitzending vanuit
Amersfoort-Noord enige discussie met de IKON. Deputaten stelden er prijs op de regie van
dit onderdeel in eigen hand te hebben. Uiteindelijk kreeg br. Bril de ruimte om een en ander
te verzorgen. In de plaatselijke gemeenten werd het als positief ervaren rond de uitzending
contact te hebben met een van de 'eigen mensen'.

Over het algemeen was er veel waardering voor de wijze waarop de IKON de televisieuitzen-
dingen verzorgde. Wel was er op onderdelen kritiek. Soms waren storende camerabewe-
gingen in beeld, zelfs tijdens het gebed. Bij de uitzending vanuit Amersfoort-Noord was er
tijd over, die werd opgevuld met een pauzefilmpje. En dat terwijl eerst op aandrang van de
regisseur gesnoeid was in preek en gebed, omdat anders de beschikbare tijd overschreden
zou worden. Deze kritiek is aan de IKON voorgelegd.

3. Radiouitzendingen voor het buitenland (a)

Via Radio Nederland Wereldomroep werden in de afgelopen periode kerkdiensten uitgezon-
den vanuit onderstaande gemeenten:

voorganger
25-07-1993 Berkum ds. A.de Jager 
06-02-1994 Zuidhorn ds. R.Th.Pos
04-09-1994 Kampen drs. C.J.Haak
19-03-1995 Voorburg ds. D.Griffioen

In 1995 moest na de afsluiting van dit rapport nog één dienst worden uitgezonden:
15-10-1995 Delfzijl ds. A.Kruizinga

De kerkdiensten die uitgezonden worden via de Wereldomroep worden 's morgens op de



band opgenomen, 's middags uitgezonden naar het oostelijk halfrond en Afrika en 's avonds
naar het westelijk halfrond.

Over het contact met Radio Nederland Wereldomroep (alleen schriftelijk) en over de verzor-
ging van de uitzendingen kunnen we positief zijn. 

4. Uitzendingen algemeen (a)

4.1. Deputaten zijn dankbaar voor de goede medewerking van kerken en predikanten die
benaderd werden voor de uitzending van een kerkdienst. Het kwam wel eens voor dat de
zondag waarvoor men gevraagd werd niet een geschikte dag bleek te zijn, maar dat kon
vrijwel altijd door ruiling met een andere uitgenodigde kerk worden opgelost.

In de regel gingen in het najaar de uitnodigingen voor het hele volgende jaar de deur uit.
Alleen in 1995 konden de uitnodigingen voor september tot en met december van dat jaar
pas eind mei worden verzonden. Dat hing samen met de overgangssituatie naar een stich-
ting die zelfstandig zendtijd aanvroeg. De data van uitzending waren toen pas later bekend. 

4.2. In het Nederlands Dagblad werd in de rubriek 'Kanaal 11' de aandacht op de kerkdien-
sten gevestigd. 
De aankondiging van de uitzendingen via Radio Nederland Wereldomroep loopt helaas niet
volgens afspraak. Deze uitzendingen zouden ruim van te voren in het ND worden vermeld,
zodat lezers in het buitenland die de krant niet zo vroeg in handen krijgen toch nog tijdig
geïnformeerd zouden worden. In het verleden is daar meerdere keren contact over geweest
met het ND, maar dat heeft helaas niet geholpen.

4.3. Deputaten hebben zich in de afgelopen periode bezonnen op de vraag hoe gewerkt kan
worden aan een betere 'uitstraling' van de diensten die worden uitgezonden. 
In verband daarmee hebben we besloten, met name waar het de televisieuitzendingen
betreft, extra zorgvuldig te letten op bekwaamheden van de voorgangers en op geschiktheid
van het kerkgebouw. We willen er ook aan werken dat in de uitzending iets te zien is van
een enthousiaste gemeente. 

Verder hebben we, ook met het oog op die betere 'uitstraling', in januari 1994 een vergade-
ring belegd met de predikanten die dat jaar een uitzending voor de radio zouden verzorgen. 
Op die vergadering hebben we eerst wat informatie gegeven als aanvulling op de schriftelij-
ke instructie die de predikanten al gekregen hadden. Daarna heeft dhr. R.Robbe uit Dalfsen,
in zijn kwaliteit van communicatiedeskundige, een aantal tips gegeven om de boodschap
van de preek en het geheel van de kerkdienst zo goed mogelijk bij de luisteraars te laten
overkomen. Deze handreiking werd erg gewaardeerd. Zeven van de tien uitgenodigde
predikanten waren aanwezig. 
Gehoord de positieve reacties besloten deputaten van deze bijeenkomst een jaarlijkse
traditie te maken, en dan voortaan ook de predikanten uit te nodigen die voorgaan in de
televisiekerkdiensten en in de diensten die uitgezonden worden via de Wereldomroep. 
In januari 1995 is dus weer zo'n bijeenkomst gehouden, met opnieuw dhr. Robbe als spre-
ker. Helaas hebben de predikanten die in de maanden september tot en met december van
dat jaar zouden voorgaan die vergadering moeten missen. Boven (onder 4.1) is al aangege-
ven waarom hun namen op dat moment nog niet bekend konden zijn. 

4.4. Wat de schriftelijke instructie voor de voorgangers betreft: de IKON kwam op een
gegeven moment met het voorstel zijn instructie en die van de diverse deputaatschappen in
elkaar te schuiven. In de twee instructies die de voorgangers kregen stonden een aantal
dingen dubbel, terwijl ze in enkele andere opzichten niet helemaal met elkaar spoorden.
Deputaten gingen akkoord met het voorstel, maar omdat naderhand de relatie met de IKON
verbroken werd is er geen uitvoering aan gegeven. 
Op het moment dat dit rapport geschreven wordt moet de bestaande instructie nog worden
aangepast aan de nieuwe situatie. Mogelijk wordt er één instructie gemaakt voor de voor-
gangers uit alle ZVK-kerken.

4.5. Na de uitzendingen werden de voorgangers - beurtelings door de voorzitter en de
secretaris - gebeld voor een korte evaluatie. 
Alle voorgangers reageerden positief op de mogelijkheid die ze gekregen hadden om zoveel
kijkers en/of luisteraars bij de kerkdienst te betrekken. Algemeen werd het belang van een
dergelijke uitzending ingezien. De (telefonische en schriftelijke) reacties die men na afloop



kreeg droegen daar zeker aan bij. Meer dan eens vonden diepgaande gesprekken plaats via
de telefoon. Een enkele keer kon een naam doorgegeven worden aan een plaatselijke
predikant of evangelisatiecommissie.
Tijdens de vergadering van 10 januari 1994 (zie onder 4.3) ontstond een korte discussie
over de mogelijkheid om gemeenteleden in te schakelen bij de telefonische nazorg. Sommi-
gen stonden daar wat gereserveerd tegenover: volgens hen wilden de meeste bellers toch
de predikant zelf spreken. Kort daarna hoorden we dat men in Amsterdam-Centrum (23
januari 1994) een positieve ervaring met deze vorm van nazorg had opgedaan. Mensen die
persé de predikant wilden spreken konden op een later tijdstip worden teruggebeld. 
Op het moment dat dit rapport geschreven wordt vindt nog bezinning plaats op de mogelijk-
heid en de wenselijkheid van deze vorm van nazorg.

5. Contact met de 'Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten' (b)

Ook in deze verslagperiode is er een goed contact geweest met de 'Werkgroep Nazorg
Radio- en T.V.-kerkdiensten'. 

Informatie over voorgenomen uitzendingen van kerkdiensten werd steeds tijdig (schriftelijk)
aan de werkgroep doorgegeven. Verder is er nogal eens telefonisch overleg gepleegd. 
Eén keer is er samen met de werkgroep vergaderd; dat was op de onder 4.3. genoemde
bijeenkomst van 10 januari 1994. Van weerskanten werd informatie uitgewisseld. Er is
gesproken over de uitgave van de preken die door de werkgroep wordt verzorgd (zie onder
9). In het vervolg van de vergadering kreeg de werkgroep gelegenheid de nodige informatie
te geven aan de aanwezige predikanten.

6. Ontwikkelingen op het gebied van de zendtijd (d en g)

6.1. In 1994 kwam in de Tweede Kamer een voorstel in behandeling voor een nieuwe
Mediawet. Volgens dat voorstel zouden de diverse omroepen een concessie krijgen voor
een periode van tien jaar, terwijl aan de kerkgenootschappen jaarlijks zendtijd zou worden
toegewezen. Het laatste zou voor de kerken een jaarlijks terugkerende onzekerheid beteke-
nen. 
De IKON stelde, via een schrijven aan CDA-kamerlid Beinema, een amendement voor dat
beoogde ook de kerkgenootschappen voor een langere termijn zekerheid op zendtijd te
doen verkrijgen. De ZVK-deelnemers zijn niet in dat voorstel gekend. Deputaten hebben te
elfder ure nog een schrijven verzonden aan de kamercommissie voor Welzijn en Cultuur en
aan de fractie van het GPV, waarin ze zich achter het voorstel schaarden. Het resultaat was
positief: de kerken kregen een zendtijdtoewijzing voor tien jaar. Deze periode liep gelijk aan
de concessieperiode van de omroepen. Het beginsel van gelijkheid van zendgemachtigden
werd hier toegepast. 
De instantie die over de zendtijdaanvrage beslist is het Commissariaat voor de Media.
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet werd afgesproken dat de concessieperiode vijf
jaar zou moeten worden. De betreffende wetswijziging is later ook aangenomen, zodat de
kerken nu ook voor vijf jaar een zendmachtiging hebben (om precies te zijn: tot en met 31
augustus 2000). Over wat daarna gebeurt is nu nog niets te zeggen: de ontwikkelingen in
Hilversum zijn stormachtig. 

6.2. Als gevolg van de nieuwe Mediawet moesten alle instellingen die tot nu toe een plaats
hadden in de publieke omroep opnieuw zendtijd aanvragen. Dat gold dus ook voor de ZVK-
kerken. Het Commissariaat voor de Media gaf aan dat het de aanvragen kritisch zou bekij-
ken om na te gaan of voortzetting van de huidige zendtijdtoewijzingen gerechtvaardigd was.
Daarom moesten de kerken duidelijk maken welke redenen zij hadden om zendtijd te
verlangen, voor welke stroming die zendtijd werd verlangd en hoe de achterban was sa-
mengesteld. Tevens moesten zij gemotiveerd aangeven hoeveel zendtijd op radio en televi-
sie zij nodig achtten. 

De hier genoemde ontwikkelingen leverden een belangrijke bijdrage aan de bezinning van
de ZVK-kerken op hun positie. Over die bezinning en de gevolgen daarvan spreken we
verder in onderdeel 7.

6.3. Over de Programmaraad van de NOS, waarin onze voorzitter, ds. H.J.Siegers, de
kerken vertegenwoordigde, kunnen we kort zijn. Met ingang van het tijdstip waarop de
nieuwe Mediawet is ingevoerd is deze raad opgeheven. Hij functioneerde toen overigens al



nauwelijks meer.

7. Beëindiging van het contract met de IKON en oprichting van de Stichting ZVK (c en d)

7.1. Op de Generale Synode van Ommen is in een besloten zitting uitvoerig gesproken over
de relatie met de IKON. Aanleiding daarvoor was een vertrouwelijk rapport dat door deputa-
ten aan deze synode was voorgelegd. In dat rapport is weergegeven hoe de discussie met
de IKON verlopen is ten aanzien van de uurbedragen die voor het uitzenden van kerkdien-
sten zijn vastgesteld. Kort geschetst komt het probleem hier op neer: de betreffende uurbe-
dragen (voor radio en voor televisie) waren aanmerkelijk hoger dan de reële kosten van de
diverse uitzendingen. Het geld dat overbleef werd door de IKON gebruikt voor eigen uitzen-
dingen. 
Het standpunt van de IKON is steeds geweest dat niet zonder meer van het uurbedrag
mocht worden uitgegaan. De hoogte van het uurbedrag is historisch gegroeid als gevolg van
dure IKON-programma's. Was er geen IKON geweest, dan waren de bedragen veel lager. 
Deputaten stelden daartegenover dat, naar de letter van de Mediawet, het geld beschikbaar
werd gesteld voor onze uitzendingen. In de praktijk werden dus IKON-uitzendingen gesubsi-
dieerd met geld dat ons toekwam. 
Om de ZVK-vergadering niet onnodig met deze zaak te blijven belasten hebben deputaten
deze zaak verder afzonderlijk met de directeur van de IKON, dr. R.L.Haan, besproken. Die
bespreking had, voordat de synode van Ommen met haar vergaderingen begon, niet tot een
bevredigend resultaat geleid. 
Deputaten legden hun probleem aan de synode voor, met de vraag hoe het verder moest. 

7.2. De synode erkende de bezwaren van deputaten tegen de opstelling van de IKON. Zij
besloot deputaten het volgende op te dragen:
1. wegen te blijven zoeken om te komen tot een verantwoorde besteding van de door de

overheid aan de kerken ter be- schikking gestelde geldelijke middelen voor de verzor-
ging van radio- en televisiezendtijd;

2. daartoe met de IKON een nieuw (voorlopig) contract af te sluiten dat aansluit op de
Mediawet, zo mogelijk in samen werking met de deputaten van andere kerkgenoot-
schappen die uitzenden in de zendtijd voor de kerken;

3. dit (voorlopige) contract ter definitieve goedkeuring aan de eerstkomende generale
synode voor te leggen;

4. indien deputaten van oordeel zijn dat het niet mogelijk is de overeenkomst met de
IKON voort te zetten, daarover voor- stellen te doen aan de eerstkomende synode.

(Ter toelichting zij nog vermeld dat het bestaande contract met de IKON niet meer voldeed,
nadat in 1988 de Omroepwet vervangen was door de Mediawet waarbij een andere financi-
ele regeling ontstond. Het contract moest dus, als we verder gingen met de IKON, sowieso
worden vervangen).

7.3. Na de synode deden zich nieuwe ontwikkelingen voor. In de Tweede Kamer kwam het
voorstel voor een nieuwe Mediawet in behandeling (zie onder 6.1.). Deputaten stelden vast
dat een eventueel nieuw contract met de IKON vastgesteld zou moeten worden op basis van
de nieuwe Mediawet. Zij besloten de IKON te vragen of de wijziging van de wet consequen-
ties zou hebben voor de vormgeving van een nieuw contract én - daarmee annex - of  deze
wetswijziging ook een verandering meebracht in het standpunt van de IKON ten aanzien van
de in discussie zijnde materie.
Het antwoord op deze vraag liet aanvankelijk op zich wachten als gevolg van een buiten-
landse reis van dr. Haan. Het is daarna ook niet meer gekomen. In feite werd het achter-
haald door de verdere ontwikkelingen.

7.4. Door deputaten werden intussen ook verkennende gesprekken gevoerd met het Com-
missariaat voor de Media en met de Evangelische Omroep om te weten te komen hoe de
zaak er voor zou staan als de gereformeerde kerken zendtijd zouden aanvragen los van de
IKON. De verkregen informatie was dermate positief dat deputaten zich verder in die richting
gingen oriënteren. 
Van de zijde van de Evangelische Omroep werd vernomen dat daar al enige tijd werd
nagedacht over de mogelijkheid van een sterkere samenwerking met de 'Bijbelgetrouwe'
kerken. Men zou graag willen dat vanuit die kerken wekelijks een kerkdienst zou kunnen
worden uitgezonden om de klank van het evangelie in deze media te versterken. De EO
ging daarover het gesprek aan met diverse kerkgenootschappen. In dat kader hebben ook
uw deputaten het zojuist genoemde verkennende gesprek gehad met vertegenwoordigers



van deze omroep.

7.5. Naar aanleiding van de contacten met de EO werd op 7 juli 1994, op initiatief van uw
deputaten, een ZVK-vergadering belegd in Zwolle. De voors en tegens van een eventuele
opzegging van het contract met de IKON en van een mogelijke samenwerking met de EO
werden breed besproken. Besloten werd de mogelijkheden en de consequenties van een
dergelijke overgang verder te onderzoeken. Alle opties bleven voorlopig nog open. Wel werd
alvast aan de IKON meegedeeld waar we mee bezig waren en dat men er niet zonder meer
van uit kon gaan dat de bestaande situatie zou worden bestendigd.

7.6.1. Op 21 september werd een volgende ZVK-vergadering gehouden in Hilversum. Er
vond een gesprek plaats met ds. A.van der Veer (voorzitter EO) en de heren A.de Boer en
A.Knevel (directie-leden). Deze heren gaven een uiteenzetting over wat de EO voor ons zou
kunnen betekenen, op het gebied van faciliteiten (ook voor nazorg) en belangenbehartiging. 
Tevens werd, ook van de kant van de EO zelf, nadrukkelijk gesteld dat de ZVK-kerken, als
er een contract gesloten zou worden met de EO, wel hun zelfstandigheid zouden moeten
behouden. De EO mocht dan zeker niet de dienst gaan uitmaken.

7.6.2. Buiten aanwezigheid van de EO-vertegenwoordigers werd van gedachten gewisseld
over een door deputaat Breteler geconcipieerd voorstel ten aanzien van een mogelijke vorm
van samenwerking. Allereerst moest die samenwerking gezocht worden in een zich sterk
maken van de in het ZVK-overleg participerende kerken. Zij konden zich dan als een samen-
werkingsverband in Hilversum presenteren.
Op dezelfde dag vond nog een gesprek plaats met de jurist mr. J.van Santbrink over de
consequenties en risico's van een eventuele breuk met de IKON. 
Uit dit en andere gesprekken met deskundigen bleek dat er goede verwachtingen konden
zijn ten aanzien van de zendtijd die we zouden krijgen wanneer we als ZVK-kerken los van
de IKON een aanvraag zouden indienen. We mochten er van uitgaan dat we minimaal
hetzelfde aantal uren zouden houden en dat we er waarschijnlijk meer zouden krijgen.

7.6.3. Een moeilijk punt was dat niet alle deputaatschappen tijdig een machtiging van de
generale synode (of andere opdrachtgever) konden krijgen om het contract met de IKON op
te zeggen en zelfstandig verder te gaan. Het waren echter de ontwikkelingen ten aanzien
van de Mediawet die de vergadering noodzaakten een beslissing te nemen. Voor 1 decem-
ber 1994 moest de aanvraag voor zendtijd worden ingediend. Dan moest ook duidelijk zijn of
we ons nog voor tien jaar contractueel aan de IKON wilden verbinden of dat we een andere
weg wilden gaan. 
Alle deelnemers aan het overleg waren het er over eens dat het kiezen van die andere weg
de voorkeur verdiende en verantwoord was. Hierbij dient vermeld te worden dat de deputaat
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten niet aan het overleg deelnam en dat dit
kerkgenootschap per brief verklaarde de huidige samenwerking met de IKON te willen
voortzetten.

7.6.4. Het resultaat van alle besprekingen was dat het voorstel van br. Breteler in grote lijnen
door de deelnemende ZVK-deputaatschappen werd aanvaard. Dat voorstel behelsde de
oprichting van een stichting "Zendtijd voor de Kerken". 
Bij verschillende voorbereidende gesprekken was al gebleken dat een gezamenlijke benade-
ring van het Commissariaat voor de Media in de vorm van een rechtspersoon veruit de
voorkeur verdiende en de meeste kans bood op medewerking van het Commissariaat. Het
was duidelijk dat zonder een goede samenwerking tussen de kerken er geen kans was dat
we voor de komende jaren opnieuw zendtijd zouden krijgen.
De stichting was de meest voor de hand liggende juridische vorm, omdat daarin de be-
stuursvormen konden worden aangepast aan de specifieke eisen die een dergelijke vorm
van samenwerking vereist.

Kort weergegeven is de structuur van de stichting als volgt:
Als hoogste orgaan fungeert de Raad van Advies en Toezicht. Daarin hebben zitting alle
deputaten van de in de ZVK samenwerkende kerkgenootschappen. De raad valt samen met
de huidige ZVK-vergadering en kan in de regel ook met de huidige frequentie blijven verga-
deren. De raad houdt dezelfde taken die nu de ZVK-vergadering heeft, maar krijgt als extra
functie het benoemen van en het toezicht houden op het bestuur van de stichting.
Het bestuur van de stichting bestaat uit leden van alle samenwerkende deputaatschappen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de stichting en voor alle activiteiten die door de stichting
worden uitgevoerd, binnen het kader van de opdracht die door de Raad van Toezicht en
Advies is vastgesteld. 



Om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren wordt door het bestuur een directeur be-
noemd.
In de gekozen opzet behouden de kerken en hun deputaatschappen de zelfstandigheid die
ze tot nu toe hebben gehad. Dat is ook steeds de intentie van uw deputaten geweest.

De wijze waarop de produktie van de uitzendingen verzorgd zou worden werd vooralsnog
opengelaten. Behalve de EO bleven dus nog andere mogelijkheden in beeld. 

7.6.5. Op 13 oktober werd de IKON geïnformeerd over de stand van zaken. Dat gebeurde in
een gesprek met dr. R.L.Haan. Er was van zijn kant teleurstelling over het door de ZVK-
kerken gevoerde beleid, er klonken ook verwijten, maar de sfeer van het gesprek was goed
en de partijen zijn met wederzijds begrip uit elkaar gegaan.

7.7.1. Tijdens een volgende ZVK-vergadering op 10 november 1994 werden de statuten van
de op te richten stichting vastgesteld. Deze statuten zullen op de synode ter inzage aanwe-
zig zijn. 
Tevens werd op deze vergadering een persbericht vastgesteld. 

7.7.2. Op 24 november werd op het kantoor van notaris Herweijer te Kampen de "Stichting
Zendtijd voor de Kerken" officieel opgericht. 

7.7.3. Op 29 november 1994 werd bij het Commissariaat voor de Media door de Stichting
ZVK een gemotiveerde zendtijdaanvraag ingediend.
Duidelijk werd aangegeven dat het contract met de IKON om identiteitsredenen werd opge-
zegd. Naast het in dit rapport al eerder genoemde bezwaar inzake de hantering van de
uurbedragen werd naar voren gebracht dat de huidige uitzendingen van de ZVK-kerken
vaak ingebed liggen in uitzendingen van de IKON, waarvan de inhoud zich steeds verder
verwijderd heeft van datgene waar de ZVK-kerken voor staan. "Hoewel zij, volgens het
gesloten contract, voor het gezamenlijke programma van de IKON geen verantwoordelijk-
heid dragen, worden zij in de praktijk daarvan toch niet duidelijk genoeg onderscheiden". 
Voor radio werd een hoeveelheid reguliere zendtijd aangevraagd van twee uur per week,
voor televisie 52 uur op jaarbasis. Voor het geval het commissariaat aan deze aanvragen
niet kon voldoen werd verzocht een hoeveelheid reguliere zendtijd toe te wijzen uit de aan
de kerken in hun totaal toegewezen zendtijd naar rato van de ledentallen (voor de televisie
aangevuld met herhalingszendtijd overdag).

7.7.4. De Stichting ZVK verzorgde tegelijk ook de zendtijdaanvragen van een groep van
evangelische kerkgenootschappen en koepelorganisaties, alsmede van de Gereformeerde
Bond in de Nederlands Hervormde Kerk.

7.7.5. In een schrijven d.d. 7 december 1994 hebben deputaten het contract met de IKON
opgezegd. Daarbij werd niet alleen gerefereerd aan de verschillen van inzicht die gerezen
waren, maar werd ook erkentelijkheid uitgesproken voor de correcte wijze waarop de IKON
de afgelopen jaren zijn contractuele verplichtingen op het gebied van de technische verzor-
ging van de uitzendingen is nagekomen.
Bij de ons inziens gerechtvaardigde opzegging van het contract mag niet vergeten worden
dat de IKON gedurende de contract-periode veel voor ons heeft betekend.

7.8. Op 26 januari 1995 werd de eerste officiële vergadering van de Raad van Advies en
Toezicht gehouden in Hilversum. In het bestuur van de Stichting werden de heren benoemd
die bij de oprichting van de Stichting al een voorlopig bestuur hadden gevormd: ds. H.J.Sie-
gers (plv. ds. R.T.Urban), ds. J.van Mulligen (Chr. Geref., plv. ds. H.de Graaf), ds. Z.G.van
Oene (Ned. Geref., plv. dhr. M.Lok) en ds. P.J.Prijt (Baptistengem., plv. ds. A.Nijland).
Ds. H.J.Siegers werd benoemd tot voorzitter van het bestuur. Ds. Quist, voorzitter van de
ZVK-vergaderingen, werd benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht en
dhr. M.Lok als secretaris.
In verband met zijn benoeming tot bestuursvoorzitter heeft ds. Siegers zijn functie als
voorzitter van het deputaatschap ter beschikking gesteld. In zijn plaats hebben deputaten ds.
R.T.Urban aangewezen.

7.9. Op verzoek van de voorzitter van de Gereformeerde Omroepvereniging, dr. K.Deddens,
hebben enkele deputaten een gesprek gehad met een deputatie van de GOV. Reden voor
het verzoek was de discussie die destijds op de Generale Synode van Groningen-Zuid is
gevoerd over een mogelijke inschakeling van de GOV bij de verzorging van de zendtijd.
Tijdens het gesprek hebben deputaten de gang van zaken rond de oprichting van de stich-



ting van de ZVK toegelicht. Het bleek voor alle partijen duidelijk te zijn dat de GOV geen
functie kon hebben in het geheel, maar het was goed deze vereniging niet zonder meer te
passeren. 

7.10. In verband met de zendtijdaanvraag verschenen IKON en ZVK op 15 februari 1995
voor het Commissariaat voor de Media in het kader van een hoorzitting. Elk van de aanvra-
gende instanties heeft toen de eigen aanvraag verdedigd. De Stichting ZVK vond zeker
gehoor bij het commissariaat voor haar wens om zelfstandig te opereren. Maar van de kant
van het commissariaat werd wel sterk aangedrongen op een vorm van gezamenlijkheid.
Later werden beide partijen weer gevraagd voor de commissaris voor zendtijdzaken te
verschijnen. Toen werd die aandrang herhaald. Daarbij werd gesteld dat we, als er geen
samenwerking zou plaatsvinden, minder of misschien zelfs geen zendtijd zouden krijgen. De
ZVK-kerken hebben toen, na diep beraad, er mee ingestemd alsnog samen met de IKON de
zendtijdaanvraag in te dienen. Zij hebben het commissariaat bericht (op 26 april 1995) dat
de door beide instanties ingediende aanvragen als één aanvraag beschouwd mochten
worden, met het oog op een gezamenlijke zendmachtiging. 
De gezamenlijke aanvraag liet de zelfstandigheid van beide instanties ten opzichte van
elkaar volledig intact.

7.11. Op 9 mei 1995 werd de laatste ZVK-vergadering volgens de oude structuur gehouden,
in aanwezigheid van drie vertegenwoordigers van de IKON. 
Vastgesteld werd dat eventueel noodzakelijk overleg tussen IKON en ZVK voortaan zou
plaatsvinden op directieniveau; in tweeder instantie op bestuursniveau.

7.12. Daags na de onder 7.11 genoemde vergadering werd de uitspraak van het Commissa-
riaat voor de Media bekend. Aan de Stichting ZVK (inclusief de evangelische kerkgenoot-
schappen) werden 15 uren televisiezendtijd toegewezen (de ZVK-kerken hadden 6 à 7 uren)
en 33 uren radiozendtijd (dat was 28). De verhouding tot het aantal uren dat de IKON
uitzendt is hierdoor veranderd van (ongeveer) 1 : 13 in 1 : 7,5. 
Wanneer we de evangelische kerkgenootschappen buiten beschouwing laten komen we
voor de ZVK-kerken uit op een kleine uitbreiding van het aantal televisiezenduren, terwijl
voor de radio het aantal zenduren gelijk blijft. Het is minder dan we aanvankelijk verwacht
hadden, maar er is toch reden tot dankbaarheid. We hebben immers zendtijd voor vijf jaar
(er zijn ook kerkgenootschappen afgewezen, zelfs die al zendtijd hadden in de afgelopen
jaren). Bovendien is de Stichting ZVK erkend als een zelfstandige zendgemachtigde, die ook
haar eigen financiën beheert.

7.13. Intussen rees er wel een nieuw probleem. Het commissariaat schreef in de zendtijdtoe-
wijzing: "wij tekenen daarbij aan er goede nota van genomen te hebben dat de verzorging
van de zendtijd zal geschieden via de IKON". Dat was dus niet de bedoeling en deze zinsne-
de schiep voor IKON en ZVK onverwacht een nieuwe situatie.
Er volgde een periode van intensief overleg door het bestuur van de ZVK én met de IKON
én met het commissariaat. Duidelijk werd dat het commissariaat, vanuit een oogpunt van
efficiency en eenheid van de kerkelijke zendtijd, de IKON en de ZVK zoveel mogelijk wilde
laten samenwerken. Het commissariaat wilde ook één adres voor de 'protestants-christelijke
stroming', zoals het in Hilversum wordt genoemd.
De mogelijkheid van beroep tegen het standpunt van het commissariaat is overwogen, maar
gezien de grote onzekerheid over het resultaat daarvan, ook wat de toewijzing van zendtijd
betreft, werd van die mogelijkheid afgezien.
Het resultaat van de besprekingen, die in een kort tijdsbestek gevoerd moesten worden, was
dat er een koepelorganisatie van IKON en ZVK werd opgericht, die de naam "Stichting
kerkelijke zendtijd" kreeg. Deze organisatie ontvangt en beheert de zendtijd. Binnen deze
organisatie functioneren IKON en ZVK als zelfstandige organen. Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt waarbinnen de ZVK vrij en in eigen verantwoordelijkheid kan handelen. De koepe-
lorganisatie ontvangt het totaal van de uurbedragen en verdeelt het naar rato onder IKON en
ZVK. Deze beheerstichting heeft geen enkele zeggenschap over vorm en inhoud van de
door de ZVK-kerken uit te zenden programma's. 
Uw deputaten hadden het allemaal graag anders gezien, maar het commissariaat dwong
ons op deze weg en we menen dat het een verantwoorde weg is. In nauwe samenwerking
met de andere ZVK-partners hebben we al het mogelijke gedaan om de zelfstandigheid van
de kerken te bewaken. Het maximaal haalbare in de gegeven situatie ligt voor u op tafel.
Tijdens een vergadering van de Raad van Toezicht en Advies op 31 augustus 1995 werd het
bestuursbeleid, zoals hierboven beschreven, verduidelijkt en unaniem goedgekeurd. 
Rest nog te vermelden, onder dit punt, dat er tijdens de hele gang van zaken voortdurend
een goed overleg met de Evangelische Omroep is geweest. 



7.14. Het praktische gevolg van de gang van zaken is dat in het seizoen 1995-1996 de
televisie-uitzendingen plaatsvinden op de zondagmiddag (een besluit van het NOS-bestuur
en het AVRO-KRO-NCRV-bestuur, als netbeheerders van Nederland 1) van 15.00-16.00
uur. 
In eerster instantie leek de mogelijkheid aanwezig 's morgens zendtijd te krijgen van 10.00
tot 11.00 uur, een naar ons oordeel gunstig tijdstip. Van daaruit gezien viel het tijdstip dat
tenslotte uit de bus kwam enigszins tegen. Voor het volgende seizoen zal de uitzendtijd
echter opnieuw bekeken worden.

7.15. Naar aanleiding van een schriftelijk protest van de IKON tegen de naam van de
stichting ("Zendtijd voor de kerken"), werd op 31 augustus 1995 besloten deze naam te
veranderen in "Zendtijd voor kerken". 

7.16. Door de IKON is aan de Stichting ZVK een mooie eigen kantoorruimte aangeboden in
het nieuwe gebouw van deze omroep. De stichting heeft daar drie kantoorruimtes met
bijbehorende faciliteiten (waaronder een eigen telefoonlijn) ter beschikking gekregen. 
Mevrouw A.Westerbeek is in dienst getreden als secretaresse van de stichting.

7.17. Tenslotte, wat dit onderdeel betreft: met ingang van 1 september 1995 is br. Breteler
benoemd tot directeur van de Stichting ZVK. Br. Bril is benoemd tot hoofd radio en televisie. 
Om vermenging van verantwoordelijkheden te voorkomen hebben beide broeders zich
genoodzaakt gezien zich uit het deputaatschap terug te trekken. Zij zullen dus de eerste
deputaten zijn die (overeenkomstig een besluit van de Generale Synode van Ommen) niet
voor herbenoeming in aanmerking komen.

8. Dagtelevisie (e)

In hun vergadering van 13 oktober 1993 stelden deputaten vast dat de ZVK-kerken als
zendgemachtigden recht hebben op zendtijd in het kader van dagtelevisie. In de daaropvol-
gende ZVK-vergadering heeft de IKON dat recht ook erkend. 
Er ontstond vervolgens een discussie met de IKON over de invulling van die zendtijd. De
IKON stelde aanvankelijk dat de dagtelevisie alleen gebruikt mocht worden voor herhaling
van eerder uitgezonden programma's. Deputaten zagen niet zoveel heil in het herhalen van
uitzendingen van kerkdiensten, zeker niet wanneer 's maandags de uitzending van de
zondag daarvoor herhaald zou moeten worden. Zij zagen de zendtijd liever gevuld met
andere zaken (bijvoorbeeld informatie over zendingswerk of over activiteiten van De Verre
Naasten, een verslag van de Schooldag of van de landelijke evangelisatiedag in Spaken-
burg). Zij constateerden dat de wet ruimte bood voor dergelijke nieuwe programma's. Het
enige punt was dat er geen extra gelden voor beschikbaar werden gesteld, maar omdat van
de uurbedragen voor de zondagse kerkdiensten voldoende geld overbleef zou dat geen
probleem hoeven te zijn. We hebben onze constatering geverifieerd bij het Commissariaat
voor de Media.

Omdat we niet tijdig met de IKON tot overeenstemming konden komen zagen we af van het
door de IKON voorgestelde zenduur op maandag 27 juni 1994 (dan zou de kerkdienst van
zondag 26 juni vanuit Hattem herhaald moeten worden). Daarna werd ons een uur ter
beschikking gesteld op maandag 29 november 1994. De IKON stelde voor dat uur montage-
tijd beschikbaar om zo een compilatie te monteren van fragmenten uit eerder uitgezonden
programma's, tot een lengte van 58 minuten. Om een voortzetting van de discussie over
wel-of-niet-herhalingszendtijd te voorkomen besloten we daarmee maar akkoord te gaan.
Uitgezonden zijn de introductiefilmpjes vanuit Curaçao, Amersfoort-Noord en Hattem, elk
aangevuld met fragmenten uit de betreffende kerkdiensten. Op de synode zal een video-
opname van deze uitzending aanwezig zijn.
Hoe de dagtelevisie in de nieuwe structuur zal worden ingevuld is nog niet vastgesteld. 
 

9. Publikatie en verspreiding van preken (f)

9.1. De publicatie en de verspreiding van de preken die in de uitgezonden kerkdiensten zijn
gehouden, alsmede de verspreiding van de bandopnamen, wordt trouw verzorgd door de
"Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-diensten". 
De preken worden binnen een redelijk korte termijn na de uitzending toegestuurd.

Er is overleg geweest tussen deputaten en de werkgroep over de vormgeving van de ge-



drukte preken. Het uiterlijk oogt wat minder dan de door de IKON verzorgde uitgaven. Dat
blijkt samen te hangen met de kosten, die men zo laag mogelijk wil houden om geen tekor-
ten te laten ontstaan. De mogelijkheid om de preken zonder kostenstijging toch in een iets
fraaier te kunnen steken wordt overigens nog wel bekeken.

De vraag hoe de publikatie en de verzending van de preken in de nieuwe situatie geregeld
moeten worden is op het moment dat dit rapport geschreven wordt nog in bespreking.
Mogelijk kan een en ander samen met de andere ZVK-participanten verzorgd worden. Indien
dit het geval zal zijn zullen deputaten zich ook hebben te bezinnen op de vorm van samen-
werking met de werkgroep. 

9.2. De daling in de aantallen verzonden cassettes heeft zich voortgezet, zij het in een
geringer tempo dan voorgaande jaren het geval was. Bij de gedrukte preken is sprake van
een vrij constante belangstelling, of zelfs van een stijgende trend.
Helaas is de betalingsmoraal van de afnemers van zowel de gedrukte preken als de casset-
tes er de laatste jaren niet beter op geworden, waardoor de werkgroep met een steeds
groter bedrag aan niet betaalde preken en cassettes wordt geconfronteerd. Hierdoor zijn de
toch al niet ruime reserves van de werkgroep sterk teruggelopen. 
In totaal zijn verstuurd:

cassettes gedrukte preken 
in 1992 1005 1849 
in 1993 1049 2153
in 1994   611 1948 
in 1995 (tot 1 september)   429 1272

Per dienst liepen de aantallen sterk uiteen. Voor gedrukte preken varieerde dat van 57 tot
263, voor cassettes van 16 tot 139.

10. Regionale en lokale omroep (h)

10.1. In de verslagperiode hebben deputaten alleen een verzoek om informatie gekregen
van een particulier-synodaal studiedeputaatschap uit Gelderland dat de opdracht had
"onderzoek te doen naar de mogelijkheden die er zijn op provinciaal terrein m.b.t. de evang-
elieverkondiging via regionale en/of provinciale radio- en/of televisieomroepen in Gelderland
en Flevoland".
Deputaten konden de gestelde vragen slechts in beperkte mate beantwoorden en hebben
verder naar andere personen en instanties verwezen.

10.2. Verder heeft deputaat ds. Geertsma, op hun verzoek, een gesprek bijgewoond van
een aantal broeders die betrokken zijn bij de uitzendingen via OOG (Omroep Organisatie
Groningen). Er bleken problemen te zijn ten aanzien van de toekomst van deze uitzending-
en, omdat OOG op de commerciële toer ging (de kosten werden te hoog). Ds. Geertsma gaf
te verstaan dat deputaten geen opdracht hadden zich met dit soort zaken bezig te houden.
De broeders drongen er echter wel op aan dat deputaten landelijke ontwikkelingen op dit
punt (en op andere punten betreffende regionale en lokale omroep) in de gaten zouden
houden. 
Deputaten besloten in zoverre gehoor te geven aan dit verzoek dat ze het waarnemerschap
aanvroegen bij het Interkerkelijk Media-instituut (IMI). Vanaf dat moment kregen we het
orgaan van het IMI, alsmede verdere relevante informatie toegezonden.
Wij hebben br. J.B.Schiebaan uit Zwolle (als secundus-deputaat en als deskundige) ge-
vraagd het adres te vormen voor deze informatie en ons te informeren wanneer hij op
dingen stuitte die voor ons van belang zouden kunnen zijn. Br. Schiebaan toonde zich
daartoe bereid. We mochten ook broeders en zusters die om inlichtingen vroegen inzake
lokale omroep naar hem doorverwijzen. Daar namen we met erkentelijkheid kennis van.

11. Personalia

In de periode waarover verslag gedaan wordt overleden twee predikanten die lange tijd een
prominente plaats in dit deputaatschap hebben ingenomen: ds. H.J.Begemann en ds. P.Lok,
respectievelijk oud-secretaris en oud-voorzitter. Deputaten hebben in beide gevallen hun
medeleven laten blijken en hun dankbaarheid verwoord voor het werk dat deze beide broe-
ders in de genoemde functies hebben gedaan.



12. Slotopmerkingen

Er is de afgelopen periode heel wat gebeurd. Er werd een nieuwe start gemaakt. Daarmee
zijn de moeiten die we aan de Generale Synode van Ommen hebben voorgelegd verdwe-
nen. Het feit dat we de zendtijd nu in eigen beheer kunnen invullen biedt verder ook voord-
elen. We verwachten een grotere betrokkenheid bij de voorbereiding, meer accent op
kwaliteit en meer inschakeling van de kerkelijke gemeenten.

Er werd een nieuwe start gemaakt, maar intussen ging het eigenlijke werk gewoon door.
Opnieuw kregen de kerken een groot aantal keren de gelegenheid het evangelie van onze
Here Jezus Christus aan een groot aantal mensen te laten horen. Onze bede is dat deze
vorm van evangelieverkondiging vrucht mag dragen in mensenharten en mensenlevens. En
dat we de gegeven mogelijkheden nog lang mogen behouden, ook al is de toekomst van de
publieke omroep met veel vraagtekens omringd.

 
13. Voorstellen

Deputaten stellen uw vergadering het volgende voor:

1. De deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen (1993), te decharge-
ren, onder goedkeuring van hun beleid ten aanzien van de opzegging van het contract
met de IKON en de oprichting van de Stichting ZVK.

2. Opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:
a. radio- en televisieuitzendingen van kerkdiensten voor het binnenland en (via

Radio Nederland Wereldomroep) radiouitzendingen voor het buitenland te blijven
verzorgen;

b. de binnen het medium (radio resp. televisie) gegevenen aanwezige mogelijkhe-
den optimaal te benutten om de boodschap van het evangelie, waar het in de
onder a. ge-noemde uitzendingen om gaat, zo goed mogelijk bij kijker en luiste-
raar te doen overkomen;

c. bij de uitvoering van a. zoveel als nodig is contact te blijven houden met organi-
saties als "Werkgroep Nazorg Radio- en T.V.-kerkdiensten";

d. de in het kader van dagtelevisie ter beschikking gestelde zendtijd een zinvolle
invulling te geven;

e. binnen de Raad van Toezicht en Advies diligent te zijn ten aanzien van het beleid
van de Stichting ZVK, zodat een optimale invulling en verzorging van de uitzen-
dingen gewaarborgd blijft;

f. ook diligent te zijn ten aanzien van een mogelijke nieuwe verdeling van de aan
de kerkelijke zendgemachtigden toegewezen zendtijd;

g. tevens diligent te zijn ten aanzien van het publiceren en verspreiden van preken
van de uitgezonden kerkdiensten, zowel in gedrukte als in andere vorm;

h. alert te zijn op de ontwikkelingen op mediagebied, voorzover die van belang zijn
met het oog op de zendtijd voor de kerken;

i. aan de eerstvolgende generale synode verslag uit te brengen van hun werk-
zaamheden en hun rapport drie maanden voor het bijeenkomen van die synode
aan de kerken toe te zenden.

 
 Met heilbede en broedergroet,

namens deputaten,
 
H.J.Siegers, voorzitter.
H.Geertsma, secretaris. 



FINANCIEEL VERSLAG VAN DEPUTATEN VOOR RADIO- EN TELEVISIE-UITZENDING
VAN KERKDIENSTEN

Overeenkomstig de situatie gedurende vorige verslagperioden heeft de penningmeester van
het bovengenoemde deputaatschap geen bijzonderheden te vermelden. 
Er ging geen geld door zijn handen.

Zijn werkzaamheden waren:

a. het doorsluizen van onkostennota's naar de IKON, waar voorbetaling werd gezorgd
(reiskosten, vergaderkosten en de instructie door de heer Robbe);

b. het waar mogelijk controleren van de door de IKON aangeboden financiële
verslaggeving. Als wederkerend punt daarbij bleef de onduidelijkheid bij de specif icatie
van de voor de ZVK-kerken gemaakte onkosten, zoals secretariaat, directie, telefoon,
regie enz. enz.;

c. het met de andere deputaten toewerken naar een veel duidelijker eigen financieel
beleid, zodat al het geld dat door de overheid ter beschikking van de gereformeerde
kerken gesteld wordt ook inderdaad besteed kan worden.

Het stemt tot voldoening dat nu een werkvorm is verkregen die kan leiden tot een veel
grotere financiële zelfstandigheid en een verruiming van de mogelijkheden.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de functie van penningmeester van uw deputaten in
de nieuwe situatie ingevuld gaat worden. Het kan zijn dat zijn werkzaamheden nog verder
zullen afnemen.

Met broedergroet,

 ir. R.F.van Mill

 penningmeester



RAPPORT VAN DE STUDIEDEPUTATEN EREDIENST
aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen te
Berkel en Rodenrijs in 1996

1 INSTRUCTIE

1.1 Benoeming

De Generale Synode van Ommen 1993 benoemde een deputaatschap met de opdracht
studie te verrichten op het terrein van de liturgie in de eredienst.

1.2 Opdracht

Aan dit deputaatschap werden de volgende opdrachten gegeven (Acta art. 46, besluit 1):

1. via de kerkeraden inventariseren van de liturgische bezinning binnen de kerken, met
speciale aandacht voor variatie in of uitbreiding van de orden van dienst en van het
aantal liturgische formulieren, onder gebruikmaking van wat binnen de kerken op het
gebied van deze bezinning reeds voorhanden is;

2. onderzoek doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van de gezang-
enbundel, met bezinning op de uitgangspunten waaraan een dergelijke uitbreiding
moet voldoen;

3. het rapport van haar werkzaamheden met voorstellen zes maanden voor de volgende
synode aan de kerken toe te zenden, zodat deze gelegenheid hebben hun reacties
aan de synode toe te zenden.

De synode nam dit besluit op de volgende gronden:

1.1 binnen de kerken is de laatste jaren een brede liturgische bezinning op gang geko-
men, met name binnen plaatselijke liturgiecommissies. De landelijke Werkgroep
Eredienst heeft op liturgisch gebied al veel informatie uit de kerken verzameld. Omdat
het hier zaken betreft die de kerken gemeenschappelijk raken, verdient deze liturgi-
sche bezinning een meer gestructureerde plaats binnen het kerkverband;

1.2 de generale synode draagt verantwoordelijkheid voor eenheid in de liturgie (artikelen
59, 61 en 67 KO) en kan voor uitvoering van haar opdrachten deputaten benoemen
(art. 49 KO);

1.3 zonder coördinatie van een deputaatschap bestaat het gevaar van willekeurige ver-
nieuwingen zonder samenhang;

1.4 wanneer bijvoorbeeld een gemeente zes maal of vaker per jaar avondmaal viert (art.
61 KO), kan het verlangen naar meer afwisseling in de avondmaalsliturgie groter
worden; de twee bestaande avondmaalsformulieren geven weinig afwisseling, omdat
het korte formulier een verkorting is van het grote, zij het met een eschatologische
aanvulling; in nieuwe avondmaalsformulieren kunnen andere accenten worden gelegd,
zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor het feestelijke karakter van het avondmaal en
samenhang met de kerkelijke feestdagen;

2.1 de dienst van lofprijzing en aanbidding heeft in de gemeente een grote plaats (zie o.a.
Ef. 5:19, Kol. 3:16; Hebr. 13:14); in het Oude en Nieuwe Testament staan lofzangen
en belijdenisliederen (of fragmenten ervan) die ook in de nieuwtestamentische ge-
meente gezongen zouden kunnen worden;

2.2 van de schat aan geestelijke liederen met Schriftuurlijke inhoud die in de loop van de
kerkgeschiedenis is ontstaan of nog steeds ontstaat, zou in onze gezangenbundel
meer gebruik gemaakt kunnen worden;

2.3 het ontbreekt in de gezangenbundel aan liederen die speciaal gemaakt zijn met het
oog op het amen van de gemeente, de doop, de openbare geloofsbelijdenis, het
avondmaal, het huwelijk en de bevestiging in het ambt;



2.4 tijdens de laatste herziening van de gezangenbundel is meermalen opgemerkt dat het
ontbrak aan bezinning op de Schriftuurlijke, theologische en muzikale uitgangspunten
waaraan het nieuwtestamentische kerklied moet voldoen; zo is bijvoorbeeld veel
gesproken over het opnemen van Schriftberijmingen, maar nooit zijn uitspraken ge-
daan over de functie van dergelijke gezangen binnen de liturgie; herziening en/of
uitbreiding moet daarom nu niet fragmentarisch en incidenteel gebeuren, maar na en
op grond van bezinning op deze uitgangspunten.

1.3 Bijzonderheden

De synode nam nog een tweede besluit, naar aanleiding van een verzoek van zr. R. Borkent
te Apeldoorn.

Dit besluit luidt als volgt:
(Acta art. 46, besluit 2)

aan het verzoek van zr. Borkent te voldoen in die zin, dat het studiedeputaatschap voor
de eredienst vooralsnog kan fungeren als adres voor dichters en componisten.

De gronden voor dit besluit luiden als volgt:

1. het bestaan van genoemd deputaatschap kan stimulerend werken naar dichters en
componisten om hun gaven ten dienste van de kerken te stellen;

2. zolang de kerken geen besluiten hebben genomen over uitbreiding van de gezangen-
bundel, kan deze functie van het deputaatschap slechts voorlopig zijn; om dezelfde
reden is het te vroeg, nu reeds financiële middelen vrij te maken.

Op dit besluit komen we terug in hoofdstuk 10 van dit rapport.

Daarnaast werd aan het deputaatschap, via het besluit over de zogenaamde aangepaste
kerkdiensten, opgedragen de inhoud en de strekking van art 65 KO nader te bezien. 
Het besluit luidt als volgt
(Acta art. 41, besluit 4): 

de vraag van de particuliere synode van Zuid-Holland inzake de strekking van art. 65
KO tweede lid in handen te stellen van het studiedeputaatschap eredienst, met de
opdracht daarop een antwoord voor te bereiden.

Op dit besluit komen we terug in hoofdstuk 9.

2 PERSONALIA

2.1 Het deputaatschap

In het deputaatschap zijn de volgende personen benoemd: 

C. André, ds. T. Dijkema, ds. H. Folkers (S), zr. A. de Heer - de Jong, ds. P. de Jong,
J. Smelik, ds. P.J. Trimp, ds. A.L.T. de Bruijne (sec), G. Duijst (sec) en J. Munneke
(sec).

2.2 Secundi-deputaten

Broeder André heeft aan het werk van de deputaten niet deelgenomen vanwege drukke
werkzaamheden. Ds. de Jong heeft zich eerst tijdelijk, daarna definitief aan het werk moeten
onttrekken wegens ziekte. Ook zr. de Heer-de Jong heeft haar werk tijdelijk moeten onder-



breken. Mede door deze omstandigheden zijn vanaf het begin de secundi-deputaten ing-
eschakeld.

2.3 Werkplek

De vergaderingen zijn, voor een deel in sectieverband, gehouden in het even sobere als
sfeervolle Oud-katholiek Seminarie te Amersfoort.

3 INDELING VAN HET RAPPORT EN VERANTWOORDING VAN DE WERKWIJZE

3.1 Het rapport bevat, in grote lijnen, de volgende onderdelen:

- inventarisatie van de reacties uit de kerken
- de bijbel en de liturgie
- de liturgie in de kerk na pinksteren
- de bundel gezangen
- vraag over de toepassing van art. 65 KO
- concept-besluiten

3.2 De eerste opdracht

Deputaten hebben er behoefte aan zich vooraf te verantwoorden over de manier waarop zij
hun opdracht hebben gelezen en uitgelegd.

In de eerste opdracht gaat het om een inventarisatie van wat binnen de kerken aan bezin-
ning is tot stand gekomen.
Het rapport zet dan ook in met een verwerking van de reacties uit de plaatselijke kerken.
Deze reacties maken duidelijk dat de zaak van de liturgie in veel gemeenten leeft.
Wij hebben overwogen, met betrekking tot deze eerste opdracht, het te laten bij een techni-
sche inventarisatie van dit materiaal. Maar dan doet de vraag zich voor of wel aan de op-
dracht van de synode wordt voldaan. De synode draagt haar deputaten immers op om
gebruik te maken van wat binnen de kerken aan liturgische bezinning voorhanden is, met de
bedoeling om daarop te studeren en daaruit voorstellen te formuleren. 

Het materiaal uit de kerken is, zoals uit de inventarisatie blijkt, omvangrijk en zeer divers.
Binnen veel gemeenten is de geschiedenis van de liturgie bestudeerd. Er is veel en grondig
gewerkt met bijbelse gegevens. Over de betekenis van de liturgische onderdelen en formu-
lieren zijn rapporten en verslagen geproduceerd. En naar aanleiding daarvan wordt ge-
vraagd naar variaties in of uitbreiding van de orden van dienst. 

Wij menen als deputaten de kerken het beste te dienen door het materiaal al studerend te
verwerken in een samenhangend concept. Wij ontlenen de vrijmoedigheid daarvoor aan
grond 1.3 onder het besluit: 'zonder coördinatie van een deputaatschap bestaat het gevaar
van willekeurige vernieuwing zonder samenhang'. 

In dit rapport wordt daarom, na de inventarisatie, breed aandacht gegeven aan het onderwijs
uit Gods Woord. Daarna komt de liturgische ontwikkeling binnen de kerk na pinksteren
globaal in het blikveld.

Op deze basis moet het mogelijk zijn te komen tot een goede verantwoording van onze
liturgische praktijk, respectievelijk tot een verantwoorde vernieuwing of uitbreiding ervan. Met
het voorstellen van wensen en mogelijkheden menen wij de grens van onze opdracht te
hebben bereikt.

3.3 De tweede opdracht



De tweede opdracht is helder. Wij hebben ons grondig bezonnen op de uitgangspunten
waaraan een uitbreiding van de gezangbundel moet voldoen. Wij komen tot de conclusie dat
het mogelijk én wenselijk is 1om de gezangbundel uit te breiden.

Maar na deze conclusie kom je voor de vraag te staan: hoe kun je als kerken de deputaten
narekenen en beoordelen als de studie bij een theoretische stellingname blijft steken?
Daarom bieden wij, in combinatie met ons rapport, een selectie liederen uit het Liedboek
voor de Kerken aan die volgens ons aan de geformuleerde criteria voldoen. Deze selectie is
niet uitputtend. Zij is vooralsnog tot het Liedboek beperkt uit praktische overwegingen (al
was het alleen maar omdat de auteursrechten van het Liedboek bij één adres, de Interkerke-
lijke Stichting voor het Kerklied (ISK) berusten). 

Wanneer besloten wordt de gezangbundel uit te breiden, kan ook naar andere bundels en
nieuwe liederen gekeken worden. Bovendien verdient het aanbeveling op de hoogte te
blijven van wat in andere kerken op dit gebied gaande is.
Wij achten het zeer wenselijk, wanneer de synode instemt met de uitgangspunten en besluit
te gaan werken aan uitbreiding van de gezangbundel, dat de kerken in staat worden gesteld
een selectie liederen als hier vermeld in de praktijk te toetsen. Daarom stellen wij voor, dat
de synode besluit deze selectie, eventueel onder bepaalde voorwaarden, ter beproeving vrij
te geven voor gebruik in de eredienst.

4  INVENTARISATIE EN VERWERKING VAN DE REACTIES UIT DE KERKEN

4.1 Inleiding

Ter uitvoering van hun opdracht hebben deputaten begin 1994 een brief aan de kerken
gestuurd met een aantal vragen, die nauw aansluiten bij de enquête die de landelijke Werk-
groep Eredienst ongeveer een jaar daarvoor onder de kerken heeft gehouden.
Na de weergave van de tekst van de brief, met het vragenformulier, volgt een beschrijving
van de reacties. Het geheel wordt afgesloten met een beoordeling.
Het in de inventarisatie vermelde huwelijksformulier heeft een plaats gekregen in een bijlage 
en een apart voorstel.

4.2 Brief aan de kerken

De tekst van de brief, die aan de kerken is toegezonden, luidt als volgt:
De Generale Synode van Ommen 1993 heeft onder meer besloten een studiedeputaatschap
voor de eredienst in het leven te roepen. Dit deputaatschap kreeg o.m. de volgende op-
dracht: [volgt de tekst van het betreffende besluit].
Door middel van deze brief wil het deputaatschap werken aan de opgedragen inventarisatie.
Op de bijgaande vragenlijst treft u een aantal vragen aan. 

Als toelichting het volgende.

De vragen 1 t/m 7 van ons vragenformulier zijn met enige aanpassing overgenomen
van de Werkgroep Eredienst, die ongeveer een jaar geleden een vergelijkbaar onder-
zoek heeft uitgevoerd en de resultaten daarvan heeft gepubliceerd. Van deze resulta-
ten maken wij gebruik. Naar ons oordeel valt dat onder de zinsnede uit het synodebe-
sluit: " ... onder gebruikmaking van wat binnen de kerken op het gebied van deze
bezinning reeds voorhanden is".
Kerken die een jaar geleden deze enquête hebben ingevuld hoeven onze vragen 2 t/m
7 niet opnieuw te beantwoorden: hun reacties kennen we al; wel zullen we ze nog-
maals verwerken.
Kerken die vorig jaar om uiteenlopende redenen niet hebben meegedaan roepen wij
op, nu wel te reageren, zodat wij ook hun reacties kunnen verwerken en een zo volle-



dig mogelijk beeld krijgen van de aandacht voor liturgie binnen onze kerken. 
De vragen 8 en 9 van ons vragenformulier zijn nieuwe vragen die voortvloeien uit de
opdracht van de generale synode.
Onze vraag aan alle kerken, ook die kerken die vorig jaar al meededen en daarom nu
de vragen 2 t/m 7 overslaan, is: wilt u in elk geval de vragen 8 en 9 beantwoorden?
Vraag 10 is bedoeld voor die kerken die vorig jaar al meededen en daarom de vragen
2 t/m 7 niet invullen maar die toch melding kunnen maken van nieuwe of voortgaande
ontwikkelingen in hun gemeente op het gebied van de liturgie.

Zo ontvangen wij een up to date overzicht van wat er in de Gereformeerde Kerken
leeft op het gebied van de liturgische bezinning.
Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

Vragenformulier inventarisatie studiedeputaatschap eredienst:

1. Dit formulier is ingevuld door de Gereformeerde Kerk te ...............
2a. Bestaat er in uw gemeente een liturgiecommissie?

O ja O nee O nee, inmiddels weer opgeheven, reden:

2b. Indien ja, is deze commissie aangesteld door de kerkeraad?

O ja O nee

3. Welke opdracht/doelstelling heeft de liturgiecommissie?
4a. Gaat de commissie te werk volgens een plan?

O ja O nee

4b. Zo ja, wilt u het plan met dit vragenformulier meesturen?
5a. Welke activiteiten ontplooit de commissie (of heeft ze ontplooid)?

(meerdere antwoorden zijn mogelijk)

O voorlichting aan de gemeente via kerkbladartikelen. Onderwerpen:
O voorlichting aan de gemeente via brochures. Onderwerpen:
O het organiseren van voorlichtingsavonden over liturgie. Onderwerpen:
O de invoering van het kerkboek (liednotatie etc.)
O het samenstellen van de liturgie op zondagen
O het samenstellen van de liturgie op bijzondere dagen (kerst, pasen, biddag,

dankdag, oudejaarsdienst etc.)
O
O

5b. Wilt u eventuele publikaties (kerkbladartikelen, brochures e.d.), voorbeelden van
liturgieën etc. met deze enquête meesturen?

6. Wie zijn in de liturgiecommissie vertegenwoordigd? (bijv. predikant, organist, schoollei-
der, jeugdleden, etc.)

7. Hoe wordt in het overgrote deel van de gemeente gereageerd op de activiteiten van de
commissie en op de liturgische bezinning in de kerken?

O enthousiast O waarderend O wisselend
O weinig reactie O terughoudend O veel weerstand

8. leven er bij u (concrete) wensen of gedachten op het gebied van de liturgie, toegespitst
op variatie in of uitbreiding van de orden van dienst?

9. leven er bij u (concrete) wensen of gedachten, toegespitst op de liturgische formulie-
ren?



10. (voor die kerken die een jaar geleden de enquête van de Werkgroep Eredienst al
hebben ingevuld)
Zijn er na de invulling van de vorige vragenlijst ontwikkelingen geweest die naar uw
mening vermeldenswaard zijn?
Zo ja, welke dan en bij welke vraag?

4.3 De uitkomst 

4.3.1 Algemene statistiek

De enquêteformulieren zijn toegestuurd aan 266 gemeenten. 168 gemeenten reageerden
door het hun toegestuurde enquêteformulier terug te sturen, dat is 63 procent. 
29 inzenders stuurden bijlagen mee, zoals instructies, kerkbladartikelen, uitgebreide rappor-
ten etc. 
Bij ca. 60 teruggestuurde enquêteformulieren was uitsluitend vraag 1 (eventueel 1 en 2)
beantwoord. Ter vergelijking: op de enquête van de Werkgroep Eredienst (1991) reageer-
den 126 gemeenten. 92 gemeenten reageerden zowel op deze als op de huidige enquête;
75 gemeenten reageerden uitsluitend op de enquête van het deputaatschap. 

4.3.2 Liturgiecommissies en hun functioneren

4.3.2.1. Statistiek
In 56 gemeenten is een liturgiecommissie. In vrijwel alle gevallen gaat het om een door de
kerkeraad ingestelde commissie. In 112 gemeenten is geen liturgiecommissie (blanco
meegeteld). Enkele gemeenten geven aan dat een gestructureerde liturgische bezinning ook
zonder speciale commissie mogelijk is. Onder de 112 gemeenten zonder liturgiecommissie
vallen de 10 plaatsen waar de liturgiecommissie inmiddels is opgeheven. Als reden werd
steeds vermeld: opdracht uitgevoerd. 

Vergeleken met de lijst van liturgiecommissies die de Werkgroep Eredienst n.a.v. hun
enquête in mei 1991 samenstelde, laat de enquête van het Deputaatschap 22 nieuwe
commissies zien. 
Terwille van de leesbaarheid van dit overzicht is in de onderstaande gegevens de weergave
van de aantallen zo beperkt mogelijk gehouden. Voor de betreffende synode-commissie zal
t.z.t. een volledige opgave beschikbaar zijn.

4.3.2.2 Opdracht en plannen van liturgiecommissies
In de doelstellingen en/of opdrachten van de liturgiecommissies vinden we de volgende
elementen terug: 
- het op gang brengen en stimuleren van een bezinningsproces in de gemeente;
- studie van liturgie in het algemeen of specifieke aspecten ervan (zoals historie, bijbel-

se noties), met gebruikmaking van relevante literatuur;
- adviseren van de kerkeraad (eenmaal: advies m.b.t. het bewandelen van de kerkelijke

weg, èn eenmaal: advies m.b.t. kerkbouw);
- inventariseren en evalueren van de huidige praktijk binnen de eigen gemeenten;
- bezinning op de huidige gang van zaken rond de sacramenten (met name het avond-

maal);
- het bijhouden van de landelijke ontwikkelingen op liturgisch gebied (eenmaal: het

volgen van de activiteiten van het Deputaatschap Eredienst);
- het samenstellen van liturgieën voor bijzondere diensten;
- het maken van een concept-instructie;
- introductie van en toezien op een goed gebruik van het Gereformeerd Kerkboek;
- de organisatie van een ̀ liturgisch jaar'.

Er zijn 24 commissies die volgens een op papier uitgewerkt plan werken. 14 inzenders
stuurden hun plan mee. Een aantal inzenders tekende aan dat hun werk zich in een verken-
nende fase bevindt en dat er nog geen plan is gemaakt. 



4.3.2.3 Activiteiten van liturgiecommissies
De liturgiecommissies (en in voorkomende gevallen de kerkeraad) ontplooiden de volgende
activiteiten: 
- voorlichting via artikelen in het kerkblad; 
- het organiseren van voorlichtingsavonden over liturgie; 
- het samenstellen van de liturgie op bijzondere dagen; 
- studie; 
- het schrijven van een rapport t.b.v. de kerkeraad; 
- voorlichting d.m.v. brochures; 
- bespreking van het onderwerp op verenigingsavonden of speciale studieavonden; 
- invoering van het Gereformeerd Kerkboek (het volgen van de juiste liednotatie); 
- het samenstellen van de liturgie op zondagen; 
- het voorbereiden van gastendiensten; 
- samenzang voorafgaande aan bijzondere diensten; 
- koffiemaaltijd aansluitend aan de dienst met daaropvolgend een muzikaal en vocaal

programma; 
- het organiseren van een gemeentelijke liturgiedag; 
- het houden van een prekenserie rond `liturgie'. 

Met behulp van deze vormen en mogelijkheden werd informatie gegeven over tal van
onderwerpen, te weten: 

liturgie algemeen, bijbelse noties, achtergrond orden van dienst en de diverse liturgi-
sche elementen, geschiedenis van de liturgie, gebeden (met o.m. gezamenlijk hardop
gebeden Onze Vader, speciale aandacht voor de voorbeden), voorlezer, avondmaal,
doop, kerkmuziek en gemeentezang (met o.m. beurtzang, andere muziekinstrumen-
ten, gezongen amen, gezongen geloofsbelijdenis, uitbreiding van het aantal gezangen
in het Gereformeerd Kerkboek), kind en kerkdienst, verslaggeving van de activiteiten
van de liturgiecommissie, bloemen en andere versiering in de kerkzaal, ambtsdragers-
verkiezing, bijzondere diensten, toelichten van gerichte voorstellen tot wijzigingen;
bezinning omtrent art. 65 en 67 KO; bezinning omtrent het eigen karakter van respec-
tievelijk de ochtend- en de middag-/avonddienst. 

Daarbij kan aangetekend worden dat de meeste commissies informatie over de verschillen-
de liturgische elementen erg belangrijk vonden. Deze activiteit werd namelijk veel gemeld.

Ook het avondmaal en muziek en gemeentezang blijken geliefde onderwerpen. 
Meerdere inzenders stuurden bijlagen mee (rapporten, brochures, liturgie-stencils e.a.). 

4.3.2.4 Reacties in de gemeente
Bij het typeren van de reacties van de gemeente op de activiteiten van de liturgiecommissie
èn/of de liturgische bezinning in het algemeen scoorde waarderend het hoogst (25). Een
goede tweede was weinig reactie (22), direct gevolgd door wisselend en terughoudend. De
beide uitersten enthousiast en veel weerstand waren in de minderheid (resp. 7 en 2). 
Enkelen gaven een eigen formulering van de reacties uit de gemeenten: moeilijk te zeggen,
geen enkele reactie, onbekend en meedenken en komen met concrete voorstellen. 

4.3.3 Concrete wensen op het gebied van de orden van dienst en de gezangen

Op de vraag of er in de gemeente concrete wensen of gedachten op het gebied van liturgie
leven, toegespitst op variatie in of uitbreiding van de orden van dienst, werd achtenveertig
maal positief geantwoord (tien daarvan gaven geen nadere omschrijving). Wanneer er wel
concrete wensen aan het papier werden toevertrouwd, betrof het vaak de onderwerpen:
orden van dienst, liedbundel, avondmaal. De genoteerde wensen betroffen zowel `landelijke'
als `plaatselijke' wensen, d.w.z. wensen die de algemene liturgische situatie betreffen èn
wensen die de situatie in eigen gemeente betreffen. Hieronder volgt een overzicht. 



Met betrekking tot de orden van dienst was de meest geformuleerde wens: uitbreiding van
het aantal orden van dienst (9). Hierbij werd eenmaal aangetekend: speciaal voor bijzondere
diensten. Verder werd door een inzender gepleit voor de afschaffing van Middelburg '33. 
Art. 65 en 67 van de Kerkorde roepen in diverse gemeenten vragen op. Er wordt verschillen-
de malen gepleit voor eenduidigheid over de interpretatie van art. 65 KO m.b.t. de handha-
ving van de orde van dienst. Het accent werd hier gelegd op de wenselijkheid van meer
vrijheid. Art. 65 zou, evenals 67, moeten worden aangevuld met de woorden ‘als regel’. Ook
wordt gepleit voor een herstel van de tot 1978 bestaande ‘vrijheid van de kerkeraden’. 
Tweemaal werd gevraagd om (landelijk) advies over de mogelijkheden voor niet-zondagse
en bijzondere erediensten, terwijl één inzender pleitte voor het behoud van een landelijke
uniformiteit. 
Met verwijzing naar art. 67 KO wordt er gepleit voor meer vrijheid t.a.v de liedkeuze. Meer-
dere malen wordt de wens ‘Uitbreiding c.q. verbetering van de huidige gezangbundel’
genoteerd (19). Speciale opmerkingen of wensen hierbij waren: een proefbundel met reper-
toire voor bijzondere diensten, meer bijbelliederen (‘berijmde bijbelteksten’), gebruik maken
van het Liedboek voor de Kerken; speciale avondmaalsliederen. Een kerk deelde mee dat
de wenselijkheid bestaat, meer nieuwtestamentische liederen te kunnen zingen in de ere-
diensten, waarbij de E&R-bundel hoge ogen gooit.

Enkele meer algemene opmerkingen m.b.t. kerkmuziek en/of gemeentezang: gebruik
maken van beurtzang, koor- (en eventueel solo-) zang. In het laatste geval werd steeds
gewezen op de noodzaak van deskundige leiding. 
Meerdere inzenders noteerden wensen die de verschillende liturgische onderdelen betreffen.
Dat kan gaan over de invoering van nieuwe elementen zoals schuldbelijdenis en genadever-
kondiging èn over de vormgeving van bestaande elementen. In het laatste geval gaat het
veelal om zaken die niet kerkordelijk vastgelegd zijn: 

- (her)invoering van een stil gebed voor de dienst;
- bezinning op de plaats van de afkondigingen (waarbij sommigen een concrete wens

geven, nl. de kanselmededelingen vóór de dienst door een ouderling te laten lezen); 
- gezongen votum;
- in het votum beurtspraak toepassen;
- gezongen amen;
- invoering van een aparte schuldbelijdenis en genadeverkondiging;
- de wet, indien toepasselijk, ook na de preek laten lezen als regel der dankbaarheid;
- de vrijheid om de wet ook in de vertaling van prof. Lettinga te lezen;
- (her)introductie van de voorlezer. Speciale opmerkingen: in de catechismusdiensten

de lezingen door de catechisanten laten verrichten;
- meerdere schriftlezingen dan de gebruikelijke twee (lezen + tekst); 
- de catechismuspreek zou gebaseerd moeten zijn op een bijbelgedeelte als tekst i.p.v.

de betreffende catechismuszondag, dus minder schools en apologetisch en meer
profetisch;

- minder frequente catechismusprediking;
- gebruikmaking van hulpmiddelen bij de preek zoals stencil of een overheadprojector;
- invoering van de geloofsbelijdenis in de ochtenddienst;
- belijdenis door de gehele gemeente laten uitspreken;
- een ordelijker verloop van de collecte;
- gebruik maken van collectanten buiten de diakenen;
- de gaven als afsluiting van de inzameling duidelijk zichtbaar voor in de kerk neerleg-

gen.

Ten aanzien van de sacramenten werden de volgende wensen genoteerd: 
- herbezinning op de wijze van de viering van het avondmaal;
- een meer frequente viering van het avondmaal (waarbij eenmaal werd opgemerkt:

iedere zondag); 
- Psalm 103 na de avondmaalsviering laten zingen (en eventueel hiervoor opnieuw laten

berijmen);



- bezinning over de avondmaalsviering in de middagdienst.

Tot slot een aantal diverse opmerkingen en wensen: 
- bezinning met betrekking tot het eigen karakter en de eigen invulling van de ochtend-

en middagdienst;
- meer aandacht voor kinderen (met de speciale opmerking: géén kindernevendienst); 
- integratie van het kinderkerstfeest in de eredienst;
- een meer feestelijke invulling van bijzondere kerkdiensten;
- accentuering van bepaalde onderdelen van de dienst door weglating van andere

onderdelen (in een gebedsdienst zou bijv. de preek kunnen vervallen);
- laagdrempelige diensten in het kader van evangelisatie;
- bestudering van de geestesgaven als gaven aan de gemeente (incl. -uitingen);
- meer duidelijkheid over het tempo van bepaalde gezangen en de uitvoering ervan.

4.3.4 Concrete wensen op het gebied van de liturgische formulieren 

Op de vraag naar wensen m.b.t. de liturgische formulieren werd door vijfendertig inzenders
positief gereageerd (vijf daarvan gaven aan dat er inderdaad wensen waren, maar omschre-
ven deze verder niet).
Bij het overzien van de wel genoteerde wensen viel op dat de wensen met name het avond-
maalsformulier, het huwelijksformulier en het taalgebruik van de formulieren betreffen.
Er werd gevraagd om bezinning op de structuur en de inhoud van het huidige (lange) avond-
maalsformulier: "Is er wel behoefte aan bijv. de onderwijzing voor het avondmaal in de vorm
van een formulier en is het tijdstip van de onderwijzing, vlak voor het avondmaal, niet ong-
elukkig?" "In een avondmaalsformulier moet minder de zondaar worden benadrukt, de
Verlosser moet juist worden verheerlijkt. Het is een gedachtenis aan Zijn dood en minder
een oefening in zelfkennis". 
Verder werd gevraagd om de wijziging van de ca. vijf keer gebruikte term `afkeer van
zichzelf' in `afkeer van zijn zonden'. Ook werd gewezen op het ontbreken van het eschatolo-
gische element in het huidige lange formulier. 
Regelmatig werd gevraagd om uitbreiding van het aantal formulieren voor de viering van het
avondmaal (20). Diverse malen werden speciale wensen genoteerd. Vaak betroffen deze de
lengte van het formulier. Zo werd er gevraagd om ‘een écht kort avondmaalsformulier’.

Verder werd gewezen op het feit dat een meer frequente avondmaalsviering vraagt om
meerdere kortere formulieren. Bovendien, zo schreef een andere inzender, biedt een kort
formulier de mogelijkheid voor een korte predikatie.  

Er werd gepleit voor de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere formulieren met elk een
eigen karakter. Zo zouden deze formulieren elk een eigen accent moeten hebben, waarbij
ze samen een volledig beeld van het avondmaal geven. Ook zouden de verschillende
formulieren moeten aansluiten bij de tijd van het kerkelijk jaar. De verschillende avondmaals-
formulieren zouden opgebouwd moeten zijn volgens een vaste, herkenbare structuur. 

Wat betreft de inhoud: Er werd gevraagd meer nadruk te leggen op het feestelijke element,
op het eschatologische element (o.m. de inpassing van het Maranatha! in het formulier), en
op de opvoedkundige waarde van het avondmaal met het oog op doopleden (en met een
verwijzing naar de Paschaviering). 

Driemaal werd gewezen op het avondmaalsformulier van ds. Hendriks, zoals gepubliceerd in
het Nederlands Dagblad in september 1992. 
Twee inzenders vroegen om een kort formulier dat gebruikt kan worden op de voorberei-
dingszondag. Het lezen van het eerste deel van het avondmaalsformulier een week vooraf-
gaande aan de viering, zo tekende een inzender aan, is een oneigenlijk gebruik van het
formulier. 
Eenmaal werd met zoveel woorden gevraagd om een speciale Liturgie voor de avondmaals-
dienst. 



Negen inzenders wezen op het feit dat het huwelijksformulier herzien moet worden. Als er
een reden werd genoteerd dan betrof die de in het huidige formulier uitgesproken man-
vrouw-relatie. Het huidige formulier gaat onvoldoende in (positief dan wel afwijzend) op
nieuwe ontwikkelingen in onze cultuur. 
Zes maal werd gevraagd om het herschrijven van de formulieren in hedendaags Nederlands. 
De overige wensen: een kort doopsformulier, sterkere gronden bij de kinderdoop (bijv. vanuit
Rom. 6) en een formulier bij het doen van openbare geloofsbelijdenis. 

4.3.5 Latere ontwikkelingen

Op de vraag naar relevante ontwikkelingen die plaatsvonden na de invulling van de enquête
van de Werkgroep Eredienst in 1991 kwamen ook reacties binnen: 
- liturgiecommissie is een permanente kerkeraadscommissie geworden met als doel/re-

den: liturgie is een zaak van voortdurende en voortgaande bezinning;
- instelling liturgiecommissie;
- voortgaande bezinning kerkeraad (d.m.v. ambtsdragersconferentie);
- concrete voorstellen richting gemeente (nl. gezongen amen, beurtzang, gebruik meer-

dere instrumenten, introductie van de voorlezer;
- activiteiten met het oog op jongeren en kinderen (eenmaal: vorming van een subwerk-

groep bestaande uit jongeren); 
- doelgericht activeren van de gemeente;
- gebruik orde van dienst van Kampen 1975;
- preekondersteunende activiteiten;
- staande zingen na votum en zegengroet;
- zingen van de geloofsbelijdenis;
- geloofsbelijdenis staande zingen/aanhoren;
- voorlichting m.b.t. het gezongen amen;
- beurtzang;
- gebruik andere muziekinstrumenten;
- voorlichting over `organist en eredienst';
- doop aan het slot van de dienst (in overleg met ouders);
- aangepaste diensten met het oog op verstandelijk gehandicapten;
- kerstfeestviering met de gemeente (speciale dienst);
- samenstelling liturgie bij bijzondere diensten/feestdagen
- toelichting bij orgelspel voor en na de dienst;
- afnemende interesse en waardering bij de gemeente.

4.3.6 Bijzondere reacties van kerken en particuliere personen

Afgezien van vele reacties die in het bovenstaande samengevat en kort aangeduid zijn, zijn
ook meer bijzondere reacties van kerken en particulieren te vermelden. Hier volgt een
opsomming:

- Een kerk vraagt aandacht voor toelating van gasten aan het avondmaal anders dan
per attest ("briefje").

- Een kerk vraagt het deputaatschap, meer in de publiciteit te treden; dat bevordert de
bekendheid met het werkterrein van deputaten.

- Enkele kerken maken aanmerkingen op de vragen lijst, die huns inziens teveel geënt
is op het verschijnsel liturgie-commissie. Dit heeft een paar kerkeraden, die geen
liturgie-commissie in de gemeente kenden, verhinderd deel te nemen aan de inventari-
satie. Er waren in hun kerk wel bepaalde ontwikkelingen, maar de vraagstelling gaf
geen gelegenheid, deze te beschrijven (bijv. bepaalde optredens voor of na de dienst).

- Eén kerk (Zwolle-Centrum) zond een concept voor een alternatief huwelijksformulier
toe, met het uitdrukkelijke verzoek, dit concept op te nemen in het rapport en het zo ter
kennis van de kerken en de generale synode te brengen (Zie bijlage C).

- Er was een particuliere reactie van een broeder die handelde over het Amen van de
gemeente. Deze reactie is (zonder expliciete vermelding en beoordeling) verwerkt in 



hoofdstuk 5 ‘De Bijbel en de liturgie’.
- Er was een particuliere reactie van een bijbelstudiegroep over het huwelijksformulier.

4.4 Beoordeling van de uitkomst

4.4.1 Het respons-percentage van 63 is naar ons oordeel vrij hoog. Toch moeten we niet
teveel willen afleiden uit de uitkomst. Het was een inventarisatie en niet een echte, weten-
schappelijk verantwoorde enquête. De resultaten geven echter wel een duidelijke indicatie
hoe binnen de kerken gedacht wordt over het onderwerp waarover vragen gesteld werden.

4.4.2 Enkele inzenders uitten kritiek op de vraagstelling: die was huns inziens teveel geënt
op het voorkomen van liturgiecommissies. Wij stemmen die kritiek gedeeltelijk toe. Wanneer
de vragen wat meer losgekoppeld waren geweest van het verschijnsel liturgiecommissie,
waren er waarschijnlijk meer (en mogelijk ook andere) reacties geweest. Overigens waren er
kerken die ondanks deze opmerking toch met de vragenlijst aan het werk gingen en voorzo-
ver op hun kerk van toepassing antwoorden gaven. Ter verdediging van onze vraagstelling
is aan te voeren dat wij de vragen zo goed mogelijk wilden laten aansluiten bij de vorige
enquête. Dat bood de mogelijkheid van vergelijking. 

4.4.3 Enquêteformulieren, die zijn ingevuld door gemeenten zonder liturgiecommissie,
wekken soms de suggestie dat het onderwerp daar niet of nauwelijks leeft. Zo noteerde een
inzender bij respectievelijk vraag 8 en 9: `Nee, de preek is het voornaamste', `Nee, de 150
psalmen zijn voldoende'. 

4.4.4 Daarentegen is er een groeiend aantal gemeenten met een liturgiecommissie die de
bezinning stuurt. Uit de vergelijking van de resultaten van onze inventarisatie met de en-
quête die de Werkgroep Eredienst in 1993 hield, is het volgende af te leiden: het aantal
liturgiecommissies is t.o.v. 1991 gestegen met 22 (ter vergelijking: op de eerste studiedag
van plaatselijke liturgiewerkgroepen in 1988 waren er ca. 5 liturgie-commissies). Daaronder
zijn verschillende gemeenten waar de liturgiecommissie zeer gestructureerd te werk gaat en
waar de bezinning binnen de gemeente inderdaad gestalte krijgt. 

4.4.5 Aandacht voor liturgische bezinning lijkt vooral afhankelijk te zijn van plaatselijk initia-
tief (al dan niet gestimuleerd door landelijke activiteiten). Meer landelijke stu-
ring/stimulering/ondersteuning/bezinning/etc. lijkt dan ook wenselijk om een te grote kloof
tussen de verschillende gemeenten te voorkomen. 

4.4.6 Tegen de achtergrond van de opdracht van de Generale Synode van Ommen 1993 tot
deze inventarisatie, kan als conclusie getrokken worden dat de zaak van de liturgie zeker
leeft binnen de kerken. Hoewel een behoorlijk aantal gemeenten bij het invullen van de
vragenlijst te kennen geeft geen behoefte te hebben aan verbeteringen op liturgisch gebied
(veel andere gemeenten maken vermoedelijk hetzelfde zonder woorden duidelijk door de
vragenlijst niet in te vullen), is er tegelijk een aanzienlijk aantal gemeenten dat indringend en
geargumenteerd vraagt om verbetering en verrijking.

4.4.7 Samengevat betreffen de vragen om verbetering en verrijking met name: 
- meer orden van dienst 
- interpretatie of wijziging van art. 65 en 67 KO, onduidelijkheid over de op onderdelen

nog altijd bestaande plaatselijke vrijheden 
- uitbreiding van de gezangenbundel 
- uitbreiding van het aantal avondmaalsformulieren, inhoudelijke vernieuwing van het

avondmaalsformulier 
- verrijking van het doopsformulier 
- herschrijving van het huwelijksformulier.

4.4.8 Het bovenstaande rechtvaardigt een synode-uitspraak die de wenselijkheid van
dergelijke verbeteringen en verrijkingen erkent. Zo'n uitspraak moet echter wel op een



1 Als zake n, die iedere  kerk in e igen vrijheid  regelen k an, noem en wij: 

- beurtzang, inschakelen van een k oor,

- gebruik maken van diverse muziekinstrumenten,

- invoeren  van een  stil gebed, vo orafga ande aa n de dien st,

- zingen van votum, amen en responsies,

- voorlezer, kanselmededelingen,

- gebruik van hulpm iddelen (b.v. voor visualisering),

- wijze van collecteren.

verantwoorde manier tot stand komen: gevoed uit Gods Woord en in aansluiting bij de
geschiedenis van de kerk. 
Dat plaatselijke kerken zich daarvan ook zelf bewust zijn, blijkt uit het vele studie-materiaal
dat is geproduceerd. Deputaten menen er goed aan te doen dit materiaal op een deskundige
manier te verwerken. Zo kan voorkomen worden dat allerlei plaatselijke kerken, op grond
van niet gemotiveerde voorkeuren, uit de lange 'waslijst' van wensen willekeurige keuzen
gaan maken. Daarom bieden wij de kerken in het vervolg van het rapport een studie over de
inrichting van de eredienst vanuit Gods Woord en de geschiedenis van de kerk. 
Deze studie kan de kerken helpen bij het verantwoord realiseren van wensen, waarover
helemaal geen synodaal besluit genomen hoeft te worden, maar waarbij wel een goede
argumentatie noodzakelijk is. 1

Op basis van dit materiaal doen wij zelf een aantal concrete voorstellen, waarover wel
generaal-synodaal geoordeeld moet worden. Naar onze mening kan de synode van Berkel
en Rodenrijs daar al een flink begin mee maken. 
Een nieuw deputaatschap kan ten slotte, hierop voortbouwend, de opdracht krijgen ingrij-
pender en meer tijd vragende wensen om te zetten in concrete voorstellen.



5 DE BIJBEL EN DE LITURGIE

5.1 Inleiding

5.1.1 Doelstelling

De Generale Synode van de Gereformeerde kerken Ommen 1993 stelde een studiedepu-
taatschap in op het terrein van de liturgie. Dit ontving een drieledige opdracht. Hoewel de
tekst van deze opdracht vragen open laat, stellen wij - in aansluiting aan wat boven betoogd
is - dat zij ook een eigen liturgische bezinning moet inhouden. 

Inventarisatie van wat binnen de kerken leeft, moet ingebed zijn in een visie. Ook is de
benaming van het deputaatschap niet voor niets 'studie'-deputaatschap. Verder kunnen
criteria bij een eventuele uitbreiding van de gezangenbundel alleen maar opgesteld  worden
tegen de achtergrond van een bredere bezinning op liturgie.

Bovendien is er - blijkens de derde opdracht - de mogelijkheid om 'voorstellen' te doen aan
de volgende Generale Synode. Voorstellen hangen in de lucht, wanneer daarachter geen
verantwoorde visie op liturgie ligt.  

De bedoeling van dit onderdeel van ons rapport is, om te komen tot een verantwoorde visie
op liturgie. 

5.1.2 De plaats van de bijbel

Verantwoording van opvattingen op het gebied van de liturgie vraagt in de eerste plaats om
bezinning op de plaats van de Schrift. Met artikel 7 N.G.B. belijden wij dat deze de wil van de
HERE volkomen bevat. God heeft daarin uitvoerig laten beschrijven op welke wijze wij Hem
moeten dienen. Omdat liturgie betrekking heeft op een onderdeel van die dienst aan God, is
onderzoek van de Schrift onmisbaar. 

Toch zegt dit principiële uitgangspunt niet alles over de praktische toepasbaarheid van
Schriftgegevens. Omgang met de Schrift is ingebed in de leiding van de kerk door de Heilige
Geest. Deze gebruikt daarin wel de Schrift, maar sluit zijn leiding daarin niet op. Hij geeft
bijvoorbeeld ook wijsheid vanuit de Schrift. En Hij helpt de kerk op tal van punten waar
praktische beslissingen moeten vallen. 

Daaruit trekken wij een aantal conclusies:

a. Het is niet bijvoorbaat zeker dat de Schrift voldoende in handen geeft om tot een visie
op liturgie te komen. In een zo onbevangen mogelijk onderzoek moet blijken wat de
bijbel wel en niet zegt. 

b. Niet alleen Schriftgegevens, maar ook andere argumenten, bijvoorbeeld uit de praktijk
van vandaag en uit de historie van de kerk, zijn belangrijk en tellen voluit mee.

c. De manier waarop wij de Schriftgegevens hanteren, hoeft niet altijd dezelfde te zijn.

Wij onderscheiden de volgende methoden om rond ons thema Schriftgegevens te hanteren:

1. er kunnen Schriftgegevens zijn die rechtstreeks normatief voor ons zijn;
2. er kunnen Schriftgegevens zijn die ons normatief een stijl leren waaraan wij onder de

leiding van de Geest zelf vorm moeten geven;
3. er kunnen Schriftgegevens met voorbeeldkarakter zijn: ze laten ons zien hoe iets
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W ij werken hier vanuit een onderscheid dat J. Douma maak t in verband met het schriftberoep in de
ethiek ('De predikant en het sch riftberoep ' in: F.H. Folk erts, P. H outm an, P.W . van der K amp , Ambt

en aktualiteit,  223-235, Haarlem 1992). De vergelijking me t ethie k is  minde r vreem d dan w ellicht lijkt.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament staan voorschriften over wat wij liturgie noemen vaak

kris kra s tusse n voors chriften o ver de leve nsstijl. 

destijds ging en hoe het dus zou kunnen, zonder dat het vandaag persé zo moet1.

Wij geven -  vooruitgrijpend op materiaal dat later in ons rapport naar voren komt - een
voorbeeld van toepassing van deze gedachte, namelijk de lofprijzing.

(ad 1) Als direct normatief benoemen wij de vele Schriftgegevens die ons opdra-
gen God de Vader en de Here Jezus Christus te loven.

(ad 2) Schriftuurlijke lijnen die om onze  verantwoorde vormgeving vragen, zijn
bijvoorbeeld:

- deze lof klinkt in de samenhang van al Gods werken: heel de schepping,
de engelen, de gestorvenen in de hemel;

- loven van God is mee een vorm van verkondiging aan mensen. 

(ad 3) Voorbeelden om de lof op God en Christus in te vullen, zijn:
- 1 Korintiërs 14: iemand spreekt een zegenende lofprijzing uit, waarop

anderen 'amen' zeggen;
- vaste lofformules in de liturgie opnemen zoals het 'Looft de HERE, want Hij

is goed' in het Oude Testament (Psalm 136 bijvoorbeeld);
- de scheppingsmogelijkheden inschakelen: via instrumenten, kunstvaardig-

heid, maar ook via de inhoud van een lofwoord;
- beurtspraak, beurtzang, koorzang en solozang benutten als vorm om het

onderlinge van het loven te laten uitkomen;
- de lofprijzing van de engelen op God en Christus gebruiken, zoals het

'gloria' van de kerstnacht, of het 'sanctus' uit Jesaja 6 en Openbaring 4 en
5.

Nergens zegt de Schrift dat onze liturgie zo 'moet'. Toch zijn het ook geen toevallige losse
gegevens. Ze geven tegen de achtergrond van schriftuurlijke lijnen een voorbeeld dat wij
zouden kunnen navolgen of waarvoor wij gelijkwaardige alternatieven zouden kunnen
bedenken.
In het onderstaande zullen wij niet alle Schriftgegevens op deze zelfde manier inkaderen.
Toch moet dit onderscheid wel voortdurend in rekening worden gebracht. Het bewaart
enerzijds voor te 'geladen' schriftuurlijke argumentaties in zaken van liturgie, maar tevens
voor een vlot passeren van gegevens uit de Schrift omdat ze niet direct-normatief bedoeld
zijn.

5.1.3 Terminologisch onderscheiden

Een risico is, dat wij ons hedendaagse begrip 'liturgie' hanteren als zoeklicht bij het bestude-
ren van de Schrift. Het is namelijk de vraag of er wel directe aansluiting is tussen de theorie
en praktijk van onze 'liturgie' en de situatie in de verschillende perioden van de geschiedenis
die de Bijbel bestrijkt. 

Ter illustratie wijzen wij erop dat de praktijk in de gereformeerde (en andere) kerken van-
daag is dat de 'eredienst' een duidelijk afgebakende vorm van samenzijn is. Een handdruk
van de dienstdoende ouderling markeert voor veler besef het moment dat de eredienst
officieel begint. En ook waar deze handdruk ontbreekt, zijn begin en eind van de liturgie
duidelijk herkenbaar. Bijvoorbeeld in verschijnselen als intochtslied, votum, groet en zegen. 



2 Verge lijk bijvoorbe eld J. van d er W erf, Kleine Liturgiek,  's Gravenhage 1965, 7v.

3 Ook Brienen pleit ervoor in de bezinning op liturgie dit begrip juist niet centra al te ze tten. H ij kiest voor

het opener 'samenkomst' als typering van het verschijnsel dat hier onze aandacht heeft (Orië ntatie

in de L iturgie , 9). Zie ook  C. Trim p, De g eme ente  en ha ar liturgie ,53v.

Uit het Nieuwe Testament krijgen wij soms een ander beeld. Bijvoorbeeld in Korinte (verge-
lijk 1 Kor 5, 10, 11, 14) lijkt het onderscheid tussen formeel samenzijn voor wat wij 'eredienst'
noemen en het samenzijn voor andere, ook praktische doelen niet zo te bestaan. Men is
samen om te eten, met een diaconale functie. Daarbij verkondigt men bij brood en beker de
dood van de Here. Bij dat samenzijn kan ook gezamenlijke tuchtoefening plaatsvinden.

Ook is sprake van een samenzijn waar ieder iets inbrengt, met de bedoeling de gehele
gemeente op te bouwen. Daarbij kunnen ook ongelovigen binnenkomen die door allen
profetisch doorzien worden. Niet bewijsbaar is overigens of daarmee dezelfde samenkomst
bedoeld is als die waarin samen gegeten werd.  

Zouden wij nu zonder meer met ons idee van 'eredienst' en 'liturgie' op zoek gaan in de
Bijbel, dan dreigt er kortsluiting.

Die kortsluiting wordt alleen maar riskanter wanneer wij daarbij werken met terminologische
overeenkomsten. Wij zouden dan onze  begrippen 'eredienst' en 'liturgie' koppelen aan
daarop lijkende griekse woorden die de Schrift gebruikt: bijvoorbeeld 'leitourgia' of 'latreia'.
En wij zouden uit het gebruik en de betekenis van die woorden in hun bijbelse context
conclusies trekken over onze 'liturgie'.  
Dat stuit op twee bezwaren. 

In de eerste plaats worden deze woorden in het Nieuwe Testament toegepast op het geheel
van het christelijk leven2. Dus loopt er op deze manier vanuit de Schrift geen directe lijn
vooruit naar onze 'liturgie'. 

In de tweede plaats heeft ons begrip 'liturgie' vaak betrekking op situaties en verschijnselen
uit de latere geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan combinaties als 'doop-liturgie' of
'huwelijks-liturgie'. Daarover is in de Bijbel niets te vinden, omdat zulke verschijnselen toen
nog niet of niet op dezelfde manier bestonden.3

5.1.4 Welke ingang in de Bijbel?

Wat wij tot nu toe hebben uiteengezet, houdt twee zaken in:

a. Onderzoek van de Bijbel is nodig om tot een verantwoorde visie te komen op wat wij
'liturgie' noemen. Daarbij zou de conclusie kunnen zijn dat de Bijbel er niet zo veel over
zegt. Ook zou kunnen blijken dat de Bijbel ons waardevolle aanzetten geeft. Zelfs
zouden normatieve aanwijzingen uit de Schrift kunnen volgen.

b. Gewaakt moet worden tegen een manier van bijbelonderzoek waarbij ons begrip van
en onze praktijk bij 'liturgie' in de Bijbel ingelezen wordt. 

Dat betekent dat wij moeten zoeken naar raakpunten tussen wat de Bijbel zeker bedoelt te
beschrijven en wat wij onder liturgie verstaan. Daartoe omschrijven wij eerst wat wij vandaag
onder liturgie verstaan. Wij proberen daarbij te vermijden dat deze definitie normatief ver-
smald wordt. Het gaat om een zo open mogelijke typering van de huidige praktijk , waarin
niet zozeer positie gekozen wordt in de een of andere richting. 
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J. Smelik, 'W aar Go d zijn naam  doet ged enken ...', in: De Reformatie 69 (1993/1994), 446. Smeliks
defin itie luidt: Liturgie is "... de w ijze waaro p de ke rk in haa r sam enko mste n, die in de Naam van

Jezus Christus op gezette tijden plaatsvinden, tot eer van God en opbouw van de gem eente  gestalte

geeft aa n het ged enke n van G ods da den."

Met dat doel variëren wij op een definitie van Smelik4: 

Liturgie is de wijze waarop de kerk in haar officiële samenkomsten, die op gezette tijden
plaatsvinden, gestalte geeft aan de gezamenlijke omgang met God en de opbouw van de
gemeente.

Vanuit deze definitie willen wij ons vervolgens tot de Bijbel wenden. Daartoe stellen wij de
vraag van welke van de in de definitie genoemde elementen bij voorbaat verwacht mag
worden dat de Bijbel daarover licht verschaft. 
Het lijkt ons omstreden of de volgende elementen uit onze huidige praktijk in de Bijbel
zonder meer terug te vinden zullen zijn: 

- het organiseren van officieel afgebakende samenkomsten
- onze gezette tijden
- de wijze waarop zaken gestalte krijgen.

Daarom bieden deze elementen geen doeltreffende ingang in de Bijbel. Wel direct in de
Schrift te onderzoeken lijken ons de volgende onderdelen van de definitie:

- de gezamenlijke omgang met God
- de opbouw van de gemeente
- het geregeld samenkomen.

Van deze elementen is dat van de omgang met God het meest omvattend. Die omgang
omsluit de andere aspecten of leidt ertoe. Daarom kiezen wij daar ons startpunt bij een
onderzoek van de  Bijbel. Wij zullen zoveel mogelijk een historische weg volgen bij het lezen
van de Bijbel. Daarbij zullen wij nagaan welke elementen van die gezamenlijke omgang met
God blijvend zijn, en welke wisselen met de tijd of met de bedeling van Gods werk.
Binnen het grotere verband van de gezamenlijke omgang met God komen vanzelf ook de
opbouw van de gemeente en het samenkomen aan de orde. Ook daarbij zal de vraag
klinken naar het blijvende en het wisselende.

Het nu geschetste kader schept vervolgens ruimte om vast te stellen en te taxeren wat de
Bijbel eventueel nog meer zegt. Bijvoorbeeld over de andere genoemde aspecten van de
definitie: officiële samenkomsten, welke tijden, welke invulling. Maar ook over punten die
vanuit onze definitie (en huidige praktijk) niet in beeld zijn.

Gezien het kader waarin dergelijke elementen dan staan, zal daarbij duidelijk kunnen wor-
den welke direct normatief blijven, welke - indirect normatief - vragen om verantwoorde
vormgeving vandaag, welke achterhaald zijn, en welke als voorbeelden van mogelijke
invulling gezien kunnen worden. Daarna komt de weg vrij voor een evaluatie van de geschie-
denis van de kerk en de huidige praktijk, als andere factoren die vandaag kunnen meehel-
pen om te komen tot verantwoorde liturgie.

5.1.5 Waar begint de gezamenlijke omgang met God?

Omgang tussen God en mens bestaat al sinds de schepping. Het boek  Genesis geeft
voorbeelden van Gods handelen en spreken, en van menselijk handelen en spreken, in het
kader van die omgang. Ook gaat het herhaaldelijk over het bouwen van een altaar, en het
brengen van offers aan God. Daarnaast doen binnen de omgang met God soms andere



5 G.M. Landman schreef een dissertatie die voor ons onderwerp van belang is: In de ruimte van de

Naam. Liturg ische grondwoorden in het Onderrricht van Mozes en hun invloed op het Nieuwe
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6 Ook  M.A. Vrijlan dt kiest hie r zijn startpun t (Liturgiek, 12).

symbolen dienst, zoals een opgerichte steen. 

Toch helpt het boek Genesis ons weinig verder als het gaat om concrete conclusies over de
gezamenlijke omgang met God. De enige plaats die in dat verband van gewicht lijkt, is
Genesis 4:26. In de dagen van Enos begon men de Naam van de HERE aan te roepen5.

De gezamenlijke omgang met God functioneert daar als krachtbron voor zwakke mensen, in
een samenleving waar anderen zich sterk maken tegenover God. Zij kennen de HERE in zijn
Naam als helper. Hun aanroepen houdt in dat zij samen publiek zijn hulp inroepen. 
Toch kan aan deze tekst niet zoveel gewicht worden toegekend. Strikt genomen spreekt zij
niet eens persé van een gezamenlijke omgang met God. De aanroeping van Gods Naam
typeert voortaan de gelovigen. Dat kan ook in hun persoonlijke of huiselijke leven het geval
geweest zijn. De latere voorbeelden van dit aanroepen uit het boek Genesis kunnen op die
manier opgevat worden (Gen 12:8, 13:4, 21:33, 26:25).
Wat deze tekst ons wel leert, is dat de omgang met God gedateerd is na de zondeval en
gesitueerd in een schepping onder de vloek. Natuurlijk was deze omgang er in een volmaak-
te wereld ook. Maar sinds de zondeval moet men deze niet los zien van de concrete noodsi-
tuatie waarin het mensenleven op aarde verkeert. De omgang met God is niet alleen goed
en passend (vanuit de schepping), maar ook hard nodig voor ons. Deze gedateerdheid na
de zondeval maakt ook dat de omgang tussen God en mensen gedragen wordt door Gods
genade en verzoening.   

De gezamenlijke omgang met God komt in de Bijbel breder in beeld wanneer de HERE een
volk heeft gevormd en gekozen tot zijn eigendom. De geschiedenis rond de verbondssluiting
bij de Sinaï in het boek Exodus biedt daarom een ingang om het onderwijs van de Schrift
over de gezamenlijke omgang met God te volgen6. 
Vanuit die periode lopen de lijnen terug. Gods verbond met Israël in de woestijn neemt het
verbond met Abraham, Izaak en Jakob weer op (Ex 3:6,15). Daarbij valt te bedenken dat
Gods werk in hun levens weer teruggreep op zijn verbond met Noach. En wat de HERE met
Noach deed, had weer alles te maken met zijn oorspronkelijke inzet bij de schepping. De
HERE zet de omgang met mensen voort ondanks de zonde en het oordeel daarover.
Vanuit het Sinaï-verbond lopen ook lijnen vooruit in het Oude Testament en het Nieuwe
Testament. Bijvoorbeeld voor de vraag naar het blijvende en het wisselende in de gezamen-
lijke omgang met God is dat van belang. 

5.2 Omgang tussen de HERE en zijn volk

Een goede weg om de omgang tussen de HERE en zijn volk in beeld te brengen, is nagaan
hoe bij de verbondssluiting Gods Naam functioneert. Er zijn ook andere toegangswegen
denkbaar, maar het zal blijken dat Gods Naam, zeker in het boek Exodus, gezien kan
worden als een spil voor die gezamenlijke omgang met God. 



7 Verge lijk over de ze tekst  C . Trim p, De g eme ente  en ha ar liturgie , Kampen 1983, 110.117.

8 In zijn onderzoek van vocale en instrumentale muziek bij de volken van het Oude Oosten en bij Israël

onderscheidt P. Schelling  tussen klaagmuziek en lofmuziek. Hij typeert de handtrommel (tamboerijn)

als hét vre ugde-in strum ent (Loven met muziek, Kam pen 19 86,16, 75 v). 

5.2.1 Bevrijd tot omgang

In het boek Exodus komt de HERE tweemaal bij de berg Horeb naar zijn volk toe. 
Eerst ontmoet Hij alleen Mozes, maar daarbij gaat het de HERE ook om het volk. Mozes
'nadert', maar achter hem zien wij de anderen. God zegt: Ik ben neergedaald om 'hen' te
bevrijden (Ex 3:8). Bij dat 'neergedaald' valt te denken aan Gods verschijning aan Mozes
van dat moment (vergelijk Ex 3:18: De HERE heeft 'ons' ontmoet).
Die ontmoeting met Mozes krijgt op diezelfde plek een vervolg als de HERE heel het volk
tegemoet treedt. Dan 'daalt' de HERE 'neer' op de berg (Ex 19:11). Het volk is 'genaderd'
(Ex 19:17). Het is dan na de bevrijding uit Egypte.

Bij beide gelegenheden geeft God zichzelf aan zijn volk door zijn Naam te presenteren. Die
Naam vat samen wie de HERE in de verbondsrelatie voor zijn volk is. 
Aan Mozes maakt Hij die Naam bekend. Dan ligt de nadruk op Gods trouw aan oude belof-
ten, zijn genadige ontferming en zijn daadwerkelijke betrokkenheid bij zijn volk in ellende.
Als de HERE zich zo geeft, belooft Hij zijn volk de bevrijding. Bij Gods toespraak tot heel het
volk noemt Hij zich met de Naam die Mozes hen had mogen doorgeven: Ik ben de HERE,
uw God, die ... . De daadwerkelijke bevrijding uit Egypte heeft dan bevestigd wie de HERE in
de onderlinge omgang voor hen is. 

De HERE laat ook merken dat Hij door die Naam te geven, hun omgang met Hem bedoelt
op te roepen en te richten. 

a. Tegen Mozes zegt de HERE dat Hij met die Naam voortaan bekend wil zijn en door
volgende generaties worden 'aangeroepen'(Ex 3:15). Hij zinspeelt daarbij ook op een
gezamenlijke omgang van heel het volk met Hem: het volk zal Hem 'dienen' op diezelf-
de berg (Ex 3:12). Farao krijgt te horen dat het volk de woestijn in wil gaan 'om de
HERE, onze God een offer te brengen' (Ex 3:18). Die uitdrukking keert terug in Ex 5:3,
terwijl de bedoelde zaak ook naar voren komt in Ex 5:1. Daar is de omschrijving: 'een
feest vieren tot eer van God'. 
Er valt ook een relatie te leggen naar de instelling van het Pascha. Deze vormt een
'gedenkdag' ter gelegenheid van Gods verlossing uit Egypte, een 'feest voor de HE-
RE': dat is een feest voor Jahwe, zoals Mozes Hem aan hen had bekendgemaakt (Ex
12:14). Bij dat Pascha en het aansluitende feest der ongezuurde broden hoort ook
gezamenlijke omgang van het volk met de HERE: tweemaal vindt een 'heilige samenk-
omst' plaats (Ex 12:16)7.
Een voorbeeld van zulke gezamenlijke omgang met God als reactie  op zijn verlossing,
is het lied dat Mozes met heel Israël zingt aan de Schelfzee. Daarin wordt Gods Naam,
zojuist bevestigd in  zijn daden, aangeroepen of gedacht. Een kernzin uit het lied is:
"HERE is zijn Naam" (Ex 15:3). Het gaat om een feestelijke samenkomst van het volk.
Daarbij gebruikt men wisselzang, reidans en tamboerijn8. De betekenis van dit moment
blijkt ook uit Deut 5:22, waar wij lezen dat Mozes aan het volk dit lied 'leerde'.

b. De Tien woorden, waarmee de HERE het volk leert hoe het in de omgang met Hem
zal leven, hebben ook te maken met Gods Naam. Zoals de HERE zich geeft in zijn
woorden en werken, zo moet het volk Hem kennen en met Hem omgaan. In het derde
gebod, dat zorgvuldige omgang met die Naam regelt, is dat verband heel direct. Maar
ook bij het eerste gebod legt de Bijbel het zelf: de Naam van de HERE moet de enige
voor ze zijn, dus geen afgoden (vergelijk Ex 23:13, Deut 6:13). En ook het tweede



9 C. Trimp noemt de uitdruk king 'aan roepen  van de n aam  van de H ere' één  van de m ooiste  typeringen
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gebod heeft ermee te maken: zoals de HERE zich gaf (in zijn Naam), is het genoeg
om met Hem om te gaan. Daarom zijn beelden ongepast (vergelijk Deut 12:5). 

Tenslotte ligt er verband met het vierde gebod, al is daarvoor geen directe bijbelplaats
aan te voeren. Maar de sabbat is een dag van gedenken en vieren van Gods werken
van schepping en uittocht. Zoals God zich aan hen geeft in zijn woorden en werken
(samengevat in zijn Naam) heeft Hij recht op speciaal voor Hem gereserveerde tijden.
In de nadrukkelijke omgang met God op zulke tijden brengt het volk Hem de eer die
Hem toekomt en ervaart het de vrijheid en het leven, die het aan Hem te danken heeft.
In verband met de sabbat spreekt de Bijbel ook van speciale samenkomsten van heel
het volk. 
Wat hier over de sabbat is gezegd, geldt in afgeleide zin ook voor de door de HERE
ingestelde feesten. Ook deze wijzen terug  naar Gods werken, leiden tot de ervaring
van Gods zegen en kennen nadrukkelijke gezamenlijke omgang tussen de HERE en
zijn volk. Bovendien legt de Bijbel daarbij wel direct verband met God zoals Hij zich
aan hen gaf in zijn Naam (Ex 23:14-17;  Deut 16:1-17, mn vs 6.8).   

Na de ontmoeting tussen de HERE en Israël bij de Sinaï laat God weten dat deze gebeurte-
nis een begin is van verdere omgang tussen  Israël en Hem. Wat op deze bijzondere plek
startte, krijgt op andere plaatsen een vervolg. De HERE zal daar 'zijn Naam doen gedenken'.
Dan zal het komen tot omgang met God. In die omgang ervaart het volk zijn zegen (Ex
20:24). 
De Schrift spreekt meermalen van het 'gedenken' en 'aanroepen' van Gods Naam. In het
boek Exodus lezen wij eerst dat God zelf het verbond met de vaderen 'gedenkt', wanneer Hij
de ellende van zijn volk ziet. Hij treedt tegen de achtergrond van dat verleden in het heden
handelend op. Dat oude verbond is nog actueel.
Tegen die achtergrond roept Hij zijn volk op om zijn Naam te gedenken en aan te roepen.
Dat is: actief bezig zijn met Gods woorden en daden uit het verleden met het oog op heden
en toekomst9. 

5.2.2. Bedoeld bij de schepping

In het voorgaande is de omgang met God vooral verbonden met zijn werk van verlossing uit
Egypte. Met terugwerkende kracht is het resultaat ook toepasbaar op eerdere voorbeelden
van die omgang in de Schrift. Wij  denken aan de voorbeelden in het boek Genesis, waarin
sprake is van het aanroepen van Gods Naam. 

Zelfs kan gesteld worden dat het voor de zondeval in beginsel net zo geweest zal zijn. Ook
Gods werken in en sinds de schepping en Gods woorden tot de eerste mens vroegen om de
reactie van die omgang. Een aanwijzing hiervoor vormt de verbinding die de Schrift legt
tussen de sabbat en de zevende scheppingsdag als de dag waarop de HERE zich met de
mens verheugde in zijn werken. Ook komt volgens de Schrift Gods Naam niet alleen uit in
zijn werken van verlossing, maar ook in zijn schepping (bijvoorbeeld de psalmen 8, 19, 104,
145).
Ook deze werken van God beloven zegen en vragen om de dankbare lofprijzing van de
schepselen. Al Gods werken moeten Hem loven. Blijkens Opb 4:11 wordt de HERE sinds de



schepping ook in de hemel onafgebroken als Schepper geprezen.

In overeenstemming hiermee belijden wij met zondag 3 HC dat wij geschapen zijn om God
eeuwig te loven en te prijzen. Die nadruk keert terug in de uitleg van de eerste bede uit het
'Onze Vader' in zondag 47 HC. Gods Naam straalt glansrijk in zijn werken en zijn schepse-
len moeten deze Naam heiligen, roemen en prijzen. 

De conclusie van deze paragraaf is, dat de HERE met zijn woorden en werken (samengevat
in zijn Naam) omgang zoekt met zijn volk. Hij bevrijdt hen uit Egypte mee met het oog op die
omgang. Die omgang omvat ook gezamenlijke handelingen met behulp van speciale feeste-
lijke samenkomsten. Daarin gaan de eer voor God en de zegen voor Gods volk samen.  

5.2.3 Brandpunt voor die omgang

Wij hebben nu vastgesteld dat de HERE zichzelf aan zijn volk geeft. Via zijn verlossing
streeft Hij omgang met hen na. Met het oog op die omgang komt Hij onder zijn volk wonen in
een heiligdom (Ex 25:8). Zijn heerlijkheid vervult de tabernakel (Ex  40:34) en later de
tempel (1 Kon 8:10,11).   
De omgang tussen een heilige God en zondige mensen heeft niets vanzelfsprekends. Al
eerder stelden wij vast dat na de zondeval  Gods genade en verzoening die omgang dragen.
Daaraan geeft de HERE een vaste structuur als Hij een tent of huis op aarde maakt tot
brandpunt voor de omgang met Hem. 

Centrum van tabernakel en tempel is de ark van het verbond, als symbool van Gods troon.
De Tien woorden die de omgang met God regelen liggen erin. Op die plek zal God met
Mozes en zo met het volk samenkomen en vandaar tot hen spreken (Ex 25:22). Op die plek
zal later de Hogepriester eenmaal per jaar namens het volk God ontmoeten. En met regel-
maat naderen priesters tot in het vertrek voor die plek. Zij zijn de 'genaderden' bij uitstek. Zij
'wonen' in Gods huis (Ex 28:1.43, Ps 65:5, Ps 84:5). Zij representeren daarin heel het
'genaderde' volk dat een 'koninkrijk van priesters' is (Ex 19:6). 

De omgang tussen God en zijn volk met hun priesters bij tabernakel en tempel ligt ingebed
in offers. Offeren was een wijd verbreide gewoonte, ook buiten Israël. In de Bijbel kom je het
offer als begeleidend verschijnsel bij de omgang met God en het aanroepen van zijn Naam
tegen sinds de zondeval. Er waren allerlei soorten offers, ook speciale schuldoffers. Vooral
het onderwijs uit de brief aan de Hebreeën maakt echter duidelijk dat het verschijnsel offer
als zodanig binnen de omgang met God alles te maken heeft met het niet vanzelfsprekende
van die omgang. Alleen door verzoening kan die bestaan. Ook als het niet gaat om speciale
schuldoffers spreken de offers voortdurend van de noodzaak en de werkelijkheid van Gods
genade en verzoening. De gezamenlijke omgang met God bij zijn aardse woning is er
dankzij zijn genade en heeft in alle aspecten het karakter van verzoening met God.  

Er bestaat nauw verband tussen Gods werken van verlossing, zijn verbond met zijn volk en
zijn tent of huis als ontmoetingsplek. Dat blijkt uit de relatie die de Schrift legt tussen taber-
nakel en tempel en Gods Naam. 
Over de ark van het verbond is Gods Naam uitgeroepen (2 Sam. 6:2, 1 Kron. 13:6). Het
boek Deuteronomium spreekt herhaaldelijk over de plaats waar God zijn Naam zal vestigen
('vastzetten') en doen wonen (12:5, 14:24, 26:2). De tempel heet een 'huis voor de Naam' (2
Sam 7:13, 1 Kon 8:17 e.a.). God heeft daarover zijn Naam uitgeroepen (1 Kon 8:43). 

Daarom keert in verband hiermee in de Schrift ook die uitdrukking terug, die wij vonden voor
de gezamenlijke omgang met God. In zijn huis geeft God zijn Naam om deze door het volk
te laten 'aanroepen' (1 Kon 8:33).
Tabernakel en tempel zijn dan ook de plaatsen waar de HERE zijn volk regelmatig laat
samenkomen. Op de sabbat en tijdens andere feesten zullen zij daar feestelijk bijeen zijn
voor Hem (Ex 23:14, Lev 23:1-3, Deut 16:6. 11. 16). 
Elke dag doen bovendien de priesters dienst bij het heiligdom,  namens heel het volk. Zij



zorgen bijvoorbeeld voor een dagelijks morgen- en avondoffer. Deze dagelijkse offers
dienen de omgang tussen God en zijn volk en de zegen die Hij hen wil geven (Ex 29:38-46).
In de woestijntijd diende het volk daarbij aanwezig te zijn. Later trokken veel inwoners van
Jeruzalem op die tijdstippen naar de tempel (Hand 4:1.9). Daaruit blijkt hoe de priesters
hierin heel het volk vertegenwoordigen. Op zulke momenten kwam de HERE samen met
heel zijn volk. 

Wij concluderen dat de instelling van tabernakel- en tempeldienst in het kader staat van de
(ook gezamenlijke) omgang met God. Beiden zijn bedoeld om daaraan dienstbaar te zijn. Ze
hebben dus een instrumenteel karakter.   

5.3 Stijl in de omgang met God

In het onderstaande willen wij de gezamenlijke omgang met God rond tabernakel en tempel
nader onderzoeken. De HERE regelt zelf hoe de gezamenlijke omgang met Hem moet
verlopen. Daarnaast valt uit het Oude Testament enigszins op te maken hoe de gang van
zaken bij die gezamenlijke omgang met Hem geweest is.  

5.3.1 Het model

De manier waarop Israël rond de tabernakel met de HERE omgaat, staat niet vrij. De HERE
geeft aan Mozes uitvoerige en gedetailleerde instructies. Bovendien laat de HERE Mozes op
de berg een 'model', of 'voorbeeld' zien. Daarmee presenteert God hem zowel het geheel
van de tabernakel als de details van het gerei. De HERE bindt hem op het hart zich bij de
uitvoering exact te houden aan dat model (Ex 25:9.40). Het boek Exodus tekent daarna
uitvoerig en haast ten overvloede welke instructies de HERE gaf, en hoe ze vervolgens
precies zo werden uitgevoerd. Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid regelt Mozes de
omgang met de HERE.   

Iets soortgelijks vindt plaats, als Salomo later de tempel bouwt. Hij krijgt daartoe eerst
nauwkeurige instructies van David. Deze heeft zelf veel uitgedacht. Daarnaast speelden de
profeten Gad en Natan een rol. Maar uiteindelijk voert David het plan terug op Gods eigen
initiatief. Hij overhandigt Salomo een geschrift, dat hij 'zelf uit Gods hand ontvangen' heeft. 
In het kader van deze instructies spreekt de Schrift over 'het gebod van David', kennelijk een
onderdeel ervan. Dat staat in verband met de organisatie en reorganisatie van lofprijzing en
zang en muziek bij de omgang met God rond de tempel. Ook die aanwijzingen mogen
daarom niet los worden gezien van Gods eigen bedoelingen met de tempeldienst (vergelijk
hierbij 1 Kron. 16:4-6.41-42; 25: 1-7; 28:11 e.v.. 19; 29:25, 2 Kron. 8; 23:18; 29:25; 35:15,
Ezra 3:10v, Neh. 12:24v). 

Een vergelijkbaar gegeven ontmoeten wij nogmaals in Ezechiëls visioen van de nieuwe
tempel (Ezech. 40-48). Hoewel zowel uit het  visioen zelf als uit de geschiedenis van de
vervulling ervan duidelijk is, dat het hier om meer gaat dan alleen een herbouwde aardse
tempel heeft de uitgebreide beschrijving toch iets van een bouwinstructie. Zij is vergelijkbaar
met de instructies van de HERE aan Mozes. Uit Ez. 43:10,11 blijkt ook dat er een direct
verband bestaat met de opdracht die de HERE na de ballingschap aan zijn volk gaat geven,
namelijk om zijn tempel te herbouwen.
Waarom instrueert de HERE zo zorgvuldig en laat Hij weinig over aan de vrijheid van zijn
volk?

5.3.2 Eigen stijl

Israëls omgang met de HERE is niet totaal anders dan de verering van de andere volken
voor hun goden. Ook daar tref je tempels aan, treden priesters op, worden offers gebracht,
en bestaan er heilige tijden. De HERE tilt zijn volk niet radicaal uit boven de cultuur waarin
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het leeft10.   
Toch is de HERE zelf wel geheel anders dan de afgoden (vergelijk het tweede gebod).
Daarom zal Israëls omgang met Hem, ondanks die uiterlijke overeenkomst, een eigen stijl
vertonen (vergelijk Deut 12). 
Het blijkt zelfs een voortdurend risico dat het volk die eigen stijl vergeet. Het heeft de afgo-
dendienst in Egypte achter zich en is daardoor gestempeld. Straks betreedt het Kanaän, een
land dat door afgoderij onrein was. Niet denkbeeldig is het gevaar dat men dan de gewoon-
ten van het land overneemt. 
Veel voorschriften van God uit de wet van Mozes blijken er dan ook op gericht dat gevaar af
te wenden (Lev 18:1-5). Hun spits is antithetisch  ten opzichte van de heidense cultus.
Israëls unieke God, de HERE, heeft recht op een verering die Hem recht doet. Omdat zijn
Naam Hem duidelijk onderscheidt van de afgoden, moet dat ook in de omgang met Hem zijn
terug te vinden. 

Gods zorgvuldige instructies in dat verband hebben veel te maken met de noodzaak om dat
aan het volk te leren. Daarbij valt te bedenken dat het volk de HERE nog maar kort kent. Hij
moet ze tot de passende omgang met zichzelf opvoeden11.

5.3.3 Eén met de hemel

Die noodzaak om onderscheiden te blijven van de heidense cultus  is vooral een negatieve
reden voor Gods zorgvuldige instructies. Daarmee gepaard gaat de noodzaak om de HERE
recht te doen, zoals Hij zichzelf aan hen heeft gegeven. Dat laatste element komt sterker
naar voren als wij ook letten op de volgende achtergrond voor de nauwkeurige voorschriften. 
 
Er blijkt een verband te bestaan tussen de omgang met God door zijn volk op aarde, en de
wijze waarop Hij geëerd wordt in de hemel. Het model of voorbeeld dat Mozes zag, hield ook
in dat God hem een blik gaf in de hemelse verering voor zichzelf. Elementen van tabernakel
en tempel op aarde staan niet los van wat er in de hemel zelf gebeurt. 

In de hemel staat Gods echte troon, omringd door cherubs, waarvan de ark met de cherubs
een afbeelding is. Het aardse heiligdom is een instrument voor de verering van een hemelse
God. God spreekt uiteindelijk vanuit de hemel. Het volk 'nadert' ten diepste tot de omgang
met God die woont in de hemel. 

Het verband tussen het aardse heiligdom en het hemelse model waar het op terug gaat,
blijkt uit teksten als Handelingen 7:44, Hebreeën 8:2.5, 9:24, Openbaring 11:19. 
Gesteld mag worden dat Gods woorden en werken in de hemel zo tot hun recht komen als
de HERE het wil. De zorgvuldigheid van Gods instructies rond tabernakel en tempel heeft
dus ook tot doel ervoor te zorgen dat de gezamenlijke omgang van Gods volk op  aarde in
dezelfde stijl plaatsvindt als in de hemel zelf. In die stijl is de hemel een normerend voor-
beeld voor de aarde12.

5.3.4 Hoe verloopt de gezamenlijke omgang met God rond het heiligdom? 

Gods instructies rond tabernakel en tempel zijn veelomvattend. In  deze paragraaf proberen
wij die elementen eruit te noemen, die richting geven aan de gezamenlijke omgang met
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God. Wij vullen die aan met elementen die uit de rest van het Oude Testament bekend zijn.
Wij zien daarbij af van de opdrachten die te maken hebben met voorwerpen en andere
'realia', zoals de tafel, de kandelaar, het wasbekken, het reukwerk, het reinigingswater, de
indeling van het heiligdom, de kleren, de kleuren en de gebruikte materialen. Wij merken wel
op dat deze aan de omgang met God een bepaald 'niveau' geven. Het volk moet het voor
Hem zo goed en mooi mogelijk maken. 
In het onderstaande letten wij op de handelingen, die binnen de omgang met God aan de
orde blijken te zijn. 
 
A  OFFERS 

In het heiligdom vormt de offerdienst het centrum. Over het verschijnsel 'offer' hebben wij
opgemerkt, dat het herinnert aan de noodzaak van verzoening. Het waarborgt dat de om-
gang met God geheel ligt ingebed in zijn verzoening. Niets binnen de omgang met God
bestaat zonder deze. Ook het samenkomen draait om die verzoening. Dat blijk t bijvoorbeeld
daaruit dat op de dag van de samenkomst het offer verdubbeld wordt (Num. 28:9v)13.
 
Nu draagt de HERE via Mozes allerlei offers op. Bij verschillende momenten in de omgang
met Hem past een offerceremonie. Die veelvormigheid laat zien, dat de omgang tussen God
en zijn volk reliëf kent. Levend contact is niet uniform maar kent verschillende nuances. De
veelvormigheid van de offers weerspiegelt een gevarieerde omgang met God.   

Zo zijn er offers bij momenten van schulderkenning en verzoening: zondoffers en schuldof-
fers. Er zijn ook offers in verband met de gebeden en de speciale gebedstijden: reukoffers.
Verder begeleidt het offer momenten van dankbaarheid en toewijding: brandoffers. Ook
spreekt de Schrift van offers in het kader van de lofprijzing, het belijden van Gods Naam en
de gezamenlijke viering van zijn werk (vaak aan een maaltijd): lofoffers en vredeoffers. Tot
deze laatste hoort dat aan de tafel de blijdschap om Gods werk gedeeld wordt met de ander.
Daarbij wordt ook gedacht aan de behoeftigen.

In de omgang met God passen zulke momenten: schulderkenning en verzoening, dankbare
toewijding, gebeden, lofprijzing en gezamenlijke viering (met onderling betoon van liefde).
Illustratief voor het feit dat de omgang met God inderdaad veelvormig bedoelt te zijn, is het
gebruik van de uitdrukking 'aanroepen' van Gods Naam. 
Zoals al gezegd, heeft deze nogal eens betrekking op de omgang met God. De wisselende
betekenissen die deze uitdrukking kan hebben, sluiten goed aan bij die verschillende nuan-
ces binnen de omgang met God. Een treffend voorbeeld hiervan biedt Psalm 116. Daar
duidt deze uitdrukking achtereenvolgens aan: omgang met God in het algemeen, smekend
bidden, danken en lofzeggend verkondigen14. 

Over de volgorde van deze offers, en daarmee van de verschillende facetten van de om-
gang met God, geeft het Oude Testament geen uitputtende voorschriften. Bovendien
kunnen ze ook apart voorkomen. 
 
Wel kan er iets van een orde in de offercyclus worden opgemerkt. Deze blijkt bijvoorbeeld
op de Grote Verzoendag en bij het Pascha. Op de Grote Verzoendag gaat het zondoffer
voor het brandoffer. Er is een beweging van ootmoedige belijdenis van schuld via verzoe-
ning naar toewijding van het leven. Ook tijdens het Pascha kent de gang van de maaltijd een
toename van vreugde. Na het offer en de herinnering aan de bittere ellende volgt onderwijs
in Gods grote daden. De climax vormt de lofprijzing daarvan. 
Ook valt te wijzen op de inrichting van het heiligdom. Gods volk nadert tot zijn troon in het
allerheiligste door achtereenvolgens reinigingsritueel en brandofferaltaar in de voorhof te
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passeren, en daarna reukaltaar en tafel in het heilige. Het offeren van gebeden en het vieren
van de gemeenschap met God bouwen voort op de vergeving van schuld en de toewijding
van het leven. 
Een ander voorbeeld biedt 2 Kronieken 29, dat vertelt over de offers die Hizkia brengt na de
tempelreiniging. Eerst gaat het om brandoffers en zondoffers, begeleid door een lied en door
trompetgeschal. Daarna zingt men met vreugde de lofzang en brengt men brandoffers en
lofoffers.

In het algemeen kan gesteld worden, dat er in de offercyclus een beweging zit in de richting
van het lof- of vredeoffer. Ook Lucas 24:53 en Hebreeën 13:11-16 gaan daarvan uit. Als het
zondoffer is gebracht, ligt de weg naar het lofoffer vrij. Dat offer is blijvend15.   

Deze beweging valt ook waar te nemen in de opbouw van het boek der psalmen. Daarin
krijgt de omgang met God in al haar veelvormigheid ruimte. Elk deel mondt echter uit in een
lofwoord. Het slot van het laatste deel kan worden gezien als één uitbundig lofoffer (ps. 145-
150).
Dit mag overigens niet tot de conclusie leiden dat lofwoorden niet eerder tijdens de geza-
menlijke omgang met God pasten. Het psalmboek maakt duidelijk dat de aanspraak van
veel psalmen (en gebeden) al een lofwoord is. Op allerlei momenten in de omgang met God
zijn lofzeggingen passend. Het gaat ons nu echter om de waarneming van een zinvolle orde
en opbouw wat betreft de grote lijn.   

B  ONDERW IJS

Hoewel offers een voorname plaats rond Israëls heiligdom innamen, schrijft de HERE meer
voor. Zo geeft Hij via Mozes de opdracht tot onderwijs aan het volk. In de omgang met zijn
volk wil de HERE hen instrueren ten aanzien van zijn weg met hen. In het licht van zijn
woorden en daden leert Hij hun met Hem leven. 
Het begin van dit onderwijs ligt in Gods eigen spreken op de Sinaï. In de ontmoeting met zijn
volk richt de HERE zich direct tot hen. Hij onderwijst hen om in het verbond met Hem te
leven. Later doet Hij dat indirect, via Mozes. En nog later vertelt het Oude Testament van
verschillende momenten waarop een leider namens de HERE onderwijs geeft in Gods
wegen (Jozua, Samuel, Ezra). Ook wanneer Hij mensen inschakelt, gaat het om zijn instruc-
tie aan het samengekomen volk. 
Dit onderwijs bleef echter niet beperkt tot zulke bijzondere momenten. Daarnaast en daarop
teruggaand stelde de HERE geregelde voorlezing van en onderwijs in de tora in. Priesters
en levieten moesten dat geven aan de bezoekers van het heiligdom (Lev. 10:11, Mal. 2:7).
Ook onderwezen zij het volk in de verschillende steden en dorpen afzonderlijk. 
Verder moesten ouders onderricht geven, bijvoorbeeld in het kader van het Pascha.

C  DE ZEGEN 

De omgang met de HERE bij het heiligdom is mee bedoeld om ten zegen te zijn voor het
volk. In Exodus 20:24 belooft de HERE zijn zegen op momenten dat zijn volk zijn Naam
gedenkt. In die Naam blijkt wie de HERE voor hen is. Hij heeft zichzelf gegeven zijn werken
en woorden. Zo zal zijn Naam hen ten goede komen. 
In Numeri 6:22vv blijkt hoe de HERE zelf voor de vormgeving daarvan zorgt. Hij draagt zijn
priesters op om zijn Naam op het volk te leggen. Zij vatten samen wie de HERE voor zijn
volk is. Zo zal de HERE hen zegenen. In de omgang met God bij het heiligdom hoort dus
ook een moment waarop gezegend werd. 
Niet duidelijk is op welk moment van de samenkomst dit plaatsvond. Een veronderstelling
die niet geheel zonder grond is, is dat deze zegen aan het slot gegeven werd. In Ps 121
wordt, volgens een mogelijke uitleg, voortgeborduurd op de zegen na een bezoek aan de
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tempel. De laatste woorden die de bezoeker daar gehoord heeft, draagt hij mee in het hart
om erover te mediteren. Bovendien lijkt ook uit Lucas 1:22 te volgen dat de zegen een
samenkomst bij het heiligdom besloot. Verder beschrijft Lucas (24:50,51) dat Jezus zege-
nend afscheid neemt bij zijn  hemelvaart. Nu zijn werk als Hogepriester op aarde volbracht
is, kan Hij afsluiten met een zegen die blijvend over ons leven ligt.

D  WIE MAG NADEREN? 

De HERE maakt duidelijk dat de omgang met Hem niet vanzelf spreekt. Behalve uit de
offercultus spreekt dat ook uit de vele reinigingen. Niet alleen water, ook bloed speelt daarbij
een rol. Zonder in details te treden, wijzen wij op de ceremonies waaraan priesters zich
moesten onderwerpen bij hun dienst. Daarnaast golden er strikte definities van situaties
waarin men voor onrein gold, en dus niet mocht 'naderen'. Dat geldt zowel voor de priesters
als voor het volk. Bij de priesters komt daarbij ook nog de eis dat men geen gebrek mocht
hebben. 
Zelfs zijn er personen die helemaal niet mogen komen in de 'gemeente' van de HERE, zoals
melaatsen. Deze cultische regels hebben een ethische dimensie. De psalmen 15  en 24
bijvoorbeeld koppelen het 'naderen tot' en het 'wonen op' Gods heilige berg aan een leven
dat recht doet aan Gods woorden. De symbolische reinigingen zeggen in dat verband dat
men uit het eigen leven weg doet wat niet bij God past, om alleen in die houding te naderen
tot de omgang met God.

E  BIJZONDERE TIJDEN

Tot de uitdrukkelijke voorschriften van de HERE behoort ook wat Hij zegt over bijzondere
tijden, dagen en perioden. In vogelvlucht zetten wij de belangrijkste op een rij, met daarbij
voorzover bekend de aanleiding ervoor:
- elke dag een morgen- en avondoffer
- elke week een sabbat: bevrijding uit Egypte, schepping
- elke maand de eerste dag: speciaal offer
- elk jaar: eerste dag van de zevende maand: dag van trompetgeschal
- elk jaar: Grote Verzoendag: zonde van heel Israël
- elk jaar: Pascha en feest der broden: bevrijding uit Egypte, oogst
- elk jaar: feest der weken: oogst
- elk jaar: loofhuttenfeest: oogst
- elke 7 jaar: sabbatsjaar
- elke 49 jaar: jubeljaar

Dat alles gaat gepaard met voortdurende offers. Veel losse vierdagen en dagen tijdens de
feesten worden gevierd als sabbat.

F  DE TROMPETTEN

In Numeri 10:1vv geeft de HERE opdracht tot het vervaardigen en gebruiken van trompet-
ten. Beter is het daar te spreken van stoten op de ramshoorn.  
Al bij de eerste ontmoeting tussen de HERE en zijn volk (bij de Sinaï) klinkt indrukwekkend
en aanzwellend trompetgeschal. Kennelijk ter onderstreping van Gods verschijning. 

Later geeft God de opdracht aan de priesters om ze te hanteren. Het is een 'eeuwige wet'.
Ze roepen samen tot een samenkomst, van volk of leiders. Ook kunnen ze het opbreken van
het kamp aanduiden of het aangaan tot de strijd. Ook bij het brengen van offers op feestda-
gen moet op de ramshoorn worden geblazen. 

Numeri 10:10 noemt zelfs een speciale feestdag van trompetgeschal. Het blazen op de
trompetten heeft op die dag als functie dat het de aandacht van de HERE op hen vestigt. Hij
gedenkt zo het verbond16. 
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G  LOFZEGGINGEN DOOR MIDDEL VAN VOCALE EN INSTRUMENTTALE MUZIEK

1. Bij de behandeling van de offers is al gewezen op het lofoffer. Lofzeggingen op God
tegen de achtergrond van zijn grote daden vormen een centraal facet van de omgang met
de HERE. Hij 'troont op de lofzangen Israëls' (Ps. 22:4). Het is dienstig onderscheid te
maken tussen lofzeggingen met de kleur van het lofoffer en andere lofwoorden. De eersten
hebben een blij, roemend karakter en betekenen een uitbundig hoogtepunt binnen de
omgang met God. Daarnaast zijn er lofzeggingen mogelijk en passend in allerlei toonaar-
den. Het noemen van Gods werken vormt bij alles in de omgang met God de dragende
grond. Loven ligt in de Schrift dicht bij belijden en zelfs schuldbelijden. Ook daarin geeft een
mens God de eer (Ezra 10:7vv, Jes. 12:1vv).

Zo looft Achan de HERE door ootmoedig schuld te belijden (Joz 7:19v). En herhaaldelijk
gelden berouw en schuldbelijdenis als offers waarin je God groot maakt (Ps. 51:19vv). In
Psalm 50:14,15 ligt loven dichtbij het smekend roepen tot God uit benauwdheid. Verder
beginnen heel verschillende psalmen met een lofwoord op God, zoals ook de aanhef van
een gebed vaak een lofzegging is. Tenslotte past ook voor, na of tijdens Schriftlezing of
onderricht een lofwoord (Neh. 8:7)17.  

Deze meerkleurigheid van de lofzegging blijkt ook uit het Nieuwe Testament. Wij noemen de
zelfonderbrekingen in de apostolische brieven (2 Kor. 11:31), de uitvoerige lofzeggingen
waarmee briefdelen soms besluiten (Rom. 11:33-36), de inleiding van Paulus' brief aan
Efeze, en de aanhef van het gebed van de gemeente in Handelingen 4:24.
In Mozes' wetgeving komen wij -  met uitzondering van bovengenoemde instructie over de
trompetten - geen voorschriften tegen rond zang en muziek.  De al genoemde feestelijke
lofprijzing van de HERE na de doortocht door de Rode Zee geeft wel een voorbeeld. Mozes
looft de HERE met heel Israël. De profetes Mirjam speelt met de vrouwen op een tamboe-
rijn. Zij zingen het refrein en dansen. 
Aangenomen mag worden dat achter deze gebeurtenis geen voorschrift zit. Het zal een
gewoonte zijn geweest. Met de middelen die men ter beschikking had, uitte men de vreug-
devolle lof op de HERE.   

In het kader van de tempelbouw treffen wij wel voorschriften aan rond zang en muziek. Al
genoemd werd het zogenaamde 'gebod van David'. Het bleek niet los te staan van het
zogenaamde 'hemelse model' en dus van die manier van omgang met God, die Hem recht
doet. 
Bij het transport van de ark naar Jeruzalem (1 Kron. 13:8, 15:13) zorgt David onder meer
voor feestelijkheid en vreugdebetoon tot lof van God. Zang en dans, met citers, harpen,
tamboerijnen, bekkens en trompetten begeleiden de ark.

Er blijken speciale Levieten te bestaan die belast zijn met de zorg voor deze muziek (1 Kron.
15:16). Deze muziek bedoelt de lof op God te ondersteunen. Zij wordt met grote zorgvuldig-
heid geregeld (1 Kron. 25, m.n. vs 2,3,6). Wij noteren ook nog de taal van het lichaam, dat
volop was ingeschakeld in de omgang met de HERE. 

Na dit transport geeft David de opdracht om soortgelijk eerbetoon voortdurend aan God te
brengen: Hem roemen, loven en prijzen (1 Kron. 16:4). Hij belast de levitische zangers en
andere musici met deze taak. Bij de brandoffers in de ochtend en de avond moeten zij
zorgen voor de passende lofprijzing (1 Kron. 16:40).  

2. Wij letten ook op de inhoud van de permanente lof op God, zoals David die instelt. Blij-
kens 1 Kron. 16:7vv komt deze neer op de inhoud van Psalm 105. De Naam van de HERE
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wordt aangeroepen voor het forum van de volken. Gods grote daden worden uitvoerig
roemend bezongen. De climax is een lofprijzing, die door het volk wordt overgenomen. Dat
zegt er 'amen' op en uit in aansluiting daarop zelf een lofwoord. 
In het kader van Davids instructies ontmoeten wij ook een vaste lofformule: 'looft de HERE,
want Hij is goed, zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid' (1 Kron. 16:41). Deze regel
functioneert als refrein, in samenspel tussen Levieten onderling of  tussen Levieten en volk
ten gehore gebracht. Ook in andere psalmen keert deze terug (bijvoorbeeld Ps. 136).
Bovendien noemt de Schrift het later typerend voor het herstel van de tempeldienst na de
ballingschap, dat deze regel weer zal klinken in Jeruzalem (Jer. 33:11). Ook volgens Psalm
100 bestaat er verband tussen deze vaste lofformule en het lofoffer18. Hoewel van de con-
crete gang van zaken bij de gezamenlijke omgang met God weinig met zekerheid bekend is,
vormt deze lofformule een voorbeeld van een vast bestanddeel van de tempelliturgie.

3. In het bovenstaande is vermeld hoe het volk lofwoorden overneemt door er 'amen' op te
zeggen. Over dit 'amen' tijdens de gezamenlijke omgang met God maken wij nog enkele
opmerkingen. In de meeste gevallen functioneert dit op de geschetste manier. Iemand (of
meerderen) spreekt een lofwoord, waarna de overigen daarmee instemmen door 'amen' te
zeggen. 'Amen' is een uiting van instemming. Daarmee nemen allen het lofwoord voor hun
rekening. Voorbeelden hiervan bieden de lofwoorden waarmee de delen van het psalmboek
besluiten. Met name de aanvoegende wijs die wij aantreffen in Ps 106: 48 ("en al het volk
zegge: amen. Hallelujah") laat zien hoe passend deze reactie is, wanneer men getuige is bij
een lofwoord. 
In Nehemia 8:7 komen wij instemming met zo'n lofwoord tegen in het kader van de voorle-
zing van Gods woorden. Daardoor krijgt 'amen' mee de functie dat je jezelf ermee vastlegt
op Gods woorden. Nog duidelijker is dat laatste het geval wanneer Mozes vooraf regisseert
hoe het volk in Kanaän het verbond met God moet vernieuwen op de bergen Ebal en Geri-
zim. Op elke vervloeking (en waarschijnlijk ook op elk zegenwoord) legt het volk zich mas-
saal vast met het woord 'amen' (Deut. 27). 

Over dit 'amen' trekken wij de volgende conclusies:

a. Op zichzelf gaat het om een hebreeuws woord, waarvan nergens normatief staat
voorgeschreven dat Gods volk het moet gebruiken. Dat is een gewoonte. 

b. Woorden van God of over God die tijdens de gezamenlijke omgang met de HERE
door één of enkelen gesproken worden, vragen erom dat de andere aanwezigen er
openlijk mee instemmen. Dit kan met het woord 'amen'.

c. Wanneer wij ervoor kiezen om het woord 'amen' in onze taal te handhaven, moeten wij
aan de bedoeling van dat woord ook recht doen. Het is een uiting van instemming, die
vooral tot haar recht komt als reactie op wat een ander zegt. Minder passend bij de
aard van het woord is, dat het functioneert als uiting van instemming met wat je zelf
hebt gezegd. Dit laatste is zeker het geval wanneer het woord uitsluitend zo gebruikt
wordt. Alleen bij Jezus functioneert 'amen' nadrukkelijk als bekrachtiging van zijn eigen
woorden. Extra opvallend en uniek is Jezus’ gebruik van dit woord doordat Hij er niet
mee besluit, maar begint (“voorwaar, voorwaar’ is ‘amen, amen’). Jezus’ gebruik van
het woord ‘ amen’ moet voor zijn tijdgenoten zeer ongewoon geweest zijn19.

4. Overigens kenden de samenkomsten bij het heiligdom meer acclamaties dan 'amen'.
Bijvoorbeeld het woord 'hallelujah' en (in ieder geval later) de roep 'hosanna'. Ook merken
wij op dat Levieten en volk nog andere expressievormen kenden. Zo maakt de Schrift
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melding van 'knielen', 'handgeklap' en 'juichen' (bijvoorbeeld in de Psalmen 47, 66, 95, 96,
98, 100).    

5. Na deze korte beschrijving van lofzeggingen door zangers en andere musici, in het
kielzog van Davids voorschriften, stellen wij de vraag op welke punten Davids instructies
normatief bedoeld zijn20. 

Het ligt niet voor de hand dit normatieve in de eerste plaats te zoeken in het feit van de zang
en de muziek als zodanig. Evenmin in het bestaan van speciaal afgezonderde zangers en
musici. Ook niet in een kwaliteitseis. Zelfs niet in de gewoonte van zang bij de offers. Al
deze elementen bestonden immers al, voordat David zijn richtlijnen uitvaardigde21. 
Nieuw is echter de aanwezigheid van de ark in Jeruzalem. Voor Gods aardse troon past
permanente lofprijzing, zoals - blijkens de Schrift - ook voor Gods hemelse troon. Nieuw is 
daarom Davids regeling om die lofprijzing permanent te laten zijn.
Daarin ligt naar ons inzicht dan ook vooral het normatieve element. David waarborgt het
permanente van de lofprijzing in de nieuwe situatie die met de komst van de ark intreedt. In
dat kader geeft hij de speciale zangers uit de stam Levi een extra verantwoordelijkheid. 

Dat wij van de Bijbel geen normatieve voorschriften over  zang en muziek moeten verwach-
ten, wordt bevestigd door bepaalde psalmen waarin de lof op God samengaat met zang,
dans en instrumenten (bijvoorbeeld Ps. 68 en Ps. 150). Muzikale elementen in die psalmen
zijn niet normatief bedoeld, maar komen er descriptief in voor. Het accent ligt op de geza-
menlijke lof die God toekomt. Daarvoor worden optimaal alle gebruikelijke en beschikbare
middelen benut.     

Deze vaststelling is ook van belang voor onze taxatie van zang, dans, muziek, wisselzang,
beurtzang en eventuele andere vormen die wij rond het heiligdom tegenkomen. Enerzijds
gaat het te ver om zulke elementen als normatief te typeren. Het zijn in die tijd bestaande
mogelijkheden, waarvan David gebruik maakt, maar die bijvoorbeeld in de latere synagoge
minder uitbundig een rol speelden. Anderzijds is het daarom ook onterecht om dergelijke
elementen te interpreteren vanuit de schaduwen van de oude bedeling.

Zo is de afwisselende zang wel gezien als 'oudtestamentische armoede' omdat niet heel het
volk alles zong. En muziekinstrumenten zijn wel opgevat als typisch 'uiterlijke' schaduwen.
Omdat deze elementen echter ook in het Oude Testament niet direct-normatief bedoeld zijn,
is dat geen steekhoudende visie. Het ging om al lang bestaande mogelijkheden, die op
zichzelf noch goed noch fout zijn. Ze  verhogen de vreugdevolle lof op God en zijn voorbeel-
den van hoe dat destijds ging en dus zou kunnen.

Over de afwisselende zang valt daarbij nog op te merken dat  deze goed te plaatsen valt
vanuit de inhoud van de lofprijzing. Bijvoorbeeld in Psalm 136 is duidelijk dat het  roemend
opsommen van Gods grote daden niet alleen op God gericht is. Al zingend houdt men ook
elkaar Gods werken en woorden voor, waarna reactie (instemmende lofformules) passend
is. Dat aspect van de lofzang komt bijvoorbeeld goed tot zijn recht via afwisselende zang. 

Ook over de kwaliteit valt een conclusie te trekken. Het is niet zo dat David deze kwaliteit tot
stand bedoelt te brengen met zijn opdrachten. De kwaliteit bestond immers al. Dat is dan



echter ook een gegeven dat genoteerd moet worden.

In 1 Kronieken 25:7v lezen wij over mannen die 'onderwezen' waren in de zang, over 'allen
die bekwaam waren' en over de 'volleerde met zijn leerling'. Deze vakbekwaamheid spreekt
kennelijk vanzelf als het gaat om de eer voor God. Aan de tempel waren niet voor niets veel
musici verbonden (1 Kron. 23:5 noemt zelfs een getal van 4000). 

Opgemerkt kan worden dat David royaal gebruik maakt van de in zijn tijd beschikbare
middelen. Daarin valt een voorbeeld-element op te merken.
Het benutten van beschikbare middelen hoeft niet te worden afgeremd, maar spreekt juist
vanzelf. Sterker dan de mening dat soberheid in de liturgie geboden is, staat het uitgangs-
punt dat het voor God zo goed mag en zelfs moet zijn als maar kan.  

H  SAMENKOMEN

Uit alles blijkt dat de gezamenlijke omgang met God bij het heiligdom erom vraagt dat het
volk daar samenkomt. De HERE geeft in het kader van zijn instructies rond het heiligdom
daartoe dan ook de opdracht.  
In de woestijntijd geldt die verplichting zelfs voor elke morgen en avond, elke sabbat en alle
feestdagen. Steeds zijn er heilige en feestelijke samenkomsten.
Later zien wij een aanpassing aan de praktijk. De plicht om op de jaarlijkse feesten bij het
heiligdom te verschijnen, werd  beperkt tot minstens eenmaal per jaar. 
Wel zullen er op de andere - onder E - genoemde tijden plaatselijke of huiselijke samenkom-
sten zijn geweest. De Schrift biedt daarvoor echter weinig concrete gegevens. Te wijzen valt
op 2 Koningen 4:23, waaruit volgt dat in het Tienstammenrijk gelovigen op sabbatten of
feestdagen een profeet opzochten.
Ook niet zonder betekenis is Handelingen 15:21, waar staat dat 'Mozes' 'van oudsher' in
iedere stad wordt voorgelezen en gepredikt. 
De conclusie kan in ieder geval zijn, dat de HERE zelf zijn volk opdraagt om samen te
komen. 

5.3.5 synagoge

1. Met zekerheid valt verder weinig te zeggen over de wijze waarop de gezamenlijke om-
gang met God in het Oude Testament werd ingevuld. De gegevens uit de Schrift zijn
schaars en de interpretatie er van is niet onomstreden. Zo heeft een bepaalde school binnen
de oudtestamentische wetenschap de oorsprong en passende verklaring voor veel psalmen
binnen de cultus gezocht. Maar in de meeste gevallen blijven dat hypothesen. Bovendien
heeft deze school alweer terrein verloren. 

Verder zijn tal van zaken bekend uit de joodse traditie. Maar meestal dateert deze uit een tijd
die nog na het Nieuwe Testament valt. Bovendien kende het jodendom na het jaar 70 (de
verwoesting van de tempel) een grondige heroriëntatie. Deze maakt het moeilijk om gege-
vens uit later tijd zomaar terug te vertalen naar eerder. Bovendien was het jodendom zeer
pluriform. Een reconstructie vanuit latere bronnen betekent gauw dat een gevarieerde
werkelijkheid van eerder schuilgaat achter de uit later tijd stammende of op grond van
enkele latere bronnen geconstrueerde uniformiteit.
Dat relativeert ook het vaak gehanteerde argument dat liturgie sterk behoudend is en dat
zo'n reconstructie vanuit latere bronnen daarom toch mogelijk zou zijn. Dat argument houdt
geen rekening met de gevarieerdheid van het jodendom, en met momenten van heroriënta-
tie, zoals na het jaar 70. Bijvoorbeeld de vele herinneringen aan de tempel, die in de liturgie
van de synagoge voorkomen, kunnen evengoed toen zijn toegevoegd als al eerder bestaan
hebben.  

Deze overwegingen relativeren sterk de neiging in veel liturgische literatuur om uitgebreide
beschrijvingen te bieden van de joodse liturgie. Bij wijze van voorbeeld valt te denken  aan
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de koppeling tussen pericopen uit de Tora aan vaste psalmen22.
Deze koppeling gaat uit van de vijfdeling in het psalmboek (die overeenkomt met de vijfde-
ling van de Tora). Maar onbewijsbaar is hoe oud deze verbinding is.
Ook de uitvoerige overzichten van de synagoge-liturgie hebben in dit verband slechts
betrekkelijke waarde. Eigenlijk kunnen deze niet meer zijn dan voorbeelden van hoe het
geweest zou kunnen zijn, en hoe het dus in de gezamenlijke omgang met God zou kunnen.
Alleen die elementen die ook in de Schrift voorkomen, direct of indirect, hebben meer
gewicht. 

Volledigheidshalve presenteren wij hieronder een overzicht van zo'n bekende synagoge-
liturgie23. Daarbij moeten de genoemde restricties in het oog worden gehouden. In deze
liturgie zijn verschillende elementen te herkennen die wij ook in de Schrift zelf tegenkomen.
Tegelijk maakt deze liturgie het mogelijk om waardevolle elementen eruit te gebruiken in
onze bezinning op de christelijke liturgie. Later in dit hoofdstuk zal dat ook gebeuren.

Verondersteld mag worden dat de plaatselijke samenkomsten in synagogen mee voortko-
men uit plaatselijke samenkomsten die altijd al bestaan hebben. De oorsprong van de
synagoge, zoals wij die  kennen, wordt echter gezocht in de ballingschap. Zowel de ver-
woesting van de tempel als de verstrooiing maakte de behoefte daaraan groter. Met zeker-
heid valt hierover echter weinig te stellen. Wel is het verschijnsel 'synagoge' pas sinds de
ballingschap nadrukkelijk in beeld. Aan het begin van het Nieuwe Testament tref fen wij
zowel in de diaspora als in Israël zelf ze overal aan als gewone en aanvaarde plek voor de
gezamenlijke omgang met God24. 

2. Latere bronnen geven onder meer het volgende voorbeeld van een synagoge-liturgie.
Wij beschrijven een sabbat-hoofddienst.
  
A. Gebedsdeel

1. Ceremoniële groet
2. Opwekking tot gebed en responsie door de gemeente
3. Lofprijzing van God als Schepper (het eerste 'drie maal heilig' uit Jes. 6:3, de

kedusha)
4. Twee berachoot of benedicties: een zegenende lofprijzing van God, als inleiding

op:
5. Het sjema, Israëls belijdenis vormt de kern van de samenkomst ( Deut. 6:4-9 +

11:13-21 + Num. 15:37-41); de gemeente antwoordt met een bevestiging ervan
die uitloopt in een lofprijzing op God als verlosser

6. Amida: omvattend een tweede kedusha (drie maal heilig) en spontane gebeden
7. Tefilla (gebeden), ofwel het achttiengebed; de vorm is lofprijzend, de gemeente

staat en beantwoordt de door de voorganger voorgedragen gebeden afzonderlijk
met 'amen'. In de tefilla komt voor de derde keer de kedusha voor. 

B. Woorddeel
8. Priesterzegen 
9. De voorganger haalt plechtig de Schriftrollen uit de 'ark'. Dit vindt plaats onder

het zingen van psalmen.
10. Vervolgens wordt de Schrifttekst plechtig gelezen (en al vrij spoedig gezongen). 

Eerst de Tora, als het belangrijkste deel. Dit gebeurt in een doorgaande lezing



(lectio continua). Deze lezing wordt niet gevolgd door uitleg. Wel wordt het
Hebreeuws onmiddellijk geparafraseerd in Aramees. Aan begin en eind vinden
wij een lofzegging. 
Deze lezing wordt op verzoek van de voorganger verricht door meerdere aanwe-
zige gemeenteleden. Deze staan daarbij. 

11. Daarna volgde de lezing van de Profeten (de Geschriften, het derde deel van het
Oude Testament, werden alleen bij  speciale gelegenheden gelezen). Deze
werden gezien als commentaar op de Tora. De lezing ging niet volgens een
'lectio continua-systeem. 

12. Vanuit de direct op het lezen volgende vertaling in het Aramees ontwikkelde zich
de homilie, een toespraak met uitleg en toepassing van de voorgelezen Schrif-
ten. Deze toespraak werd zittend gehouden. Overigens kende de avonddienst op
sabbat geen homilie.  

13. Daarna volgde een gebed om de komst van Gods rijk en de heiliging van zijn
Naam.

14. Tenslotte klinkt weer de priesterzegen. 

3. Nadere details die over de synagoge-liturgie bekend zijn, zijn o.m. de volgende:

a. Op veel manieren bewaarde men de herinnering aan de  tempel. In elke synagoge
bestond een 'ark' waarin de wetsrollen werden bewaard achter een 'voorhangsel'. Bij de
ingang bevond zich een bekken met het oog op een symbolische reiniging. Ook werd de
synagoge gebouwd met een oriëntatie op de tempel. 

b. Op verschillende manieren kende de synagoge-liturgie zang. De voorlezingen uit de
Schrift en de gebeden werden vaak reciterend/ zingend uitgevoerd en bovendien omlijst met
gezang. Deze zang diende en accentueerde het woord. 
Ook de synagoge kende vaste zangers, evenals de tempel. Daarnaast zong de gemeente
zelf. Vormen daarvoor waren beurtzang en responsorisch zingen (de gemeente volgt een
voorzanger). 
Anders dan in de tempel werd de zang niet begeleid door instrumenten.

c. Betrokkenheid van de gemeente bleek verder uit allerlei gezamenlijke responsies (amen,
halleluja etc). Ook sloot het bestaan van speciale leraars (rabbi's) niet uit dat anderen
deelnamen aan de lezingen en de uitleg, de voorzang en de voorbede. Dat recht hadden
overigens alleen volwassen mannen. De sfeer tijdens een synagogedienst was ongedwong-
en. Mensen liepen in en uit. Kinderen speelden. 

4. Wij maken enkele evaluerende opmerkingen.

a. Enkele elementen uit het bovenstaande worden direct bevestigd door wat uit de Schrift
bekend is. Te wijzen valt op de centrale plaats van de voorlezing van de Schriften met
daarop volgende uitleg. Ook noemen wij de praktijk dat aanwezige volwassen mannen
daarin mochten deelnemen. De Bijbel vertelt hoe Jezus en de apostelen de synagogen
bezochten en aansluitend aan de Schriften hun onderwijs gaven (Mar. 1:21.39, Luc. 4:14 
e.v., Hand. 13:5, 18:7v). Ook het feit dat Timoteüs 'van kindsbeen' af de Schriften kent (2
Tim. 3:15) staat niet los van de voorlezing ervan en het onderwijs eruit in de synagoge.
Dit element - onderwijs vanuit de Schrift - sluit zakelijk aan bij wat we als een directe op-
dracht van de HERE bij het heiligdom tegenkwamen. Levieten moesten daar het volk onder-
wijs geven. Opvallend is dat in de synagoge deze opdracht niet beperkt bleef tot zo'n specia-
le groep. 

b. Andere elementen komen overeen met wat wij eerder in de Schrift opmerkten als door
God gewilde onderdelen van de gezamenlijke omgang met Hem.
Wij wijzen erop dat er elke dag tweemaal een synagogedienst plaatsvond (hoewel niet
bewijsbaar is of dit al in de periode van het Oude Testament zo was). Op sabbat waren deze
diensten uitbundiger en tijdens feesten nog rijker. Daarachter herkennen wij Gods instructies



rond een morgen- en avondoffer bij de tempel en zijn opdracht om samen te komen op de
genoemde tijden. Opvallend is dat deze opdracht tot samenkomen plaatselijk vorm krijgt. Uit
de feestreizen in het Nieuwe Testament blijkt, dat dit niet de gang naar de tempel vervangt.
Wel kun je het plaatselijk samenkomen in de synagoge zien als een 'afgeleide' van het
samenkomen in het heiligdom. Het Nieuwe Testament laat merken dat de Schrift dit niet
afkeurt, maar als vanzelfsprekend aanvaardt. Te denken valt aan de opmerking dat het
Jezus' gewoonte was om op sabbat de synagoge te bezoeken.  

Verder treffen ons in de inhoud van de synagogesamenkomst nieuwe onderdelen (zoals het
sjema), waarvan niet met zekerheid te zeggen valt of en hoe lang deze al eerder voorkwa-
men in de gezamenlijke omgang met God, maar ook bekende elementen uit de gang van
zaken rond de tempel. Al worden er geen offers gebracht, wel belangrijk zijn de gebeden en
allerlei lofzeggingen, die bij het heiligdom met offers gepaard gingen. Ook de priesterzegen
keert terug.   

c. Tenslotte herkennen wij in de geschilderde synagoge-liturgie gewoonten die wij eerder
tegenkwamen rond het heiligdom. Wij noemen de gewoonte om te zingen en de wijze
waarop (voorzang en beurtzang bijvoorbeeld). Ook valt te denken aan responsies en accla-
maties van de gemeente. Verder liggen ook de onderdelen van de synagoge-samenkomst
als het ware ingebed in verschillende lofzeggingen op God.

5.4 Van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament

Voordat wij onderzoeken wat het Nieuwe Testament leert en weerspiegelt op het punt van
de gezamenlijke omgang met God zijn enkele voorvragen aan de orde. Zij hebben alle te
maken met de vraag hoe de verhouding tussen Oude Testament en Nieuwe Testament
gezien moet worden. Het antwoord op die vraag is nodig om te bepalen of en in welke mate
elementen die wij tot nu toe hebben gevonden, mee gaan van het Oude Testament naar het
Nieuwe Testament. 

5.4.1 Blijvende omgang

Er zal geen discussie over bestaan dat de omgang met de HERE in het Nieuwe Testament
blijft. Het Nieuwe Verbond vervult het Oude. Het is een nieuwe bedeling van Gods band met
mensen. 

Er is ook niets in de Schrift dat aanleiding kan vormen voor de gedachte dat het grondpa-
troon voor deze omgang veranderd zou zijn. Gods werken bereiken een hoogtepunt in de
werken van Christus en de Geest. En ook Gods woorden komen tot hun volle inhoud (Heb.
1:1). Bovendien klinken ze nu op aarde direct vanuit de hemel (Heb. 12:25).

Maar nog steeds valt te stellen dat de HERE zich daarin aan mensen geeft. Hij laat zien wie
Hij voor hen is in Christus. En nog steeds beoogt Hij dat mensen daarop antwoorden en met
Hem omgaan, zoals Hij zich gaf. Gods spreken maakt verering los (Heb. 12:28).
De Schrift kan dat ook in het Nieuwe Testament uitdrukken met behulp van Gods Naam.
Christus maakt Gods Naam bekend (Joh. 17:6). Gelovigen zijn mensen die de naam van
God en Christus 'aanroepen' (Hand. 1:21; 9:21; Rom. 10:13,14; 1 Kor. 1:2). Een concreet
voorbeeld daarvan biedt Rom. 8:15. Typerend voor ons leven door de Geest van de Zoon is,
dat wij 'roepen': Abba, Vader. Deze tweetalige aanspraak van God gaat waarschijnlijk terug
op de eenheid tussen christenen uit de joden en christenen uit de volken. Als achtergrond
voor deze tekst kan gedacht worden aan het gezamenlijke gebed tot God in de samenk-
omst. In ieder geval blijkt het samen aanroepen van de Vader hier een kenmerk van christe-
nen. 

Niet alleen de omgang met God blijft dus, ook het gezamenlijke daarvan. Dat blijkt niet
alleen uit vele gegevens in het Nieuwe Testament (die wij hier bekend veronderstellen). Het
volgt ook uit de aard van Gods werk. Hij vormt ook in het Nieuwe Testament een volk. Alleen



25 Vergelijk Trimps uiteenzetting over het 'samenkomen' als karakteristiek voor de gemeente,

Gem een te en  haar  liturgie , 53vv.

al het woord 'gemeente' duidt op een samenkomende vergadering. Tussen de gelovigen
bestaat de gemeenschap van de Geest. Hij leert hen samen omgaan met God25. 

Daarom is ook in het Nieuwe Testament het 'samenkomen' wezenlijk. Dat dit samenkomen
vanzelf sprak, blijkt uit allerlei gegevens. Maar wij treffen op dit punt ook normatieve voor-
schriften aan, zoals in Heb. 10:25, dat de noodzaak ervan benadrukt. 

Ook de twee aspecten van dit samenkomen, zoals wij die aantroffen in het Oude Testament,
gaan mee in het Nieuwe Testament. Wij doelen op de eer voor God en de zegen voor zijn
volk, die beide voortvloeien uit de omgang met Hem, zoals Hij zich geeft in zijn werken en
woorden. 

Het Nieuwe Testament spreekt uitbundig over het grote doel van het bestaan van de ge-
meente: er zijn tot lof van Gods heerlijkheid (bijvoorbeeld de inzet van Ef. 1). In de gezamen-
lijke omgang met de HERE zal dit doel sterke nadruk ontvangen. 

Daarnaast is de samenkomst bedoeld tot opbouw van de gemeente (1 Kor. 14:12).  Die
opbouw is intern en extern gericht (vergelijk de opmerkingen over de groei van de gemeente
in Hand. 2 en 4 etc.). Concreet bestaat deze eruit dat in de gemeente door de Geest almeer
tot bloei komt wat zij in Christus mag zijn en bezitten (Ef. 2 en 4). De zegen die God in
Christus geeft (Ef. 1:3), komt naar voren. Daarbij vormt de samenkomst een instrument. In 1
Korintiërs 11:17 zegt Paulus met zoveel woorden dat de samenkomsten 'tot zegen' moeten
zijn. En ook de manier waarop Heb. 10:25 de noodzaak van samenkomen motiveert, heeft
alles te maken met de opdracht om elkaar in het geloof vast te houden en aan te vuren.

Wat betreft de externe opbouw valt op te merken dat er kennelijk twee soorten samenkom-
sten mogelijk waren:

a. in gemeente-huizen, waarbij men wel gastvrij is naar buitenstaanders (1 Kor. 14:23);
b. op publieke plaatsen, waar vooral predikers missionair optraden (tempel, synagoge,

gehoorzaal, Areopagus).

Wij hebben hierbij nog niet gekeken naar het karakter van dit samenkomen. Het zal blijken
dat er grote verschillen zijn met het Oude Testament. Toch moet de conclusie zijn dat er wat
betreft het gegeven en het doel van het samenkomen principiële continuïteit bestaat tussen
het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

5.4.2 Met de hemel zelf

Tussen Oude Testament en Nieuwe Testament met betrekking tot de omgang met God ook
grote verschillen. In de eerste plaats wijzen wij op het wegvallen van een aards heiligdom. 
Ook in het Oude Testament ging het om omgang tussen God die troont in de hemel en zijn
volk op aarde. Maar daarbij was het intermediair van een aards heiligdom nodig. Christus
vervult echter de tempel en alles wat daar gebeurt. Hij ging zelf naar de hemel, en stuurt ons
vandaar zijn Geest. Met het woord van de apostelen vervult deze de gemeente rechtstreeks
vanuit de hemel. In de omgang met God is het aardse heiligdom daardoor achterhaald.
Omgang met God is 'aanbidding in Geest en waarheid' (Joh. 4:23). Deze tekst houdt geen
pleidooi voor innerlijkheid in, waarbij uiterlijke vormen onbelangrijk worden. Zo wordt er soms
in discussies over liturgie mee gewerkt. Het gaat erom dat Christus zelf de tempeldienst
vervult, en de tempel is (Joh. 2:19-22). De omgang met God vraagt niet langer om een
aards Jeruzalem, maar mag zich rechtstreeks op de hemel richten.  



26 C. Trim p, Gem een te en  haar  liturgie , 60vv.
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afgekeurd (Ruimte van de Naam,157v,160).

Christus' werk maakt veel overbodig. De dienst van speciaal afgezonderde priesters valt
weg. Heel de gemeente geldt nu als 'genaderd' en mag 'toetreden' (Heb. 10:22, 12:22). Ook
het brengen van allerlei soorten offers met verzoenende kracht is onnodig door het ene en
blijvend krachtige offer van Christus zelf (Heb. 8-10). 

Gevolg van het wegvallen van een aards heiligdom is ook, dat de omgang met God zich nu
niet meer concentreert op een heilig, afgezonderd gebied (één land, stad of heiligdom). Heel
het leven is heilig. In verband daarmee staat dat allerlei uitdrukkingen die in het Oude
Testament speciaal betrekking hadden op de gang van zaken rond het heiligdom in het
Nieuwe Testament slaan op heel het leven en samenleven van christenen (bijvoorbeeld het
brengen van offers: Rom. 12:1,2, 1 Petr. 2:5, Heb. 13:15v). 

Deze moeten dan ook niet meer speciaal in verband gebracht worden  met de samenkomst.
Deze blijft in het Nieuwe Testament nodig binnen de gezamenlijke omgang met God. Maar
zij verliest haar karakter van extra heiligheid. Zij is een aspect van heel dat leven en krijgt in
het Nieuwe Testament nergens een speciaal 'cultisch' karakter26. 

Deze opmerking is niet overbodig. Alleen al de volksmond typeert het kerkgebouw als 'Gods
huis'. Deze typering is in het licht van het Nieuwe Testament minder juist en claimt voor de
samenkomst ten onrechte een gewijder karakter. Maar verder reikend dan de volksmond zijn
liturgische ontwikkelingen in verleden en heden waarin elementen terugkeren die samen-
hangen met de aparte tempel- en priesterdienst uit het Oude Testament. Zonder het belang
van het samen omgaan met God en de samenkomst te verkleinen en zonder van de ele-
menten die daarbinnen passen af te doen, stellen wij wel dat de klok van Gods werk niet
terug gezet moet worden. Het samenkomen in het Nieuwe Testament heeft een ander
karakter dan bij de tempel.  

In verband hiermee staat ook een verandering met betrekking tot de heilige tijden. Als de
omgang met God niet langer verlopen moet via één heilige plaats, vervalt ook de noodzaak
van speciale heilige tijden om die plaats te bezoeken. 

Natuurlijk blijven voor het samenkomen alleen al praktisch gesproken speciale tijden nodig.
Ook gaan wij hier - zonder nadere argumentatie - uit van de blijvende geldigheid van het 
vierde gebod. Daartoe valt ook te rekenen het gegeven dat de  dienst aan de HERE welis-
waar het hele leven omvat, maar dat het niettemin past bij de aard van de band met God om
met regelmaat  speciale tijden te reserveren voor de nadrukkelijke omgang met God. Dat
geldt voor de persoonlijke en de gezamenlijke omgang met  God. Het is zelfs in de schep-
ping verankerd. Volgens Gen 1:14  schiep God de hemellichamen om de 'vaste tijden' aan te
geven. Aannemelijk is, dat daarin Israëls feesttijden meeklinken27.  
Toch laten Bijbelplaatsen als Galaten 4:1-11 en Kolossenzen 2:16-19 zien dat de heilige,
afgezonderde tijden (sabbatten en feesten), die God als een geordende cyclus nauwkeurig
voorschreef in de wet, behoorden tot de schaduwen die in Christus vervuld zijn28. 

5.4.3 Christelijke vrijheid



In het bovenstaande is al gewezen op de opvoedkundige bedoeling van veel nauwkeurige
voorschriften van God in het kader van de wetgeving op de Sinaï. Het volk Israël moet leren
omgaan met een heilige God in de hemel. Bovendien moet het zich leren richten op Gods
toekomstige werken in Christus. Met name Paulus' brief aan de Galaten brengt de voor-
schriften rond het aardse heiligdom in verband met Israëls onmondigheid. 
Volgens Galaten 4:1-5 is de periode van de onmondigheid voorbij. In verband daarmee zijn
wij gebonden aan Christus, en niet langer aan een 'wet die bestaat in inzettingen en gebo-
den'. Die gebondenheid aan Christus brengt mee dat wij vrij zijn van die wet. Ook directe
geboden rond de samenkomsten moeten wij niet in de Schrift zoeken.

Toch blijft in Christus wel de centrale inhoud van de wet (bijvoorbeeld het gebod van de
liefde, en dan niet uitgespeeld tegen de concrete uitwerking daarvan in de Tien woorden).
Deze komt in een nieuwe setting als nieuw naar ons toe. Een verantwoorde, volwassen, en
mondige invulling van de christelijke vrijheid betekent dat wij daarmee in de dienst aan God
iets doen. Ons geheel en uitsluitend gebonden wetend aan Christus leren wij juist Gods
woorden uit het Oude Testament gebruiken. 

Een aantal zaken heeft afgedaan en dient om ons voorrecht in Christus duidelijk te laten
afsteken (bijvoorbeeld de offers). Andere punten zijn nog steeds geldig, zelfs in een diepere
en radicalere zin omdat Christus wet en profeten vervult (Mat. 5:17).
Maar behalve deze twee uitersten treffen wij ook tal van voorschriften aan die hun vormge-
ving van destijds (gestempeld door het heiligdom) niet meer behoeven, die ook hun gedetail-
leerd dwingende en daarmee opvoedende kracht kwijtraken, maar die niettemin iets uitdruk-
ken wat wij ook in de binding aan Christus leren zien als nog steeds van kracht. 

Een voorbeeld van dit laatste vormt de viering van de eerste dag van de week. De oudtesta-
mentische sabbat heeft afgedaan (zowel wat betreft vormgeving als in het dwingend karak-
ter van de voorschriften), maar het principe dat Gods werken en woorden erom vragen om
speciale aandacht te ontvangen, om Hem te eren en zelf de zegen daaruit te ervaren, en
daarvoor samen tijd uit te trekken, is in Christus nog volop actueel. Zonder dat wij ergens op
dat punt een dwingend voorschrift in het Nieuwe Testament vinden, valt te stellen dat de
gemeente in christelijke vrijheid er terecht voor heeft gekozen om in dat kader de eerste dag
van de week te benutten. De zondagsviering (nog afgezien van de later toegevoegde
zondagsrust) is daarmee geen verschoven sabbatsviering, maar wel een voorbeeld van
verantwoorde invulling van de christelijke vrijheid in de omgang met het oudtestamentische
sabbatsgebod. 

Dit beginsel is toepasbaar op ethische regels uit Gods wet, maar ook op ceremoniële. W ij
stellen dit in overeenstemming met artikel 25 NGB, waar beleden wordt dat de waarheid en
inhoud van de schaduw-dienst rond het heiligdom blijven in Christus. 
Dat geeft het recht en - naar ons inzicht - zelfs de plicht om ook Gods instructies rond het
samenkomen in het Oude Testament te gebruiken als wij streven naar een verantwoorde
invulling van de christelijke vrijheid in liturgische zaken. 
Steeds zal de vraag moeten klinken wat de nieuwtestamentische werkelijkheid in Christus
voor een bepaalde regel of praktijk uit het Oude Testament betekent. In het licht daarvan
kan beoordeeld worden wat geheel afgedaan heeft, wat juist in sterkere mate van kracht is,
en wat vraagt om een zelfstandige verwerking vanuit de christelijke vrijheid. 

5.4.4 Sterkere individualiteit

Een aspect van de oudtestamentische onmondigheid is ook dat de HERE bepaalde mensen
extra met zijn Geest begiftigt en als voorgangers van het hele volk doet functioneren. Tot
hen behoren bijvoorbeeld de levitische priesters. In het Nieuwe Testament is het priester-
schap algemeen. Bovendien is ieder begiftigd met de Geest. Wel is de omgang met de
HERE nog steeds ook een gezamenlijke, waarbij er in de gaven van de Geest reliëf bestaat.
Daardoor leert ook het Nieuwe Testament dat bepaalde mensen binnen dat geheel als
voorgangers geestelijk leiding geven, of met gezag Gods Woord verkondigen. Maar toch



komen binnen die gezamenlijkheid de individuele gaven van de Geest meer tot hun recht.
Te verwachten valt dat dit ook in de samenkomst het geval is. 

Het Nieuwe Testament laat merken dat de opbouw een gezamenlijke zaak is. Men 'spreekt
onder elkaar', 'leert elkaar', 'wijst elkaar terecht', 'bouwt elkaar op', 'vermaant elkaar'. In ieder
geval uit Hebreeën 10:25 blijkt dat dit werken aan elkaar een functie van de samenkomst is.
Maar ook bij veel andere plaatsen waar dergelijke uitdrukkingen staan, is de meest voor de
hand liggende setting die van de onderlinge samenkomsten (bijvoorbeeld 1 Tess. 5:12-21). 

Op meerdere plaatsen stelt het Nieuwe Testament dat 'ieder' begiftigd is 'met' de Geest
(Hand. 2:4, 1 Joh. 2:20). Ook is ieder begiftigd 'door' de Geest om mee te functioneren in de
opbouw van het geheel (Ef. 4:7.16).  
In 1 Korintiërs 12-14 blijkt deze verscheidenheid van gaven te functioneren in de onderlinge
samenkomst. 'Ieder heeft iets': een lied, een lering, een opwekking, een tong, een profetie. 
Tevens blijkt uit 1 Korintiërs 11:4,5 en uit 1 Timoteüs 2:8v, dat in de gebeden en profetische
uitingen tijdens de samenkomsten meerderen optraden, die niet de functie van oudste en/of
leraar bekleedden. Nergens schrijft het Nieuwe Testament normatief voor dat deze individu-
ele bijdragen in de samenkomsten dienen plaats te vinden. 
Wel valt te concluderen dat deze individualiteit geoorloofd is, zodat het geen principiële maar
een praktische keus is wanneer in samenkomsten slechts enkelen of zelfs één optreden. 

Ook valt te concluderen dat deze gevarieerdheid in de samenkomst een passende vormge-
ving is van iets wat typerend is voor het Nieuwe Testament. In dat licht moet het onwenselijk
worden genoemd wanneer daarvoor geen ruimte bestaat in de samenkomsten. Zelfs valt te
verdedigen dat er sprake is van onnodige armoede wanneer slechts weinigen hun gaven
inzetten tijdens de samenkomst.   

5.4.5 Inhoud die blijft in Christus

In het bovenstaande hebben wij eerst gewezen op de overeenkomst tussen Oude Testa-
ment en Nieuwe Testament, met name op het punt van de omgang met God. Vervolgens
lieten wij enkele verschillen zien. Nu willen wij nogmaals terugkomen op de overeenkomst. 

Daartoe pakken wij op wat wij eerder schreven over het hemels model en de eenheid tussen
de hemelse en de aardse verering van God. Wat is de blijvende betekenis daarvan?

Wanneer wij de lijn van Oude Testament naar Nieuwe Testament overzien, vallen aan die
eenheid tussen hemel en aarde twee aspecten waar te nemen. 

a. Er is een historische verbinding tussen aarde en hemel. Wat in het Oude Testament
alleen nog maar plaatsvond in een aardse afbeelding van het ware, komt in Christus op een
andere manier terug. Nog steeds kent de omgang met God een centrum: Jeruzalem. Dit is
echter niet langer een plaats op aarde, maar een hemelse stad. Daaraan zijn alle gelovigen
en gemeenten op aarde verbonden (Gal. 4:26). Heel het christelijke leven speelt zich af in
die verbinding. Ook voor de samenkomsten geldt dit. Nog steeds is er een tempel: in de
hemel. Daar staat Gods troon. Daarnaast heet ook de gemeente 'tempel'. Door de Geest is
deze verbonden met Gods woonplaats boven. 

Zo is er ook nog steeds een Hogepriester, die door het voorhangsel dat heiligdom binneng-
ing om verzoening te doen, voor het volk voor Gods ogen te verschijnen, voorbede te doen,
Gods zegen uit te delen (Heb. passim). 
Ook blijft het Nieuwe Testament beelden hanteren die aan de tempel ontleend zijn. Zonder
volledig te willen zijn noemen wij de trefwoorden: heiligen, reinigen, besprenkelen, offers en
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reukwerk29. 

Als het in het Oude Testament gaat over de aardse eredienst naar hemels model hoeft dat
dus niet te betekenen dat er parallel aan de aardse dienst op alle punten een hemelse
werkelijkheid als pendant bestaat. Er is eerder een voorwaartse overeenkomst. Wat nu nog
in beeldtaal op aarde gebeurt, is bedoeld om straks in Christus daadwerkelijk in de hemel
zelf plaats te vinden. Ook zo is duidelijk dat het Nieuwe Testament geen eenvoudige af-
schaffing brengt van de cultus rond het heiligdoms, maar deze op een nieuwe en betere
(Heb. 9:23) manier juist handhaaft. 

b. Toch is dat niet het enige aspect. Behalve deze voorwaartse parallel is er ook een gelijktij-
dig verband. Op de aarde is passend, wat op datzelfde ogenblik ook in de hemel gebeurt.
Daarbij valt te denken aan de dienst van de engelen en van de gestorven gelovigen.

Dit aspect kan natuurlijk niet op alle onderdelen van de gang van zaken rond het heiligdom
betrekking hebben. Voor schuldoffers en reinigingen bijvoorbeeld is in de hemel geen reden.
Wanneer wij de Schrift op dit punt onderzoeken, blijkt dit aspect vooral terug te vinden in de
lofprijzing en aanbidding.  In de hemel wordt God geprezen om zijn werken. Op dat punt
moet  de aarde op de hemel lijken. 

In het Oude Testament ligt er veel accent op deze lofprijzing. Hemelse lofprijzing treffen wij
aan in het 'driemaal heilig' uit Jesaja 6:3. Een direct verband met de aardse lofprijzing legt
Psalm 103. Uit die psalm (en veel andere, bijvoorbeeld Ps. 148) is duidelijk dat heel de
schepping - al Gods werken - één moet zijn in de lof op God. 
Ook in het Nieuwe Testament treffen wij dit aan. Er is voortgang in de hemelse lofprijzing.
Engelen houden Gods voortgaande werk op aarde bij en prijzen Hem daarom (Ef. 3:10, 1
Petr. 1:12, Opb. 4 en 5 (met de voortgang van het prijzen van God als Schepper naar het
prijzen van God en het Lam)). 

Ook bij Jezus' geboorte treffen wij lofzeggende engelen aan. Hun hemelse lof klinkt stimule-
rend voor de oren van mensen op aarde. Wat betreft de inhoud van de hemelse lofprijzing
valt verder op dat het 'drie maal heilig' uit Jesaja 6 in Openbaring 4 terugkeert30. 

Ook ligt er een parallel in de gehoorzaamheid aan Gods wil. Met name de derde bede van
het Onze Vader (uw wil geschiede op aarde als in de hemel, vergelijk Zondag 49 HC) laat
zien dat deze parallel de aardse omgang met God stimuleert en richt.  

Afgezien van de voortgang van Gods werken, die zowel in de hemel als op de aarde tot
voortgang in de lofprijzing leidt, menen wij dat deze parallel nog voluit van kracht is. Als de
gemeente op aarde met God omgaat, mag zij zich vooral in de lofprijzing opgenomen weten
in heel Gods schepping en verbonden aan de engelen en gestorvenen in hun hemelse
lofprijzing31.  

Vanuit het model-gegeven uit het Oude Testament zien wij dus zowel een voorwaartse als
een naar boven gerichte lijn lopen van de aarde naar de hemel. Deze dubbele verbinding is
ook typerend voor heel de brief aan de Hebreeën. Bijvoorbeeld in Hebreeën 12 waar gesteld
wordt dat wij genaderd zijn tot een hemelse feestelijke vergadering (een zinspeling op de



samenkomsten bij de tempel in het Oude Testament). Dit genaderd-zijn heeft betrekking op
wat voor ons ligt en tegelijk op wat boven ons is. 
Heel het leven in de gemeente kent een openheid naar voren en naar boven. Dat slaat dus
niet speciaal alleen op de samenkomst (ook op het doen van Gods wil, zoals gesteld). Maar
binnen dat geheel heeft ook de samenkomst een plaats. Met name als het gaat om de
lofprijzing zal deze openheid functioneren.

5.4.6 Stijl in de omgang met een hemelse God

In het voorgaande hebben wij een aantal factoren genoemd die de overeenkomst en het
verschil aangeven tussen Oude Testament en Nieuwe Testament, wat betreft de gezamenlij-
ke omgang met God.  
Daaruit blijkt dat wij de Schrift overvragen als wij daarin gedetailleerde liturgische voorschrif-
ten voor het Nieuwe Verbond zoeken. In christelijke vrijheid en verantwoordelijkheid mogen
wij vanuit schriftuurlijke lijnen zelf zoeken en beslissen wat de gezamenlijke omgang met
God het meest recht doet. 

Tegen de achtergrond van het voorgaande kan daarbij wel een richtinggevend principe
worden opgemerkt. De gezamenlijke omgang met God vraagt om een stijl die bij Hem past.
Die stijl weerspiegelt het besef dat het nauw luistert in de omgang met een heilige God (Heb.
12:28v). Tevens komt daarin tot uiting het besef in welk verband deze omgang plaatsvindt,
namelijk in de verbinding met een hemelse realiteit.

In de gegevens van het Oude Testament kwamen wij dit stijlbesef op verschillende momen-
ten tegen. Te denken valt aan de zorgvuldigheid waarmee het heiligdom werd ingericht en
waarmee de verschillende handelingen daar werden verricht. Verder aan de zorg voor de
permanente lofprijzing en aan het gebruik maken van aanwezige kwaliteit. Gezien de ver-
woorde overeenkomsten en verschillen tussen Oude Testament en Nieuwe Testament kan
worden gesteld dat dit stijlbesef in het Nieuwe Testament onveranderd actueel blijft.    
Aan deze stijl onderscheiden wij in ieder geval de volgende aspecten:

A  EENHE ID ZOND ER UNIFO RMITEIT

In het Nieuwe Testament ontbreekt een centraal aards heiligdom. Er is christelijke vrijheid.
Bovendien is er meer ruimte voor individualiteit. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden dat
ieder zijn gang kan gaan bij het zoeken naar een verantwoorde invulling van de christelijke
vrijheid. Omdat deze vrijheid echter voor ieder bestaat in de binding aan Christus, blijkt dat
niet het geval. Het leidend beginsel bij een verantwoorde invulling is juist de liefde voor
elkaar. Bovendien leggen de apostelen veel nadruk op eenheid en eensgezindheid. Met een
mentaliteit van vrijheid die door de liefde wordt gestuurd groeit die eensgezindheid (vergelijk
Rom. 12,13,14 en 15; 1 Kor. 8-10, Gal. 5, Fil. 2, Ef. 4). Deze wordt dus niet afgedwongen
maar groeit wel door die gezamenlijke oriëntatie op Christus. 

Wat voor individuele gelovigen in een gemeente geldt, raakt ook afzonderlijke gemeenten in
hun omgang met elkaar. Hun eenheid ligt in Christus en in de gezamenlijke oriëntatie op het
Jeruzalem dat boven is.

Ook op het punt van de gezamenlijke omgang met God is het passend wanneer die eensge-
zindheid en gemeenschappelijkheid tot uiting komt. 

Met zoveel woorden blijkt dit wanneer Paulus de gemeente in Korinte confronteert met wat in
'alle' gemeenten gebruikelijk is (1 Kor. 11, 14). Bovendien gaat het daarbij om voorschriften
rond de invulling van het samenkomen: de presentatie van mannen en vrouwen tijdens
gebed en profetie, het zwijgen van de vrouwen bij het 'leren' (in het bredere kader van
allerlei uitingsvormen tijdens dat samenkomen).

Nu heeft stijl altijd ook te maken met omstandigheden van tijd en cultuur en met geografi-
sche verscheidenheid. Er zijn geen aanwijzingen in het Nieuwe Testament dat alles in alle



gemeenten hetzelfde ging. Gezien de gevarieerdheid die binnen een gemeente kon bestaan
zonder dat de eenheid daardoor schade leed, valt te verwachten dat dit ook tussen gemeen-
ten het geval geweest kan zijn. 
Maar als het gaat om kernpunten in de gezamenlijke omgang met God, is die eensgezind-
heid passend. Dan zal er sprake zijn van vrijwillig naar elkaar toegroeien van gemeenten
onder leiding van  de Geest. 

In dit verband passen trouwens alle bijbelse gegevens van waaruit is aangewezen dat er ook
tussen plaatselijke kerken gemeenschap en daarmee een vorm van kerkverband bestaat.
Die veronderstellen wij hier bekend. 

Een conclusie daaruit is, dat het ook voor de invulling van de samenkomst te verwachten is
dat er belangrijke punten van overeenkomst zijn tussen plaatselijke kerken. In de eerste
plaats op die punten die direct normatief uit de Bijbel volgen. Maar ook op andere punten
waar sprake is van een invulling van de christelijke vrijheid in eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het goed wanneer in christelijke eensgezindheid gestreefd wordt naar een evenwicht
tussen vrijheid en gezamenlijkheid, vastheid en variatie.

In de tijd van het Nieuwe Testament bestaat er nog maar één generatie christelijke gemeen-
ten. Voor latere tijden betekent deze conclusie ook dat er tussen de verschillende perioden
van de kerkgeschiedenis overeenkomsten zullen zijn. 

Nu bestaan er vandaag verschillende liturgische gewoonten in de verschillende kerken in de
wereld. Bovendien kent ook de traditie meerdere stromen en perioden. Bij welke moeten wij
ons dan aansluiten? In de eerste plaats zullen inhoudelijke overwegingen gelden: wat
beoordelen wij in onze situatie en tijd als 'zo goed mogelijk'? Maar wanneer dat niet persé tot
één conclusie leidt, kan ook het principe van de 'naaste' hier dienst doen. Zonder anderen
uit te sluiten, houdt dit in dat je eerst aansluiting zoekt bij de eigen gereformeerde traditie
sinds de zestiende eeuw, en bij de kerken waarmee je op dit moment één verband vormt. 

Deze conclusie ondersteunt het hebben van een gezamenlijke orde van dienst, gegeven het
feit van onze huidige kerkdiensten. Ook houdt zij in dat het een stuk van onze verantwoorde-
lijkheid is om daarin de band met de kerk van eerdere tijden vast te houden en steeds weer
te zoeken. Tegelijk onderstreept zij het feit dat zo'n orde niet het verloop van de samenk-
omst zo mag sturen dat er geen ruimte meer bestaat voor plaatselijke variatie in de invulling
en aanpassing aan wat in een bepaalde situatie of tijd  wenselijk is.
  
B  GEEN WANORDE MAAR VREDE

De gezamenlijke omgang met God moet worden gekenmerkt door 'vrede' (1 Kor. 14). De
achtergrond daarvan is dat God zelf een God van vrede is. Geen wanorde waarin individua-
lisme en verwarring overheersen bij het gebruik van de gaven, past bij God. Maar wel het
afstemmen van de gaven op elkaar en op het grote doel van de gezamenlijke opbouw.     

Dat de HERE een God van vrede is, kan bekend zijn uit zijn openbaring in het Oude Testa-
ment. Zonder dat Paulus dat verband expliciet legt, is er zakelijk overeenkomst tussen deze
vrede en de zorgvuldigheid van de gang van zaken rond het heiligdom destijds. Wij wijzen
op psalmen als Psalm 48 en Psalm 122 waar de harmonische aanblik van Jeruzalem als het
ware mee een stuk uitstraling van God zelf vormt. 
Overigens legt Paulus' eerste brief aan Korinte dat verband wel indirect. De vrede tijdens de
samenkomst dient de 'opbouw'. Dit woord 'opbouw' krijgt in Paulus' boodschap aan de
eigenzinnige Korintiërs nadruk (bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 8-10), en gaat terug op 1
Korintiërs 3 waar Paulus de gemeente typeert als Gods bouwwerk en Gods tempel, waar-
mee men zorgvuldig moet omgaan.

Ook in de brief aan Efeze sluit de beeldspraak van de onderlinge opbouw tot een welsluitend
geheel (Ef. 4:16) aan bij de typering uit Efeziërs 2 dat de gemeente opgebouwd wordt tot
een 'woonstede Gods in de Geest'. Ook met deze achtergrond trekken wij de conclusie dat
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afspraken over de gang van zaken tijdens de samenkomst passen bij het stijlbesef dat de
omgang met God ook in het Nieuwe Testament typeert. Nu gaat het niet zozeer om de
noodzaak van eensgezindheid tussen verschillende gemeenten, maar om het dienen van de
opbouw en het voorkomen van willekeur tijdens de samenkomst zelf.

C  VOOR GOD ZO PASSEND ALS MAAR KAN

Er is nog een nadere concretisering van dit stijlbesef mogelijk. Ook in de inhoud van wat
binnen de omgang met God gebeurt, is het passend om aan God recht te doen. Ook daarbij
spelen op de achtergrond herinneringen aan het heiligdom in het Oude Testament.  

Dat principe komt naar voren op het punt van de gehele christelijke levensstijl. Zo roept
Paulus in Romeinen 12 ertoe op dat  het offer van ons leven 'God welgevallig' zal zijn en op
een niveau dat recht doet aan zijn barmhartigheid. Bij de nadere invulling wijst hij enkele
algemene principes aan die om nog verdere concretisering vanuit de christelijke vrijheid
vragen: het goede, welgevallige en volkomene. 
Soortgelijke lessen vallen te trekken uit Filippenzen 1 waar Paulus bidt om fijngevoeligheid in
het onderkennen van wat bij God past. En ook is opvallend Filippenzen 4 waar hij de ge-
meente oproept 'te bedenken' al wat waar is, waardig, rein, beminnelijk, welluidend etc. Dat
brengt hij in direct verband met de typering van God als 'God van de vrede' (vergelijk de
typering boven uit 1 Korintiërs 14). 

Binnen het grote veld van het christelijke leven vraagt dit beginsel ook om toepassing op wat
de gemeente doet in de gezamenlijke omgang met God en tijdens de samenkomst32.

Een voorbeeld van die toepassing van dat beginsel levert 1 Timoteüs 3:15. Paulus stelt daar
dat het samenleven in het huis van de levende God vraagt om een passende stijl. In die
uitdrukking 'huis van God' kan een directe zinspeling liggen op de tempel en de zorgvuldig-
heid die daar paste (vergelijk ook het vervolg: pijler en fundament van de waarheid). Maar in
ieder geval is er zakelijk verband omdat het in beide gevallen erom gaat dat aan God zelf en
zijn bedoelingen recht wordt gedaan. 
Opvallend is verder dat net als in 1 Korintiërs 14 Paulus' woorden zelfs uitdrukkelijk mee
slaan op wat er gebeurt tijdens de samenkomst. Hij roept op tot voorbeden en de juiste
houding daarbij. Hij regelt iets rond het leren in de samenkomst. Later roept hij Timoteüs op
tot 'voorlezen van de Schriften, aansporen en leren', kennelijk vanuit de voorgelezen Schrif-
ten (1 Tim. 2; 4:13). 

Dit laat op nog een andere manier het recht en de wenselijkheid zien van nadere afspraken
over de gezamenlijke omgang met God, ook tijdens de samenkomst. Behalve eensgezind-
heid op hoofdpunten tussen verschillende gemeenten en harmonie met het oog op de
onderlinge opbouw binnen een gemeente, zijn ook inhoudelijke bezinning en fijngevoeligheid
nodig om wat wij doen zoveel mogelijk tot eer van God te doen.  

Tenslotte benadrukken wij dat wij hiermee inhoudelijk geen invulling geven. Onverlet blijft de
christelijke vrijheid. Wat wij hiermee wel gedaan hebben, is zoeken naar factoren die ons
helpen om die vrijheid op een verantwoorde manier in te vullen. Kort samengevat komen
deze hierop neer:
- eensgezindheid met andere kerken in de wereld, allereerst met die kerken waarmee

wij daadwerkelijk gemeenschap beoefenen: uit de buurt, de regio, het land, de eigen
cultuur etc;



- eensgezindheid met de kerk van alle eeuwen (allereerst met de eigen traditie);
- harmonie die de opbouw dient tijdens een samenkomst;
- bezinning op wat Gods eer tijdens een samenkomst optimaal recht doet. 

5.4.7 Wat blijvend past in de gezamenlijke omgang met God

Als laatste onderdeel van deze paragraaf kijken wij nogmaals naar wat uit het Oude Testa-
ment bekend is over de concrete invulling van de gezamenlijke omgang met God tijdens de
samenkomsten. Nu is de vraagstelling welke elementen daaruit mee moeten of kunnen gaan
naar het Nieuwe Testament, en op welke manier.

Wij noemen de punten die wij vonden bij § 5.3.4:
 
A  OFFERS 

Christus' offer is blijvend actueel en maakt alle verdere offers overbodig. Toch gebruikt ook
het Nieuwe Testament offerbeeldspraak. Bijvoorbeeld voor de toewijding van het leven aan
God, zelfs tot in de dood (Rom. 12:1v, 1 Petr. 2:5, Fil. 2:17), voor de gebeden (Heb. 5:7,
Opb. 8:3), voor een gift ter ondersteuning (Fil. 4:18, Heb. 13:16), voor de belijdenis van
Gods Naam als opbrengst van de lippen, ook schuldbelijdenis, voor lofzegging (Heb. 13:15). 

Omdat de samenkomst niet meer apart staat van het leven, kan niet worden gesteld dat
dergelijke plaatsen spreken van de samenkomst. Anderzijds heeft de samenkomst binnen
dat gehele leven nog steeds een plaats. Al past de offerceremonie niet meer, de momenten
waarbij offers gebracht werden verdienen in de gezamenlijke omgang met God tijdens de
samenkomst nog steeds aandacht.  

Het doet daarom recht aan Gods eigen instructies wanneer de omgang met God (ook tijdens
de samenkomst) momenten kent van schulderkenning en verzoening, van gebed en voorbe-
de, van dank en toewijding, van lofprijzing, belijden van Gods Naam en gezamenlijke viering
van zijn werk in het kader waarvan ook onderling liefdebetoon plaatsvindt.

Niet gezegd kan worden dat dit allemaal binnen elke samenkomst een plaats moet hebben.
Wel kan dezelfde orde die wij bij de offers vonden, richtinggevend zijn voor de gang van
zaken tijdens een samenkomst waarin meerdere van deze elementen een plaats ontvangen. 
Er is dan een beweging van schuldbelijdenis en verzoening naar lofprijzing en viering.  

B  ONDERW IJS

Zonder veel moeite zal ieder inzien dat onderwijs ook in het Nieuwe Testament mee gaat.
Gods opdracht op dit punt heeft meer dan oudtestamentische kracht. Gods woorden en
werken zijn alleen maar toegenomen en willen nog steeds de gemeente leren om met Hem
te leven. Regelmatig onderwijs daarin blijft nodig, niet minder dan in het Oude Testament. 

Wat wel passend is, is dat bij dit onderwijs de mondigheid van de christenen voortaan
uitkomt. Dat betekent niet dat er geen speciale leraars meer zijn. Toch is hun positie anders
dan in het Oude Testament. Zij spreken niet vanuit grotere begaafdheid met de Geest, maar
vormen als leraar één van de gaven van de Geest. 

Overigens valt al in de synagoge op te merken dat anderen aan het onderwijs mochten
deelnemen. In hoeverre dat een speciale leiding van God was op weg naar de nieuwe
bedeling kan in het midden blijven. De Schrift keurt het zeker niet af. Daarom hoeft binnen
het Nieuwe Testament op dit punt de klok niet te worden teruggezet en mogen in beginsel
ook anderen dan officiële leraars, mits ze daarvoor gaven hebben en het toegaat in goede
orde, tijdens de samenkomst voorlezen en eventueel onderwijs geven.  

C  DE ZEGEN 

Ook de zegen heeft geen aspect in zich, dat deze tot iets typisch oudtestamentisch maakt.
Wanneer God in het Oude Testament tijdens de gezamenlijke omgang met Hem een
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herkenbaar moment van zegenen instelt, is de conclusie waarschijnlijk dat wij er goed aan
doen dit element ook in het Nieuwe Testament te bewaren. 

Daarbij zijn wel enkele verschuivingen mogelijk. Gods zegen is de samenvatting van alles
wat Hij voor zijn volk wil zijn. Alles wat zijn woorden en werken beloven, komt in één keer
naar ons toe. Met de voortgang van die woorden en werken zal ook de inhoud van de
zegenwoorden rijker mogen worden.

Niet langer is het nodig naar een bepaalde plaats te komen om Gods zegen te ontvangen.
Gods zegen komt nu uit de hemelse gewesten, uit de handen van de Hogepriester die
zegenend naar de hemel ging (Ef. 1, Luc. 24:51). Al in het Oude Testament kon je ook
elkaar zegenen (vergelijk bijvoorbeeld de geschiedenis van de aartsvaders, Ri. 5:24, Ruth
2:4, 2 Kron. 31:8, Ps. 118:26, Spr. 27:14, 30:11, Mat. 5:44). Nog sterker in het Nieuwe
Testament zal het zo zijn, dat het uitdelen van Gods zegen niet voorbehouden is aan specia-
le priesters.  
Onzeker bleek of de zegen de afsluiting vormde van de samenkomst. Mocht dit het geval
geweest zijn, dan is de noodzaak daartoe in het Nieuwe Testament minder. Een zegen ter
afsluiting heeft ook iets te maken met een bijzondere lading die toegekend wordt aan het
samenkomen op een bepaalde plaats. In het Oude Testament is dat passend, maar voor het
Nieuwe Testament speelt dat geen rol. Wel kan het afscheidselement dat bij zegenen soms
een rol speelt,  die gewoonte nog steeds zinvol maken33.

D  WIE MAG NADEREN? 

Niet meer van kracht zijn de voorschriften uit het Oude Testament over omstandigheden
waarin men wel of niet mocht naderen tot het heiligdom. En evenmin gelden nog rituele
reinigingen. 
De gemeente is op elk moment en op elke plaats 'genaderd'. In die regels zat bovendien een
opvoedkundig element. 

Wat wel blijft, is de noodzaak om met reine handen en harten te naderen, en in de omgang
met God niet schijnheilig te zijn. Dit heeft niet speciaal betrekking op de gezamenlijke
omgang met God tijdens de samenkomst, maar omvat deze wel. 

Tegen deze achtergrond staat bijvoorbeeld Jakobus 4:8 waar het naderen tot God gekop-
peld wordt aan de noodzaak van ethische reiniging en schuldbelijdenis.

Ook valt te denken aan de samenkomst die Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 5. Een zondaar
die zich niet wil bekeren wordt daar niet toegelaten: 'doet wie niet deugt uit uw midden weg'.
Tenslotte spreekt ook sterk wat Paulus stelt over de instelling waarmee men de samenkomst
ingaat waar onder meer de tafel van Christus is aangericht: 'ieder moet zichzelf eerst kritisch
toetsen' (1 Kor. 11:28).

E  BIJZONDERE TIJDEN

In het bovenstaande is al betoogd dat de nadrukkelijk voorgeschreven getijden hoorden tot
de oudtestamentische schaduwen. Tevens is gesteld dat het principe blijft dat God recht
heeft op speciaal voor Hem gereserveerde tijden.  

Niet voorgeschreven is dat deze aansluiten bij de werken van de HERE, zodat er een soort
nieuwtestamentische feestcyclus ontstaat. Anderzijds kiest de christelijke kerk haar vierdag
op de eerste dag van de week, de dag van de Here. Daarin sluit zij in een verantwoorde
invulling van de christelijke vrijheid aan bij de werken van de HERE in Christus. 

Daarom is het geen plicht, evenmin een noodzakelijke vormgeving van een Bijbels beginsel,
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maar wel een mogelijke en verantwoorde invulling van de tijden in de gezamenlijke omgang
met de HERE, wanneer er behalve die eerste dag ook andere christelijke feestdagen wor-
den ingesteld.  

F  DE TROMPETTEN

Gods oudtestamentische voorschrift over de trompetten kunnen wij in verband brengen met
de dag van Christus (vergelijk Joël 2 over de dag des HEREN). Dan zal de verschijning van
de koning aangekondigd en onderstreept worden met bazuinen (1 Kor. 15, 1 Tess. 4). Dit
signaalinstrument heeft dan ook een verzamelende functie: de gelovigen worden bijeen
gebracht om Christus te ontmoeten. Ook in het boek Openbaring klinken 'bazuinen': daar
zijn ze signaalinstrumenten die Gods oordeel aankondigen.
Verder blijft de zaak van het 'aandacht van God vestigen op het volk' en 'zijn verbond
gedenken' actueel. God blijft zijn verbond gedenken. Alleen, nergens blijkt dat dit nog via
trompetten moet  plaatsvinden. Dat was kennelijk typisch een opvoedkundig element. 
Anderzijds blijft trompetgeschal een gewone menselijke uitdrukkingsvorm om aandacht te
wekken, indruk te maken, of feestelijkheid te verhogen. Zonder dat dergelijke elementen
moeten, valt wel te stellen dat signaalinstrumenten (kerkklokken bijvoorbeeld) een dergelijke
functie nog steeds kunnen vervullen.
Bovendien gold trompetgeschal (samen met andere instrumenten) als vorm van lofprijzing
en eerbetoon aan God. Vooral bij de offers kwam dat naar voren. Ook die lof, waarbij mee
muzikale mogelijkheden zijn ingeschakeld, blijft belangrijk. 

G  LOFZEGGINGEN DOOR ZANGERS EN ANDERE MUSICI

Al gezegd is dat de lof op God blijvend actueel is. Zijn woorden en werken geven daarvoor
de aanleiding. Die zijn bij de overgang naar het Nieuwe Testament alleen maar rijker gewor-
den. Dat vraagt om blijvende en zelfs in uitbundigheid toenemende lof op God. 

Zoals de lofzegging bij Gods aardse troon permanent moest zijn, in overeenstemming met
de hemel zelf, zo past zeker in het Nieuwe Testament permanente lof. Bijvoorbeeld Lucas
24:53, Handelingen 2:47, en Hebreeën 13:15 maken duidelijk dat die 'voortdurende' lof
typerend is voor het christelijk leven en samenleven. Hebreeën 13:15 legt ook verband met
het lofoffer bij de tempel34. Hoewel dat niet speciaal de samenkomst betreft, geldt die
conclusie ook daarvoor. Het samenzijn tot eer van God en tot zegen van de gemeente wordt
als het goed is getypeerd door lofzegging op God. 

Dat betekent dat er nieuwe lofliederen nodig zijn. Daarin zal de volle rijkdom kunnen uitko-
men van Gods verder gaande woorden en werken. De liturgie in de hemel houdt de heilsge-
schiedenis bij35. Dan kan de aarde niet achterblijven. Tegelijk betekent de continuïteit met
het Oude Testament ook dat de stijl van deze lofliederen gelijk moet blijven. Het gaat daarin
nog steeds om de woorden en werken van de HERE, waarin Hij zich geeft aan zijn volk (zie
verder hoofdstuk 8 van dit rapport).

In lijn met de conclusie die al eerder werd getrokken merken wij op, dat bij die lof op de
HERE alle beschikbare middelen gebruikt mogen worden, die de kwaliteit en feestelijkheid
bevorderen. Een voorwaarde daarbij is dat zij de inhoud van de lof dienen en geen eigen
bedoeling daarnaast krijgen. Ook kan worden gesteld dat wij  het binnen onze grenzen zo
goed mogelijk moeten doen voor de HERE. 

Zulke middelen zijn bijvoorbeeld: muziekinstrumenten, afwisselende zang, lichamelijke
expressie (knielen, dansen, handgeklap, juichen, of misschien andere bij een tijd of cultuur
passende vormen), speciale zangers of andere musici. 
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Hiermee stellen wij niet dat op dit punt verplichtingen bestaan. Wel menen wij dat er vanuit
de Schrift het volste recht bestaat om met dergelijke middelen de lof op God tijdens de
samenkomst uit te voeren. Ook menen wij dat het onnodige armoede zou betekenen wan-
neer beschikbare mogelijkheden in dit opzicht onbenut blijven.  
 
In de oudtestamentische liturgie kwamen wij verder vaste lofformules tegen. Met name
wijzen wij op de woorden 'looft de HERE, want Hij is goed, zijn goedertierenheid duurt tot in
eeuwigheid'. Daarnaast blijkt uit Jesaja 6 en Openbaring 4 dat ook het 'driemaal heilig' zo'n
vast markerend punt is geweest (althans in de hemelse verering van God, maar toch ook in
de joodse synagoge). 
Ook op dit punt valt niet te spreken van een plicht, maar  evenmin is er een reden waarom
wij zulke vaste woorden zouden moeten vermijden zonder iets beters daarvoor in de plaats
te stellen.

Ook de getrokken conclusies over het 'amen' blijven van kracht. Dus:
a. Amen-zeggen is geen normatief voorschrift. 
b. Woorden van of over God, geuit door één of enkelen, vragen om openlijke instemming

van de anderen.
c. Bij gebruik van het woord 'amen' moeten wij aan de bedoeling van dat woord ook recht

doen. Het is een uiting van instemming en bevestiging.  

Evenzo houden andere acclamaties recht van bestaan.     

H  SAMENKOMEN

Al eerder trokken wij de conclusie, dat ook in het Nieuwe Testament gesproken moet wor-
den van een opdracht van de HERE om samen te komen. De functie daarvan is wel gewij-
zigd, vanwege het wegvallen van een centrale heilige plaats. Ook zijn de tijden ervoor niet
langer voorgeschreven. Maar het beginsel dat samenkomen hoort bij de gezamenlijke
omgang met God is blijvend.

I   SYNAGOGE

Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden welke aspecten van de synagoge-liturgie al
stammen uit het de tijd van het Oude Testament, maken wij op één punt toch een opmer-
king.  
Wij constateerden dat wat wij 'zang' noemen tijdens de synagoge-dienst meerdere functies
had. Lezingen en gebeden kunnen gereciteerd of gezongen worden. Daarnaast bestond er
psalmgezang. 
Daarbij gaat het niet om een voorschrift, maar om een met de tijd samenhangende gewoon-
te. 

Deze waarneming zet ons op het spoor van een belangrijk onderscheid. Zingen zelf is geen
apart onderdeel van de samenkomst. Zingen is een manier van spreken36. Het is een vorm
waarin verschillende onderdelen gegoten kunnen worden. 
Onderdelen van de samenkomst zijn bijvoorbeeld: schriftlezing, onderwijs, schuldbelijdenis,
gebed, lofzegging. Deze onderdelen kunnen op meerdere manieren uitgevoerd worden. Dat
hangt ook samen met tijd, mogelijkheden en cultuur. Ze kunnen bijvoorbeeld gesproken
worden: door één, waarna anderen instemmen, of door allen gezamenlijk. Tevens kunnen
ze gereciteerd worden. Ook kunnen ze gezongen worden. Vanuit 1 Korintiërs 14 kan zelfs
een nader onderscheid worden aangewezen in de manier van lofzeggen/ -zingen: met het
verstand of met de geest. Het gaat bij al die mogelijkheden om vormen die de inhoud willen
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dienen. 

Illustratief zijn de liturgieën van de oosterse kerk, waar allerlei onderdelen gezongen worden
die in de gereformeerde traditie gesproken zijn. Tevens valt te wijzen op de gezongen
lezingen en verkondiging in bijvoorbeeld cantates en motetten. Dit inzicht is belangrijk om
onderscheid te maken tussen de verschillende momenten dat in een dienst zang en andere
muziek klinken.

Een gezongen of gereciteerd gebed heeft een andere functie in de dienst dan een gezongen
schriftlezing of verkondiging. En samen zijn deze weer verschillend van een gezongen
lofzegging. Die onderscheiden momenten waarop zang kan functioneren, verdienen een
eigen karakter. Het zou onjuist zijn, ze allemaal samen te vatten onder dezelfde noemer,
namelijk zingen in de dienst

5.5 Het beeld van de samenkomsten in het Nieuwe Testament

Christus en zijn leerlingen hebben zich aanvankelijk aangesloten bij de synagoge en de
tempelsamenkomsten. Daar konden de lof op God en het gebed plaatsvinden. Bovendien
bood het onderwijs vanuit de Schrift gelegenheid om over Christus te spreken. Parallel
daaraan (bijvoorbeeld Hand. 2:46) en - na een eventueel noodzakelijk afscheid van de
synagoge - daarop volgend (bijvoorbeeld Hand. 18:7,8) hielden de christenen eigen sa-
menkomsten. 

Voordat wij verder gaan, merken wij op dat geen enkele plaats in het Nieuwe Testament
normatief voorschrijf t hoe deze samenkomsten hebben te verlopen. Wanneer wij  de nieuw-
testamentische teksten overzien, dan vallen ze op dit punt in twee categorieën uiteen:
a. teksten die beschrijvend iets over de gang van zaken laten weten (bijvoorbeeld Hand.

2, Hand. 20, 1 Kor. 5, 1 Kor. 11, 1 Kor. 14, 1 Tim. 2);
b. teksten waarin bij nadere analyse elementen uit een samenkomst te herkennen zijn.

Bij de laatste categorie verschilt de mate van zekerheid of waarschijnlijkheid waarmee
dit vastgesteld kan worden.

Dit betekent niet dat er rond de samenkomsten in het Nieuwe Testament in het geheel geen
normatieve richtingwijzers te vinden zijn. In de eerste plaats blijft van kracht wat wij boven
hebben uiteengezet over de manier waarop gegevens uit het Oude Testament al dan niet
meegaan in het Nieuwe Testament. Verder zijn er weliswaar geen gerichte opdrachten rond
de gang van zaken tijdens een samenkomst, maar wel treffen wij geboden aan om bepaalde
handelingen te verrichten, waarbij samenkomsten het passende kader vormen (bijvoorbeeld
om te bidden, te loven, de Schriften te lezen, te leren, elkaar op te scherpen, te delen).

Tenslotte heeft een beschrijving als in Handelingen 2 ook een normatief element in zich. In
de door de Geest vervulde gemeente zijn elementen uit de daar geschetste gang van zaken
typerend. In het onderstaande gebruiken wij op het voetspoor van anderen dat hoofdstuk als
kader voor de gegevens37.

5.5.1 Handelingen 2

Kort na de komst van de Geest valt de gemeente op door een sterke beoefening van de
gemeenschap. 
Men is elke dag bij elkaar: zowel voor bijeenkomsten in de tempel als voor gemeenschappe-
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lijke maaltijden in particuliere huizen. Verder deelt men met elkaar. Dat komt uit in de ver-
koop van bezit om naar behoefte uit te delen. Verder blijkt het uit gemeenschappelijke
maaltijden die ook een functie hadden in de  zorg voor de armen en zwakken (Hand. 4,
Hand. 5, Hand. 6).  

Binnen die sterke gemeenschapsbeoefening komen met name twee activiteiten naar voren: 
- De apostelen geven nader onderwijs, waarnaar men intensief luistert en waaraan men

trouw is (vergelijk ook Hand. 6). Over dit onderwijs valt op te merken dat het aansluit
bij de Schriften. Uit de voorbeelden van apostolisch onderwijs (Hand. 2, Hand. 3, Hand
7., Hand. 10, Hand. 13 etc) is dat duidelijk. Op dat punt zetten zij Jezus' eigen onder-
wijs uit de Schriften voort (vergelijk bijvoorbeeld Luc. 4, Luc. 24). 

- Men verricht gezamenlijke gebeden, waarvan Hand. 4:24-30 een voorbeeld biedt.

Onderwijs en gebed vinden plaats in de tempel (Hand. 3,4), later op andere publieke plaat-
sen, maar ook in de huizen waar men samen is (Hand. 6:4, 12, 20:20). Verder vallen de
gelovigen op doordat zij God loven (Hand. 2:47). Daarin gebeurt hetzelfde als in Handeling-
en 2:11, waar zij door de Geest spreken van Gods grote daden in Christus. Ook zien wij
later telkens hoe mensen die zich bij de gemeente voegen, God loven (Hand. 10:46).

Aparte bespreking verdient de vraag of het bij het genoemde breken van het brood gaat om
de maaltijd van de Heer, of niet. In de exegese worden beide opvattingen verdedigd. Meest-
al betrekt men hierbij ook Handelingen 20:7, waar sprake is van een samenkomst van
christenen aan huis 'om brood te breken'. Tijdens die samenkomst houdt Paulus een lange
toespraak om onderwijs te geven. 

De genoemde uitdrukking duidt als zodanig niet speciaal op het avondmaal. Het is een
gewone zegswijze voor een maaltijd. Toch krijgt Handelingen 2:46 dan iets dubbels: direct
na het genoemde breken van het brood aan huis lezen wij over het gebruiken van de maaltij-
den. Dit wordt verklaarbaarder wanneer dit broodbreken op iets bijzonders duidt. 
Bovendien vertonen Lucas' geschriften op dit punt een bepaalde lijn: van Lucas 22 via Lucas
24 naar Handelingen 2 en Handelingen 20. Jezus breekt het brood vlak voor zijn lijden. Hij
neemt die draad weer op als Hij de Emmaüsgangers vanuit de Schrift heeft uitgelegd dat de
Christus moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. Daarna horen wij over het brood
breken als typerend voor de gemeente. Ook wanneer het in Handelingen 2 niet direct gaat
om het avondmaal, is er daarom wel een verbindend motief: de maaltijd kent een
gemeenschaps-onderhoudend karakter. Daarbij gaat het niet alleen om onderlinge gemeen-
schap, maar ook om die met de opgestane Heer.
Ook wijzen wij op de bepaalde lidwoorden in Handelingen 2:42 (o.m. 'het' breken van het
brood). Die kunnen goed verklaard worden wanneer Lucas, schrijvend in later tijd, typeert
vanuit in zijn tijd nog steeds bekende karakteristieken van het leven van de gemeente.
Gezien andere gegevens uit het Nieuwe Testament en enkele vroegchristelijke tradities
behoorde het avondmaal in ieder geval later bij die karakteristieken. Terugkijkend op die
eerste periode in Jeruzalem ziet Lucas de maaltijden van toen dan minstens in één perspec-
tief met het avondmaal zoals hij dat in zijn tijd kent38.

Daarom concluderen wij dat er veel voor spreekt om ook het avondmaal te beschouwen als
typerend voor het leven van de gemeente. Daarbij moet genoteerd worden dat de maaltijd
van Handelingen 2 aanvankelijk elke dag gevierd is. De atmosfeer waarin deze plaatsvond
was er één van eenvoud van hart en blijdschap. Bij die blijdschap staat een woord dat ook
'juichen' of 'jubelen' kan betekenen. Dat is al in het Oude Testament de passende reactie op
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Gods grote daden (bijvoorbeeld Ps. 98)39.

5.5.2 Liturgie in Hand 13?

In Handelingen 13:2 is sprake van 'vasten bij de dienst'. Voor 'dienen' staat daar het woord
'leitourgeoo'. Kan dit vers gebruikt worden als 'liturgisch' gegeven?

De vertaling is enigszins misleidend. Letterlijk staat er: 'de Here dienende en vastende'. Het
vasten kan het best worden opgevat als de nadere invulling van het 'dienen'. Gezien bijvoor-
beeld vers 3 is het een begeleidend verschijnsel bij het gebed. Er is dus niet sprake van 'de
dienst' als een vaste liturgische grootheid.

Bovendien gaat het om het dienen door profeten en leraars. Het geheel van de gemeente
blijft buiten beeld. Het is wel  waarschijnlijk dat deze voorgangers zelf bijeen zijn gekomen
voor gebed. Maar uit niets valt af te leiden dat heel de gemeente daarbij is. 

Zelfs ligt het tegendeel voor de hand. Deze profeten en leraars zijn 'verspreid over de
gemeente aldaar' (kata ten ousan ekklesian). Dat kan het volgende beeld opleveren. Zij 
functioneren in de verschillende samenkomsten in gemeente-huizen door heel de stad, maar
houden nu een vastentijd als onderdeel van hun toewijding aan God en komen in dat kader
vanuit die verschillende 'wijken' samen voor een gebedsbijeenkomst.

Dit gegeven zegt dus weinig over de invulling van samenkomsten van de gemeente. Het kan
niet worden gebruikt om een koppeling te leggen tussen het bijbelse 'leitourgeoo' en onze
liturgie. Wel bevestigt het het bestaan van aparte samenkomsten voor gebed40.

5.5.3 Onderwijs

Verschillende van de genoemde karakteristieken voor de gemeente die uit Handelingen 2
naar voren kwamen, keren op andere plaatsen terug. Wij gaan daarvan iets na en beginnen
met het onderwijs van de apostelen. Zij vertrouwen hun leer toe aan de verschillende ge-
meenten (1 Kor. 15:1-11; 1 Tim. 3:15). Daarbinnen zijn mensen aangesteld die overeenkom-
stig die leer moeten onderwijzen (Hand. 20, 1 Tim. 3, Tit. 1). In dit onderwijs functioneren de
Schriften, aanvankelijk alleen van het Oude Testament, later ook van de apostelen zelf.
Deze worden voorgelezen, waarna er in het licht van de vervulling in Christus lering, opwek-
king, correctie en toerusting uit volgen (1 Tess. 5:27; 1 Tim. 4:13; 2 Tim. 3:15,16; 2 Petr.
3:15; Kol. 4:16; Opb. 1:3; Mat. 24:15).

Die lering komt niet alleen voort uit de Schriften, maar ook via profetische uitingen. Die
worden getoetst, waarna er onderwijs en opwekking uit kunnen voortkomen (1 Kor. 14:31; 1
Tess. 5:19-21).

Wat betreft de gang van zaken merken wij op dat verschillende mensen daarbij hun bijdra-
gen mochten leveren, hoewel Paulus in 1 Korintiërs 14 het aantal tegelijk optredende profe-
ten beperkt tot twee of drie ten hoogste (één mag dus ook).  
Bovendien kon de lering ook tot stand komen via een gesprek of discussie (1 Kor. 14).
Behalve de profeten en leraars mochten daaraan ook anderen deelnemen, in ieder geval
door navraag te doen. Er waren ook vrouwelijke profeten (1 Kor. 11). Zij gaven wel hun
profetie door, maar moesten in die leerdiscussie zwijgen. 
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Verder kan verondersteld worden dat de mogelijkheden op dit punt zeker niet minder zijn
geweest dan in de synagoge, waar volwassen mannen in voorlezing en onderwijs konden
deelnemen.  

Op dit punt stelden wij al eerder vast, dat de HERE zelf dit onderwijs nodig vindt. Wij bespre-
ken hier niet de vragen rond het verschijnsel van de nieuwtestamentische profetie. In ieder
geval kunnen wij concluderen dat voorlezing van de Schriften en daarbij aansluitend onder-
wijs een opdracht van God is.  

Wat betreft  de geschetste gang van zaken is alleen iets bekend over de samenkomsten in
Korinte. Hoe het op andere plaatsen toe ging, blij ft buiten beeld. Wij stellen vast dat het zo
zou mogen en kunnen, maar dat nergens uit volgt dat het zo moet.

5.5.4 Gebeden

De roeping tot gebed en dankzegging treffen wij in het Nieuwe Testament herhaaldelijk aan.
Op veel van die plaatsen kan gedacht zijn aan de samengekomen gemeente. Maar haast
nergens is dit bewijsbaar.

Wel waarschijnlijk is dit in Rom. 8:15 en Gal. 4:6. Daar is sprake van het samen roepen:
Abba, Vader. En in Ef. 2:18 gaat het over de toegang die joden en grieken in de gemeente
samen hebben tot de Vader. Voor de hand ligt het daarbij ook te denken aan de praktijk van
het gezamenlijk hardop uitspreken van gebeden, gedeelten daarvan, of het gezamenlijk
instemmen met het gebed van een. De dubbele aanspraak 'abba' en 'vader' laat zien dat de
ene Geest in verschillende talen het ene gebed tot God leert opzenden. Zo was de situatie
daadwerkelijk in verschillende gemeenten destijds.

Niet bewijsbaar is of hierbij het 'Onze Vader' gebruikt is. Oorspronkelijk gaf Jezus dit gebed
voor de binnenkamer, hoewel de gebedstijd wel samenviel met het publieke gebed in de
tempel (het is Jezus' alternatief voor het bidden van de farizeeën op de straten tijdens het
gebedsuur). 
In de tijd na het Nieuwe Testament is het 'Onze Vader' in ieder geval al vrij spoedig aan te
wijzen in de liturgie. In oosterse liturgieën bijvoorbeeld werden de vragen van het 'Onze
Vader' door heel de gemeente gezamenlijk gezegd. Daarna sprak de voorganger de lofprij-
zing uit, waarop de gemeente 'amen' zei41. 

Typerend voor het gebed van de christenen is ook dat het zich rechtstreeks kan richten op
Christus. Dat komt bijvoorbeeld uit in de acclamatie 'Maranatha' (1 Kor. 16:22). Met deze
gezamenlijke roep van de kerk om de komst van haar Heer besluit de Schrift (Opb. 22:20). 

Wanneer Romeinen 8:15 spreekt van gezamenlijk gebed, kan dit doorgetrokken worden
naar Romeinen 8:18-30. Daar staat het smekend roepen van de gemeente in het kader van
de roep die uit heel de schepping tot God opklinkt. Het wordt gedragen door het zuchten van
de Geest. Eerder stelden wij vast dat er eenheid is in de lof op God door al zijn werken: de
gemeente looft God in de ruimte van heel zijn schepping. Nu voegen wij daaraan toe dat er
een soortgelijke eenheid is in het smekend roepen tot God vanuit zonde en lijden. Ook
daarbij staat de gemeente in de samenhang van heel de schepping. Het gebed van de in
Christus verloste gemeente is tegelijk voorbede voor de schepping42.



Verder sporen de apostelen de gemeenten aan tot allerlei vormen van gebed: o.m. smeking,
dankzegging, voorbede (Ef. 6:18vv, Fil. 4:6, Kol. 4:2, 1 Tess. 5:17, 1 Tim. 2:1).

Die laatste tekst gaat duidelijk over het gezamenlijk gebed van de gemeente. Paulus leert
iets over de passende inhoud van de voorbede: die moet zijn voor alle mensen, in het
bijzonder voor hooggeplaatsten. 
Uit andere plaatsen (als Rom. 15:30, Fil. 1:19, 2 Tess. 3:1) volgt ook de noodzaak van
voorbede voor de voortgang van het evangelie.

Verder leert Paulus hoe de juiste houding tijdens het gebed is. Uit 1 Tim. 2 (en ook uit 1 Kor.
11) blijkt dat het gebed van de samengekomen gemeente uitgevoerd kon worden door
meerdere gewone gemeenteleden, zowel mannen en vrouwen.

5.5.5 Maaltijd

Opvallend is dat het avondmaal in de rest van het Nieuwe Testament niet vaak naar voren
komt. Eigenlijk geeft alleen de eerste brief aan Korinte verder inzicht.  

a. In 1 Korintiërs 5 is sprake van een bijeenkomst om samen te eten. Daarbij moet een
openlijke zondaar uit de gemeente, die zich niet bekeert, geweerd worden. 

b. In 1 Korintiërs 10 is sprake van de 'tafel des Heren'. 
In de eerste plaats merken wij iets op over de gebruikelijkheid van deze ceremonie. Paulus
corrigeert de gemeente op een punt van de dagelijkse leefpraktijk: namelijk de deelname
aan de  regelmatig plaats hebbende heidense offermalen. In dat kader grijpt hij naar het
avondmaal als appèl-grond. Dat moet wel betekenen dat dit een centraal onderdeel van het
gemeente-leven was. Ook de voor de hand liggende relatie van de betreffende passage met
1 Korintiërs 10:3,4 (geestelijk voedsel eten, geestelijke drank drinken) wijst indirect op het
avondmaal als typerend voor het gemeente-zijn. 
Uit 1 Korintiërs 10 valt ook iets op te maken over de gang van zaken. Het gaat over de
beker, 'waarover wij de dankzegging uitspreken'. En over het brood, 'dat wij breken'. Boven-
dien is sprake van het delen van allen in het ene brood. Kennelijk is die dankzegging of
lofprijzing iets gezamenlijks. En waarschijnlijk ging er één stuk brood rond waarvan ieder
een stuk afbrak. 
Overigens wijzen wij erop dat ook hier de uitdrukking 'brood breken' voorkomt, waarvan wij
in Handelingen 2 waarschijnlijk achtten dat zij minstens indirect sloeg op het avondmaal.
Tenslotte legt 1 Korintiërs 10 een relatie tussen de maaltijd en oudtestamentische offermaal-
tijden. De deelname daaraan geeft gemeenschap met het altaar. Zo geeft het avondmaal
gemeenschap met de dood van de Heer. Daarbij valt te bedenken dat die offermaaltijden
momenten van viering waren in de tempel-samenkomsten. Daarbij klonk de lof en dank voor
God, bij de beker (vergelijk Ps. 116). Hier ligt verband met de beker der dankzegging bij het
avondmaal. Het avondmaal heeft iets van het oudtestamentische lof- of vredeoffer.

c. Ook 1 Korintiërs 11 spreekt over het avondmaal. Daaruit ontstaat een nog scherper beeld. 
Paulus spreekt heel algemeen over de samenkomsten. Die zijn niet tot zegen, vanwege een
misstand die het avondmaal bederft. Bijvoorbeeld in vs 20 lijkt er een vanzelfsprekende
koppeling tussen samenkomen en gebruik van de maaltijd van de Here. Ook de woorden 'zo
dikwijls gij dit doet' (vs 25) duiden op terugkerende  regelmaat,  al geven ze geen frequentie
aan. 
Bovendien betreft het een misstand bij de gewone maaltijd waarin het avondmaal kennelijk
was ingebed. Deze maaltijd heeft evenals in Handelingen 2 een functie in de onderlinge
gemeenschapsbeoefening en hulpverlening. Paulus' scherpe kritiek vanuit het ten oordeel
(en dus niet ten zegen, vergelijk vers 17) zijn van de avondmaalsviering is alleen maar
doeltreffend wanneer deze ook werkelijk als regel bij zulke maaltijden voorkwam en de
samenkomsten typeerde. Dit alles leidt tot de conclusie dat (één van?) de gewone samenk-
omsten in Korinte als regel ook avondmaal kende(n). Het blijft onzeker of het daarbij gaat
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om dezelfde samenkomsten als waarover 1 Korintiërs 14 spreekt43.  

1 Korintiërs 11 maakt ook duidelijk dat avondmaal vieren een verkondigend doel heeft. Dat
bekendmaken van de dood van de Heer zit in de handelingen op zichzelf, zoals 'gedenken'
aan het Pascha tot stand kwam door samen iets te doen. Daarnaast valt er een relatie te
leggen met de dankzegging of lofprijzing bij de beker44. 
Ook treffen wij hier het woord 'gedachtenis' aan. Dat laat zien dat het avondmaal een
soortgelijke functie heeft als destijds het Pascha. Deze maaltijd houdt de herinnering levend
aan Gods werken  van verlossing en Gods woorden uit het verleden, in het heden ('verkon-
digt') en op weg naar de toekomst ('totdat Hij komt'). 

Over het tijdstip van deze samenkomst valt op te merken dat dit in de namiddag of in de
avond moet hebben gelegen. Dan is er gelegenheid om samen te eten. Bovendien komen
armere gemeenteleden kennelijk later (11:22). Een voor de hand liggende reden is dat hun
werkdag (bijvoorbeeld als slaven) langer duurde45. 
Niet zeker is op welke dag of dagen in de week dit maal plaatsvond. Het kan gaan om
dagelijkse bijeenkomsten zoals in Handelingen 2. Ook kan de situatie al zijn zoals bekend is
uit de tijd na het Nieuwe Testament: vroeg in de ochtend van de eerste dag van de week
was er een samenkomst, en 's avonds opnieuw. In die tweede samenkomst vond de maaltijd
plaats.
Voor wekelijkse maaltijden valt een parallel te trekken met het jodendom. Op de avond
waarmee de sabbat begon (en op de sabbat zelf) had men de gewoonte om samen te
eten46. Overigens blijft deze parallel een hypothese. 

Nu we zowel uit Handelingen 2 als uit de rest van het Nieuwe Testament enkele gegevens
rond het avondmaal naar voren hebben gehaald, past een korte bespreking van de verschil-
lende visies over het avondmaal in het Nieuwe Testament.
Een wat oudere visie stelt dat de viering van het avondmaal de kern is geweest van de
christelijke eredienst. Daarin ging het om de presentie van de verhoogde Christus. Met de
joodse synagoge als achtergrond kwam daarnaast een meer catechetische woorddienst. 
Soms ging deze visie samen met een dialectische opvatting over de ontwikkelingsgang van
de apostolische kerk: de eredienst zou een synthese zijn van joodse en hellenistische
invloeden (respectievelijk synagoge en maaltijd). Deze visie heeft echter onder meer als
achtergrond de schriftkritische gedachte dat Bijbelteksten niet zozeer geschiedenis willen
vertellen, maar een bepaalde 'Sitz im Leben' weerspiegelen. In dit geval zouden ze dus hun
achtergrond hebben in de liturgische praktijk van de oude kerk. Bovendien is de dialectische
kijk op de apostolische kerk een verouderde schriftkritische speculatie. 
Een wat ander accent ontstaat bij hen die weliswaar ook het avondmaal beschouwen als
centrum van de toenmalige eredienst, maar opkomen voor een oorspronkelijke eenheid
ervan met de woorddienst. Hun argument is vooral dat Handelingen 2 direct de liturgische
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praktijk van de apostolische kerk weerspiegelt47. Dat hoofdstuk kan echter wel gezien
worden als beschrijving van wat typerend is voor de gemeente, maar uit niets blijkt dat hier
de gang van een oude liturgie getekend wordt. Daarom is er geen conclusie mogelijk over
de vraag of de daar genoemde karakteristieken altijd in combinatie met elkaar moeten
voorkomen. Illustratief is dat onderwijs en gebeden ook plaatsvonden bij de tempel: daar zal
geen maaltijd gevierd zijn. Bovendien spreken beschrijvingen van latere samenkomsten
(Hand. 4, Hand. 12) niet van al deze elementen in combinatie met elkaar. Vooral het gebed
krijgt dan nadruk. 

Anderzijds is het waarschijnlijk dat dagelijkse maaltijden (met eventueel avondmaal) niet
altijd vergezeld zijn geweest van onderwijs uit de Schriften. Bovendien ontdekten wij dat de
identificatie van de maaltijden van Handelingen 2 en het avondmaal niet te vlot moet plaats-
vinden.  
In latere verhandelingen keert dan ook de visie terug, dat de apostolische kerk meerdere
samenkomsten van verschillend karakter kende. Naast frequente liefdemaaltijden (met in
dat kader avondmaal zoals in Korinte) waren er frequente bijeenkomsten van Woord en
gebed. Ook de vroegste tradities over de na-apostolische kerk wijzen eerder in die richting
(Plinius). Bronnen als de Didachè en Justinus die de eenheid van woorddienst en tafel
kennen, dateren van nog weer een halve eeuw later. Zelfs is gesteld dat pas vanaf de vierde
eeuw die eenheid onverbrekelijk werd48. 
Daarbij wordt de mogelijkheid opengehouden en zelfs waarschijnlijk genoemd dat het
avondmaal als vervulling van het joodse Pascha oorspronkelijk slechts één keer per jaar
werd gevierd. Later (bijvoorbeeld in Korinte) zou het avondmaal dan ineengeschoven zijn
met de frequente gemeenschapsmaaltijden uit Handelingen 249. C.J. den Heyer, die deze
visie naar voren brengt, maant ons ertoe de grenzen van onze kennismogelijkheden in dit
opzicht niet al speculerend te overschrijden. Hij meent dat deze verleiding niet denkbeeldig
is. De meesten willen over het avondmaal in de apostolische kerk meer weten dan mogelijk.
Onomwonden stelt hij ook dat er wat betreft de periode van het Nieuwe Testament voor
antwoorden op deze vragen geen buiten-bijbelse bronnen bestaan. Veel liturgische literatuur
werkt weliswaar met vermeende bronnen, maar deze werkwijze is methodisch niet verant-
woord50. 
Wij sluiten ons bij die voorzichtigheid aan, maar menen dat deze niet overdreven moet
worden. Uit 1 Korintiërs 10 en 11 konden wij toch enkele conclusies trekken, bijvoorbeeld
over de frequentie. Het gaat ook niet aan om daarvan te zeggen dat wij alleen iets weten
over Korinte en dat daarmee nog niets gezegd is over andere gemeenten. Paulus grijpt in 1
Korintiërs 11:23vv juist terug op de apostolische traditie die hij in zijn onderwijs doorgeeft
aan de gemeenten. Dat onderwijs gaf hij niet in enkele maar in alle gemeenten (vergelijk 1
Kor. 11:2.16, 1 Kor. 15:1,2).
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Ook merken wij op dat de verbinding met het Pascha niet persé wijst in de richting van een
oorspronkelijk eenmalige viering per jaar. Het Pascha is voor een deel een zondoffer,
herinnerend aan Gods eenmalige genadige bevrijdingsdaad, maar voor een ander  deel een
verkondigende en lofprijzende maaltijd met een feestelijk en uitbundig karakter. 
Dat laatste aspect van het Pascha komt overeen met het lof- of vredeoffer dat met regel-
maat in de tempel gebracht werd. Ook daarbij gaat het erom elkaar en de volken lofprijzend
Gods grote daden te verkondigen en in dat kader barmhartigheid te betrachten. Daarmee
komen ook weer de maaltijden uit Handelingen 2 in het vizier, die datzelfde karakter hebben.
Ook tegen de achtergrond van 1 Korintiërs 10 bleek het avondmaal zo te typeren: vervulling
niet alleen van het eenmalige Pascha, maar ook van het frequente en feestelijke lofoffer51.    

Wij kunnen op grond van het Nieuwe Testament niet stellen dat elke samenkomst van de
gemeente avondmaal moet bevatten. Maar minstens kan de conclusie getrokken worden dat
het avondmaal al in de tijd van de apostelen net zo typerend werd voor de gemeente als de
andere elementen uit Handelingen 2 en frequent gevierd werd. Evenals in het lofoffer komen
kernmomenten uit de omgang met God erin samen: gemeenschap met Christus' werk van
bevrijding, lofprijzing, onderlinge gemeenschap en hulpbetoon, verkondiging en onderricht.
Tegen deze achtergrond en in het licht van de praktijk van het Nieuwe Testament rond
dagelijkse gemeenschappelijke maaltijden en later - minstens - wekelijkse avondmaalsvie-
ringen menen wij dat er veel pleit voor frequente (bijvoorbeeld wekelijkse) viering van de
maaltijd. 

5.5.6 Lofzeggingen

Boven schreven wij dat te verwachten valt dat de opdracht om God te loven in het Nieuwe
Testament alleen maar uitbundiger zal uitkomen. Dat zal ook de gezamenlijke omgang met
God typeren. 

Sporen van die lof troffen wij aan rond de avondmaalsviering. Verder wijzen wij op de
zelfonderbrekingen in de apostolische brieven ten gunste van lofzeggingen op God en
Christus. Ook in de Openbaring aan Johannes treffen wij tal van lofzeggingen aan ( Vergelijk
bijvoorbeeld Rom. 9:5; 11:33-36; 16:27, Ef. 3:21, Fil. 2:11, 1 Tim. 1:17, 1 Petr, 4:11, Opb.
passim).
De hypothese dat zich daarin ook een belangrijk stuk christelijk leven en samenleven weer-
spiegelt, heeft een grote mate van waarschijnlijkheid. Alleen al omdat de genoemde ge-
schriften aan de bijeengekomen gemeenten werden voorgelezen. 

Ook uit 1 Korintiërs 14 blijkt het belang van lofzeggen of -zingen tijdens de samenkomst.
Men kon zelf een (nieuw?) lied meebrengen. Ook de daar voorkomende woorden 'dankzeg-
ging' en 'zegen' moeten worden betrokken op het loven van God, met als bijkomende
bedoeling de opbouw van elkaar. 'Zegen' komt in deze betekenis in het Oude Testament
voor (bijvoorbeeld Ps. 103) en is ook in de latere synagogeliturgie bekend als een vorm
waarin God geloofd werd (de 'beracha').

Verder draagt Paulus met zoveel woorden op om God te eren en te danken met lofliederen.
De opstapeling van synoniemen in dat verband suggereert iets van de uitbundigheid van
deze lof (Ef. 5:19; Kol. 3:16). 
Duidelijk is dat het bij deze liederen gaat om nieuwe nieuwtestamentische liederen, waarin
Gods verdergaande grote daden in Christus en de Geest vermeld worden. Daarin blijft
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tevens continuïteit met Gods eerdere werken. Een voorbeeld daarvan biedt het lied van
'Mozes en het Lam' uit Openbaring 15.

Tevens blijkt dat deze lofzegging mee de functie heeft van 'onderling spreken, leren en
terechtwijzen' vanuit Gods Woord52. Dat komt overeen met wat wij vonden in het Oude
Testament. In de lof vertoont zich het Woord van de Geest dat royaal in de gemeente woont.
Die lof is zelfs een uitingsvorm bij uitstek van het vervuld zijn met de Geest (Ef. 5:19, vervul-
lingen met de Geest in Handelingen). Dat bleek ons ook bij de tekening van de gemeente in
Handelingen 2. 

Behalve lofzeggingen aan het adres van God de Vader kent het Nieuwe Testament ook
directe lofzeggingen op Christus. Gods verdergaande openbaring vraagt daarom. Deze lof
op Christus is voortaan typerend voor de gemeente en dus ook voor de gezamenlijke
omgang met God tijdens de samenkomsten. Zij hoort daarin een plaats te hebben. Een
duidelijke stimulans daartoe geeft het boek Openbaring, bijvoorbeeld in Openbaring 5. Het
Lam dat regeert in Gods troon is het eerbetoon van alle schepselen waard.

Ook het gebruik van het woord 'amen' is gebleven. Na de lofzeggingen in de brieven en de
Openbaring treffen wij het aan. Daarnaast geeft 1 Korintiërs 14:16 aan dat op (lof)woorden
van een ander de toehoorder zijn 'amen' uitspreekt. 

Wat nergens in het Nieuwe Testament voorkomt, is het gebruik van muziekinstrumenten.
Alleen in de Openbaring treffen wij ze aan, maar in verband met het toekomstige feest voor
Gods troon. Daaruit kunnen geen conclusies getrokken worden. Het zou kunnen zijn dat dit
in lijn is met de synagoge waar evenmin muziek een plaats had. Eveneens kan het te maken
hebben met het pioniersstadium van de gemeente, zodat daarvoor de middelen nog niet
bestonden. Zelfs kan de urgentie van strijd en lijden inzet voor dergelijke elementen hebben
overtroffen. Anderzijds volgt uit het niet vermelden ervan in het geheel niet dat zij daadwer-
kelijk niet voorkwamen. 
Evenmin treffen wij veel sporen aan van afwisselend spreken of zingen. Wel is dat element
aanwezig in enkele van de lofzeggingen uit Openbaring. Ook vinden wij het een gewettigde
veronderstelling dat mensen met een nieuw lied bij zich dit zelf als voorzanger voorzongen,
waarna de anderen instemden of elke regel herhaalden (1 Kor. 14). Dat laatste past bij de
responsorische zangpraktijk in de synagoge, en in het oosten als zodanig.

De conclusie die wij eerder trokken blijft staan: op dit punt schrijft de Bijbel niets normatief
voor. Er hoeft dus niets. Wel is er het recht en de roeping om gebruik te maken van beschik-
bare middelen in een tijd of cultuur en dat tot eer van God en tot opbouw van elkaar zo goed
mogelijk te doen. 

5.5.7 De gemeenschap met elkaar 

Onderlinge gemeenschap typeert de samenkomst van de gemeente. Daarvan is al het
nodige genoemd: de maaltijd (met delen met elkaar en onderling hulpbetoon), en de lofzeg-
ging (met onderlinge verkondiging). 

Offers van lof en dankbaarheid aan God gaan samen met gastvrijheid, barmhartigheid en
vrijgevigheid jegens de naaste. Vooral Hebreeën 13:15v legt die koppeling tussen lofoffer en
offers van mededeelzaamheid expliciet. 

Daarnaast bestaat de onderlinge gemeenschap ook in andere vormen van opbouw van
elkaar, zoals die tijdens samenkomsten zichtbaar werd. 
In de eerste plaats sprak men tegen elkaar: troostend, corrigerend, lerend. Vergelijk 1
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Tessalonicenzen 4:18, 5:11-14, Hebreeën 3,10. Dit kan duiden op herkenbare leermomen-
ten, zoals eerder beschreven. Daarin nemen ook anderen dan de leraars deel. Het kan ook
op onderling gesprek wijzen. 
Verder funct ioneren de verschillende gaven in het ene lichaam tijdens de samenkomst zo
dat ze op elkaar aangewezen blijken. De gaven van respectievelijk wijsheid en kennis,
geloof en genezing, profetie en onderscheidingsvermogen, tongen en vertolking daarvan
hebben elkaar nodig om tot hun recht te komen en opbouw van de gemeente te bewerken (1
Kor. 12:7-10)53.  
Wij bespreken hier niet de vraag welke van deze gaven nog voorkomen, respectievelijk
moeten of kunnen voorkomen. Het gaat ons nu om het beginsel van die onderlinge afhank-
elijkheid en aanvulling in het kader van de opbouw. 
Te stellen valt dat dit beginsel normatief is, welke gaven de Geest ook geeft. Niet persé
moet dit alleen de verschillende samenkomsten typeren, maar deze bieden daarvoor wel
een voor de hand liggend platform.  

5.5.8 Overige sporen

In vogelvlucht noemen wij nog enkele andere gegevens rond het samenkomen van de
gemeente die uit het Nieuwe Testament vallen af te leiden.

a. De gemeente kent vaste responsies en acclamaties. Voorbeelden daarvan kunnen zijn:
amen, halleluja, abba, hosanna, maranatha (volgens sommigen in het kader van het avond-
maal): Mar. 11:9vv, Rom. 8:15, 1 Kor. 14:16, 1 Kor. 16:22, Opb. 19:1,3,4,6, Opb. 22:20. Ook
een zin als 'Jezus is Heer' kan hardop zijn uitgesproken (1Kor. 12:3, waar staat dat men die
woorden 'zegt')54.
Daarnaast zijn er lichamelijke uitingsvormen zoals knielen in aanbidding (Mat. 28:17, 1 Kor.
14:25, Opb. 1:17; 5:8,14; 22:8,9). Of het geven van de heilige kus, of vredeskus in het kader
van de broederlijke liefde: Rom. 16:16, 1 Kor. 16:22, 2 Kor. 13:1255. 

Op dit punt constateren wij continuïteit met het Oude Testament. De betrokkenheid van de
gemeente tijdens de samenkomst en het feit dat ook het lichaam, als door Hem geschapen
deelt in de omgang met Hem, kunnen wij zien als normatief. De vormen die wij aantreffen
zijn voorbeelden van hoe het zou kunnen. 

b. Er klonken zegen- en groet-formules. Vooral begin en eind van de apostolische brieven
laten dat zien. 
Opvallend is dat de zegenwoorden nieuwtestamentisch getoonzet zijn (binitarisch of trinita-
risch). Dat komt overeen met het karakter van de zegen die vanuit Gods werken samenvat-
tend belooft wie God voor ons wil zijn. 
Wat betreft de groetformules wordt in de literatuur gewezen op de vrede-groet waarmee de
opgestane Heer zich aandient wanneer Hij na zijn opstanding verschijnt in de kring van zijn
bijeengekomen leerlingen (Joh. 20:19vv; Luc. 24:36vv). Aangezien Hij naar zijn belofte zelf
aanwezig wil zijn in de samenkomst van zijn leerlingen (Mat. 18:20), is het gerechtvaardigd
een inhoudelijke verbinding te leggen met die groetformules.
Overigens is niet aantoonbaar of deze woorden op een min of meer afgebakend moment
klonken, of zomaar in de onderlinge omgang. Ook is niet duidelijk of ze begin en eind van de
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samenkomst markeerden, of ergens anders vielen56. 

Al eerder concludeerden wij dat zegenen (afgezien van de plaats en de vormgeving) ook na
de overgang van Oude Testament naar Nieuwe Testament gezien kan worden als iets wat
binnen de gezamenlijke omgang met God thuishoort.

c. Het Nieuwe Testament kent enkele plaatsen die door velen gezien worden als liederen,
liedfragmenten, of belijdenisformules. 
Te denken valt aan de cantica van mensen en engelen uit het begin van Lucas' evangelie,
aan Efeziërs 5:14, Filippenzen 2:5-11, 1 Korintiërs 12:3, en 1 Timoteüs 3:16. Ook van de
hemelse liederen in de Openbaring wordt wel verondersteld dat ze in de aardse gemeenten
uit die tijd gezongen zijn. Met name geldt dat voor het 'driemaal heilig' in Openbaring 4:8 en
voor de aanbidding van het Lam uit Openbaring 5:8.

Met deze methode moet voorzichtig worden omgegaan. Nogal eens gaat deze 'liturgische'
uitleg gepaard met de visie dat bepaalde teksten geen beschrijving bieden van wat werkelijk
gebeurde  (eventueel visionair). Bovendien gaat het in geen van deze  gevallen om norma-
tieve gegevens.  
Wel concludeerden we dat belijden en loven geboden zijn en dat dit plaatsvindt in de ge-
meenschap met heel Gods volk en al zijn werken. Wanneer het mogelijk is daarbij continu-
iteit te creëren met woorden die klonken in tempel en synagoge, in de eerste gemeente en in
de hemel zelf, is dat een stijlvolle en veelzeggende nadere invulling van die algemene
opdracht.  

5.5.9 Conclusies

In dit onderdeel willen wij enkele van de belangrijkste conclusies uit het bovenstaande
nogmaals op een rij zetten. Ze helpen om te komen tot een verantwoorde visie op liturgie. 

a. De HERE geeft zichzelf aan ons in zijn woorden en werken, samen te vatten als zijn
Naam. Daarmee wil Hij onder andere onze gezamenlijke omgang met Hem oproepen. Zijn
Naam vraagt erom te  worden 'gedacht' en 'aangeroepen'.

b. De Schrift leert ons dat de stijl van deze omgang zoveel mogelijk recht moet doen aan de
wijze waarop de HERE zich aan ons heeft bekendgemaakt.

c. Vanuit de vrijheid in Christus zijn wij verantwoordelijk om samen te zoeken naar en vorm
te geven aan deze stijl. Daarbij is maar weinig door God direct-normatief voorgeschreven.
Wel hoort hierbij een door liefde en fijngevoeligheid gescherpte christelijke verwerking van
Gods voorschriften rond het heiligdom in het Oude Testament.

d. Het samenkomen van de gemeente is - ook nu dit in het Nieuwe Testament op hetzelfde
niveau ligt als heel het christelijk leven - voor de gezamenlijke omgang met God een nood-
zakelijk instrument. In dat samenkomen staat de eer van God voorop. Deze is echter onlos-
makelijk verbonden aan de opbouw van en zegen voor de gemeente. 

e. In de gezamenlijke omgang met God (en dus ook in het samenkomen) horen enkele
elementen naar Gods bedoeling zeker thuis:
- momenten van schulderkenning en verzoening
- momenten van gebed en voorbede
- momenten van dank en toewijding



- momenten van lofprijzing en belijden
- momenten van gezamenlijke viering en dienstbetoon (onderlinge gemeenschapsbeoe-

fening)
- onderwijs in aansluiting bij de Schrift
- zegenwoorden
- avondmaalsviering 
Deze elementen verdienen allen een grote en vaste regelmaat. Met name de maaltijd is niet
minder typerend dan bijvoorbeeld het onderwijs en verdient een frequentie waaruit dat blijkt.
De elementen kunnen enigszins gerangschikt worden naar twee principes:
1. de gang van de offercyclus: van verzoening naar lofzegging;
2. de ontmoeting tussen God en zijn volk in het verbond: van beweging van Gods kant

(Schrift) naar beweging van onze kant (belijden).

f. De lofzegging draait rondom Gods woorden en werken: verdergaande woorden en werken
vragen om nieuwe lofzeggingen. Concreet houdt dit in het Nieuwe Testament in: 
- dat Gods daden in Christus met zoveel woorden naar voren moeten komen. Dat

betekent dat het zingen van nieuwtestamentische liederen als roeping kan worden
gezien;

- dat aan de persoon van Christus zelf rechtstreeks lof moet worden gebracht.  
Verder kunnen lofzeggingen in verschillende toonaarden gezien worden als de bedding voor
heel de veelvormige omgang met God.

g. Het 'amen' is een passende vormgeving van het principe van instemming met woorden
over God die door een ander gesproken zijn. Het komt pas optimaal tot zijn recht als dit
karakter van instemming ook duidelijk is.

h. De verschillende onderdelen van het samenzijn kunnen op verschillende manieren naar
voren komen: zingend of sprekend (in verschillende vormen), door één of enkelen of allen.
Niet alleen de wijze van ordening ten opzichte van elkaar, maar ook deze mogelijke wijzen
van vormgeving moeten de inhoud van de betreffende onderdelen dienen. 

i. Het is mogelijk en een goede invulling van de nieuwtestamentische rijkdom om allerlei
beschikbare gaven binnen de gemeente te benutten bij de gezamenlijke omgang met God.
Daartoe kunnen horen gaven op het gebied van muziek, voorlezen, onderwijzen in Gods
woord, voorbede, lofzegging, dienstbetoon, organisatie etc. 

5.6 Naar de praktijk van de liturgie

In het bovenstaande is op grond van de Schrift opgemerkt, dat bij de organisatie en inrich-
ting van de samenkomst een gemeente moet rekenen met andere gemeenten. Dat beginsel
is uitgebreid van andere gemeenten in geografisch opzicht naar de gemeente uit andere
tijden. En zoals je geografisch eerst te maken hebt met de 'naaste' kerken, zo heb je histo-
risch eerst verantwoordelijkheid naar de eigen traditie.
In dit onderdeel willen wij onze kerkelijke praktijk op dit punt globaal beoordelen in het licht
van de Schrift. Wij willen zien welke elementen uit het bovenstaande wel en welke niet of
minder tot hun recht komen. Daarbij beperken wij ons tot hoofdzaken en laten buiten be-
schouwing dat in de vormgevingen allerlei variatie mogelijk is, waarbij ook voorbeelden uit
de Bijbel zelf stimulerend kunnen zijn. 

Wij gaan uit van de huidige situatie in de gereformeerde kerken. Een volgend onderdeel van
dit rapport zal de geschiedenis van de liturgie samenvatten. Daaruit kunnen eventueel
mogelijkheden naar  voren komen om wat nu ontbreekt te compenseren. Bovendien kunnen
daarin ook waardevolle elementen aanwezig blijken, waarvan wij moeten vaststellen dat het
jammer is dat wij deze zijn kwijtgeraakt. Volgens bovengenoemd principe zal daarbij de
gereformeerde traditie prioriteit hebben, maar niet de enige blikrichting zijn. 
Wij zouden vanuit de Schrift nu eerst de vraag kunnen opwerpen of de huidige, wat formeel
gestructureerde 'eredienst' overeenkomt met de bijbelse 'samenkomst'. Maar zover willen wij
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in onze evaluatie niet gaan. In de eerste plaats spreken wij vanuit de huidige praktijk. En
verder impliceert de christelijke vrijheid, zoals wij die op het punt van de gezamenlijke
omgang met God tegenkwamen, het recht om daar in de loop van de kerkgeschiedenis een
invulling aan te geven in de vorm van officiële erediensten zoals wij die kennen. Dat het
misschien ook anders kan en mag, betekent niet dat het zoals het nu gaat, verkeerd is.  

5.6.1 Het Woord centraal

Een basisovertuiging voor de gereformeerde eredienst is de stelling dat daar het Woord
centraal moet staan. Gods spreken maakt onze omgang met Hem los en draagt deze (Ex.
19, Heb. 12). Voor velen houdt dit echter concreet in, dat de preek de meeste tijd en nadruk
vraagt. Soms leidt dit ertoe dat de andere onderdelen van de dienst van minder belang
worden geacht, of in ieder geval in de beleving van de samenkomst minder gewicht hebben.
Vanuit onze bespreking van Schriftgegevens geven wij daarover het volgende oordeel.

Het is duidelijk dat de omgang met God in het nieuwe verbond als voertuig het 'Woord'
heeft. De band met God loopt nu niet meer via 'schaduwen' op aarde maar rechtstreeks via
Christus in de hemelse tempel. Die band is nader te bepalen als een band die de Geest
onderhoudt met Christus' Woord. Heel de samenkomst staat in het teken van de gezamenlij-
ke omgang met God en zo van de opbouw van de gemeente. Het is de Heilige Geest die
deze mogelijk maakt. Zijn instrument daarbij is dat Woord. In die zin is met recht te stellen:
het Woord centraal!  

Dit houdt echter niet in dat de preek centraal moet staan ten opzichte van andere onderd-
elen57. Nergens schrijft de Bijbel de preek als vorm voor. Wel geeft de HERE de opdracht tot
onderwijs in zijn Woord. Maar: 
- dat is niet het enige normatieve element dat God voorschrijft. Het is er één naast

andere;
- dat is ook niet te typeren als het belangrijkste onderdeel: van die andere krijgt bijvoor-

beeld de lofzegging zeker zo groot accent als het onderwijs; bovendien verdient ook in
het kader van dat onderwijs de voorlezing van de Schrift of de profetie de eerste
nadruk. Daarop rusten lering en opwekking;

- die leermomenten bleven niet beperkt tot een eventueel geformaliseerde toespraak,
maar konden ook via gesprek en discussie tot stand komen. 

  
Uit de bespreking van de Schrift volgt veel meer dat alle onderdelen van de gezamenlijke
omgang met God pas goed tot hun recht komen, als daarin het Woord centraal staat en mag
spreken. Wij constateerden dat het royaal wonen van het Woord (en de Geest) in de ge-
meente zich uit in lofzangen, waarmee je ook elkaar aanspreekt. Zo geef je het Woord
'terug' aan God en 'door' aan elkaar en de naaste. In goede lof op God staat het Woord
centraal en komt dat naar voren. En datzelfde geldt voor momenten van verzoening met
God, van dankzegging, van voorbede, en van belijden. Zelfs van de tafel gaat een bood-
schap uit ('de verkondiging van de grote daad van de dood van de Heer').

Zonder iets af te doen van het belang van onderwijs uit de Schrift in de samenkomst, menen
wij dat op dit punt de beleving van veel voorgangers en andere deelnemers aan de gerefor-
meerde eredienst toe is aan reformatie. Veel weerstand tegen liturgische verrijking komt
voort uit dit ten onrechte omarmde beginsel. Beter zicht hierop kan niet anders dan meer
besef geven van de waarde van de andere onderdelen van de dienst.

5.6.2 Verbondsgesprek?

Bovenstaande heeft direct te maken met een andere veel gehanteerde karakteristiek. De
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eredienst zou een soort gesprek zijn tussen de HERE en zijn volk. De verschillende onderd-
elen volgen elkaar op als 'woord' en 'antwoord'. Dit zou overeenkomen met de structuur van
het verbond58. 
Deze visie is waardevol vanwege de benadering van de eredienst in het kader van het
verbond. Al hebben wij die term in het voorgaande niet telkens gehanteerd, onze inzet bij de
gezamenlijke omgang met God sinds de Sinaï houdt hetzelfde in. Wij plaatsen de eredienst
in het grote kader van Gods verbond met zijn volk.

A  ONHOUDBAAR

Toch zijn wij van mening dat daarmee nog niet de genoemde gespreksstructuur te recht-
vaardigen valt. De typering ‘verbondsgesprek’ is ongelukkig en schadelijk. Deze visie is -
zeker als zij consequent doorgevoerd wordt - onhoudbaar. Zij blokkeert een goed zicht op
allerlei zelfstandige onderdelen van de liturgie. 

a. Het bleek immers dat het Woord nooit een deel of enkele delen van de omgang met God
stempelt, maar in alle facetten centraal staat. Dat maakt een verdeling over Woord en
antwoord onmogelijk.

b. Noch uit Oude Testament noch uit Nieuwe Testament valt af te leiden dat deze structuur
de orde voor de samenkomst heeft bepaald, laat staan moet bepalen. 
Wij constateerden bij de offergang een soort zinvolle opeenvolging van onderdelen. Maar
deze zinvolheid zit in de inhoud en bedoeling van elk onderdeel op zich. Er is geen heen-en-
weer van woord en antwoord.  
Hetzelfde valt te zeggen van de onderdelen zoals Handelingen 2 die noemt, gesteld al dat
zich daarin iets van de invulling van samenkomsten weerspiegelt. Daaruit volgt eerder een
model van enkele 'kernen' (bijvoorbeeld: Woord, tafel, gebed) dan zo'n gespreksstructuur.
Ook het beeld van de samenkomst in 1 Korintiërs 14 geeft geen aanleiding voor genoemde
stelling. Tevens vervalt deze wanneer wij bedenken dat in het bidden, profeteren en leren
meerdere gemeenteleden na elkaar optraden. En dat daarbij bovendien vormen als gesprek
en discussie mogelijk waren.      

c. Het past ook niet bij de typeringen van verschillende onderdelen van het samenkomen die
de Bijbel geeft. 
Wij wijzen bijvoorbeeld op de prediking. In de eerste plaats bleek de vraag te stellen of
'prediking' in de Schrift wel betrekking heeft op een onderdeel van de samenkomst. Vaak
gaat het om het bekendmaken van de boodschap over Christus door de apostelen en hun
medewerkers aan ongelovigen. Nu kan dat een aspect van de samenkomst zijn geweest of
langzamerhand zijn geworden. Bovendien wordt de 'lering' in de synagoge wel met 'predi-
king' aangeduid (Hand. 15:21), zodat een dergelijke typering ook mogelijk wordt voor het
onderwijs in aansluiting aan de Schrift in de nieuwtestamentische gemeente.

Toch is prediking niet te typeren als 'woord' in onderscheid van 'antwoord'. Prediking van de
waarheid is volgens de Schrift mee een belijdende daad van de gemeente (1 Tim. 3:15v). 
Zo is omgekeerd het belijden van Gods Naam ook weer prediking van die Naam (Mat.
10:32). En dankbare viering van de maaltijd bleek tevens een vorm van verkondiging (1 Kor.
11:26). Zoals ook het lofzingen meer is dan een antwoord van de gemeente op het woord.
Het dient de onderlinge verkondiging en opbouw (Kol. 3:16).  

B  OPTREDEN VAN MEERDEREN

Aan het prijsgeven van de gedachte van het verbondsgesprek zit meer vast. In verband met
die visie ontwikkelde zich ook een bepaalde opvatting over de predikant als voorganger in de
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dienst. Binnen het model ‘verbondsgesprek’ is deze nu eens mond van God, dan weer mond
van de gemeente. Zo wordt gerechtvaardigd en onderbouwd dat hij een soort spilpositie in
de samenkomst inneemt en bij de meeste handelingen nodig is. Toch past zo’n spilpositie
van één eerder bij het Oude dan bij het Nieuwe Testament. Zo kan de gedachte van ver-
bondsgesprek het optreden van meerderen onnodig tegenhouden. Zowel bij het lezen, het
leren, het profeteren en het bidden traden in het Nieuwe Testament ook anderen op de
voorgrond. Onder hen waren ook andere gemeenteleden dan oudsten. Wanneer de Geest
met het Woord in heel de gemeente rijkelijk woont en gaven geeft, die ook mogen functione-
ren in de samenkomst, moet dat zelfs een passender vormgeving worden genoemd dan de
huidige. Daadwerkelijke activiteit van heel de gemeente en van individuele gemeenteleden
met hun gaven bij de verschillende onderdelen van de dienst doet daaraan recht. Al blijft ook
hier de basisstelling dat de Schrift ons geen voorschriften geeft, en dat hier niet te spreken
valt van goed of fout. Het gaat om een optimaal verantwoorde invulling van de christelijke
vrijheid. 

C  ANDERE GEVOLGEN

- De opvatting dat de gemeente bij het zingen 'antwoord' geeft, leidt soms tot de stelling dat
de gemeente altijd als geheel moet zingen (of belijden). Dit wordt dan weer als bezwaar
ingebracht tegen afwisselend zingen. Of tegen het optreden van een zanger of een koor. In
het licht van de bijbelse gegevens is deze opvatting niet sluitend. Uit deze opvatting spreekt
bovendien te weinig besef van de verschillende functies die 'zingen' kan hebben. Ook een
lezing en een verkondiging kunnen 'gezongen' worden, of zingend onderstreept. Dat kan
heel goed door enkelen. Daarbij komt dat lofzeggen in de Schrift ook verkondiging aan
elkaar bleek te zijn. Daarbij kan - zoals blijkt uit de Schrift - afwisselende zang, eventueel
met een koor juist een treffende vormgeving betekenen59.   

- De woord-antwoord-opvatting kan ook niet worden begrepen vanuit  de gedachte dat
sommige onderdelen van de dienst rechtstreeks Gods Woord bevatten, terwijl andere door
de zeef gaan van een menselijke verwerking. Ook een preek, zoals wij die momenteel
kennen, heeft een moment van vrije verwerking. Daarnaast is het zingen van een onberijm-
de psalm juist puur 'woord'. Nergens uit  de Schrift volgt de stelling dat menselijke verwer-
king of vertolking van het woord, in welke vorm ook, een ander karakter heeft dan letterlijke
recitatie van het woord. Overigens is zelfs lezen of reciteren vertolken, door de manier
waarop dit gebeurt.

D  EENZIJDIG STIJLBESEF

Schadelijk is de woord-antwoord-opvatting ook in combinatie met de stelling dat het Woord
centraal staat. Als vanzelf leidt dit  tot de gedachte dat die onderdelen van de dienst die door
'woord' getypeerd heten, meer aandacht vragen. De 'antwoord'-delen zijn als menselijke
reacties secundair. Bijvoorbeeld in combinatie met de eis van stijl en kwaliteit houdt dat in,
dat daardoor grote zorg besteed wordt (en terecht!) aan de preek. Maar dat intussen niet
even grote zorgvuldigheid aan de dag gelegd wordt bij lofzangen en andere delen van de
dienst. Doorbreking van dit schema kan helpen om de stijl en zorgvuldigheid die wij als
bijbelse beginselen leerden kennen, en daadwerkelijk in praktijk willen brengen rond de
prediking, ook bewuster toe te passen bij andere momenten van het samen-zijn.  
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E  OP EEN ANDERE MANIER

Met dit betoog willen wij niet geheel afscheid nemen van het model 'woord-antwoord'. Wel
stellen wij vast dat dit geen dienst kan doen als typering van heel de samenkomst. Daarom
moeten wij de term 'verbondsgesprek' prijsgeven. 
Maar binnen het geheel van de samenkomst zijn er wel momenten van woord en antwoord.
Echter, daarbij gaat het niet zozeer om Gods Woord en ons antwoord. Antwoord is passend,
zo stelden wij vast vanuit de Schriftgegevens, op woorden die een ander zegt. Als uiting van
instemming, of overname van het gesprokene. Na een lofverheffing, na een lezing, na de
verkondiging. Zulke antwoorden zijn bijvoorbeeld een gezamenlijk 'amen', en andere accla-
maties. Merkwaardig genoeg zijn echter die typische antwoordmomenten nauwelijks herken-
baar in de huidige liturgische praktijk.

Daarnaast hebben wij de samenkomst wel getypeerd vanuit de omgang met God, dus vanuit
het verbond. Zonder elk element afzonderlijk in te delen vanuit dat verbondsmodel, kan wel
op een andere manier structuur worden aangewezen. Binnen dat verbond is het passend dat
de beweging van God naar ons toe eerst accent krijgt, en vervolgens de beweging van ons
naar God toe. Zo kan het ene onderdeel meer getypeerd worden door de ene richting en het
andere door de omgekeerde. 'Meer', want in beide bewegingen liggen beide accenten altijd
verweven. 
Concreet illustreren wij dit aan twee kernen van het samenkomen. Het ligt voor de hand om
eerst uit de Schriften te lezen en de lering uit Gods Woord te trekken en daarna Gods
woorden te verwerken in gebed, lofprijzing, en eventueel gezamenlijke viering van de
maaltijd. Dat leidt echter niet zozeer tot een 'verbondsgesprek'-opvatting. Het brengt ertoe in
een samenkomst twee hoofd-delen te onderscheiden: een meer lerend deel, en een meer
belijdend deel. 
Op een andere manier valt daarin wel de verbondsgedachte te herkennen.

Uit deze laatste opvatting volgt dat van de huidige orden van dienst 'Kampen-75' een verant-
woorde grondstructuur heeft. Van 'Middelburg-33' valt dat niet te stellen. Daarmee beweren
wij niet dat 'Middelburg' helemaal fout is en 'Kampen' helemaal goed. Wel missen wij echter
achter 'Middelburg' een duidelijke inhoudelijke verantwoording vanuit de zin van de verschil-
lende onderdelen zelf. 'Kampen' getuigt van meer zorgvuldigheid en besef van wat gebeurt
in de omgang met God en biedt daarmee een meer verantwoorde invulling van de christelij-
ke vrijheid. Daarom heeft - binnen de huidige  keuzemogelijkheden - 'Kampen' onze voor-
keur60. 

5.6.3 Inhoud

Overzien wij die elementen uit de Schrift die - direct of indirect -  normerend willen zijn voor
de gezamenlijke omgang met God, en vergelijken wij die met de huidige praktijk, dan missen
wij zowel in 'Kampen' en 'Middelburg' als in verdere afspraken enkele elementen. Wij pleiten
ervoor, dat deze meer tot hun recht komen. Gedeeltelijk zal dat een zaak zijn van bewust-
wording. Maar tegelijk kunnen nieuwe afspraken daarbij helpen. 
Overigens merken wij op dat daarmee nog geen uitputtende behandeling van liturgische
mogelijkheden is gegeven. Niet alleen een vergelijking met de Schrift, maar ook een bezin-
ning op de traditie kan leiden tot aanvullingen op of verbeteringen van de huidige praktijk. Zo
komen in onze uiteenzetting liturgische elementen als wetslezing, een liturgische inkadering
van de doop,  votum, groet, credo, heenzending, kyrie-gebed, kanselmededelingen etc. niet
aan de orde. Deze gaan namelijk niet direct terug op wat de Schrift zelf aanwijst in het kader
van de gezamenlijke omgang met God in samenkomsten, maar zijn in de traditie opgeko-



61 Van R ongen ,  Met al de h eiligen III.

62 Ook Van Rongen pleit - anders dan hij in een eerdere publikatie deed - voor herinvoering van een

openbare schuldb elijdenis en  genad everko ndiging. H ij ziet deze dicht aan liggen tegen het klassieke

Kyrie-gebed ('Hee r, ontfe rm u ') (Met al de h eiligen III, 30-4 9. Die  verb inding  is zeker mogelijk. Toch

benadrukken wij dat de schuldbelijdenis, gestempeld als deze is door de Reformatie, een wat

smallere spits heeft. Het gaat vooral om de persoo nlijke en g ezam enlijke sc huld en vr ijspraak , terwijl

het Kyrie-gebed een roep uit bredere nood is en daarbij nadrukkelijk ook staat tegen de achtergrond

van de nood van heel de schepping.

men. Desondanks geven ze een schriftuurlijk verantwoorde invulling van die omgang. Ze
vragen ook om bewustwording, en soms om betere vormgeving en inkadering in de 'orde
van dienst'. Van Rongen wijdt het tweede boek van zijn tweeluik over liturgie geheel aan een
uitgebreide bezinning op deze en andere elementen61.  

Wij denken tegen de achtergrond van onze eigen bezinning, dat de volgende elementen
meer aandacht verdienen:

A  SCHULD EN GENADE

Schulderkenning, verzoening en expliciete toewijding aan God vormen geen afzonderlijk
gekwalificeerd moment in de liturgie. Hoogstens zitten deze elementen opgesloten in een
van de liederen of gebeden62.  

B  LOFZEGGINGEN OP NIEUWTESTAMENTISCH NIVEAU

Lofzeggingen vormen - anders dan uit de Schrift volgt - geen duidelijk herkenbare structuur-
momenten, die in verschillende toonaarden de bedding aangeven voor heel de gang van de
samenkomst. Het zou een passende invulling zijn van bijbelse lijnen als zulke lofzeggingen
een voortgang markeerden van lovend erkennen van schuld en roepen uit nood naar lovend
roemen in God.

Ze komen in de huidige praktijk echter hoogstens mee in eventueel opgegeven liederen. Op
dat punt blijft de huidige praktijk gemakkelijk achter bij de toonhoogte van lofzegging die al
in het Oude Testament gebruikelijk is, en in het Nieuwe Testament alleen maar sterker
doorklinkt. Een bepaalde liedkeus kan maken dat de lof op God nauwelijks het samenzijn
stempelt. 

Bovendien vragen nieuwe werken van God om nieuwe lofwoorden, die rechtstreeks deze
werken noemen. 'Zingt de HERE een nieuw lied', zeggen verschillende psalmen (Ps. 96:1).
De hemelse lofprijzing van engelen houdt blijkens verschillende Schriftplaatsen de klok van
Gods werken bij (vergelijk de voortgang in de lofprijzing in Opb. 4 en 5). Zouden wij als kerk
op aarde hierin achterblijven, terwijl Gods werken nota bene ons betreffen, dan moeten wij
ons schamen tegenover de engelen. 

In het kader van deze lofzeggingen ontdekten wij ook de noodzaak van nadrukkelijke lof op
Christus. Dat element is nog minder vast, en nog sterker afhankelijk van de vrije invulling
van gebeden en van de liedkeus. In een situatie waarin je alles vrij laat en dus laat afhangen
van vrije invulling, is dat niet erg, al vraagt het een sterk besef van wat passend is bij de
deelnemers aan de samenkomst. Maar in een situatie waarin (minstens) op kernpunten een
bepaalde 'orde van dienst' wordt afgesproken, zou ook die doorgaande lof op God en
Christus (gesproken en/of gezongen) tot de afspraken  moeten behoren.  
Dat het niet vreemd is om vaste lofzeggingen te kennen, bewijst de prakt ijk in tempel,
synagoge en eerste gemeente.

C  IN BREED VERBAND

Hoewel in de voorbede en de liedkeus de mogelijkheden ertoe aanwezig zijn, missen wij
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- offer en verzoening (2 Kron. 29:27-29)

- oproep tot actie (trompetten)

structurele aandacht voor de ruimte63 waarbinnen de gemeente samenkomt. Wij stelden vast
dat in de lofprijzing het besef mag meeklinken dat wij daarin verbonden zijn met engelen,
gestorven gelovigen en met al Gods werken64.  In Gezang 30 van het Gereformeerd kerk-
boek, het klassieke 'Te Deum', is dat nadrukkelijk het geval65. Maar om structureel door te
werken in de beleving van de eredienst, is dat ene gezang, dat niet altijd wordt opgegeven,
te mager.
Een mogelijke vormgeving zou ook zijn de overname van lofwoorden van de engelen.
Ook stelden wij vast dat wij in de gebeden vanuit zonde en lijden ons één mogen weten met
heel de lijdende schepping (Rom. 8).
Verder zou de verbondenheid met de schepping en haar mogelijkheden om God te eren
beter kunnen uitkomen. 

Ook hier geldt de overweging dat je in een situatie waarin je alles vrij laat, daarvan geen
punt hoeft te maken. Zodra je echter op hoofdpunten liturgische afspraken maakt, zou
aandacht voor dit bredere verband rond de gemeente naar ons inzicht een waardevol
onderdeel daarvan kunnen zijn.

D  HET 'AMEN'
Het 'amen' is wel bewaard: na votum, groet, zegen, gebed, en preek, maar het functioneert
nauwelijks naar zijn aard: als uiting van instemming van allen met het woord van één.
Tegelijk komt die vorm van 'amen' die in de Schrift het meest accent krijgt, namelijk na een
lofwoord, nauwelijks voor.  

E  BETROKKENHEID VAN ALLEN MET HUN GAVEN

De betrokkenheid van de gemeente en de verschillende gaven is niet optimaal. Uiteenlopen-
de vormen als voorgaan in de schriftlezingen, in de gebeden, deelname aan het leren,
navraag en discussie, onderlinge ontmoeting en bemoediging, meebrengen van een lied,
inbreng van potentiële muzikale en dichterlijke kwaliteiten, het uitspreken van een lofwoord,
acclamaties, lichaamstaal, afwisselde zang, responsies etc. zijn verdwenen of tot een
minimum beperkt. 

Met name als het gaat om het gebruik van het lichaam is een sterke reductie op te merken.
In de Bijbel voorkomende vormen als dans, processie, handgeklap, knielen, buigen, ophef-
fen van de handen, omarmen, kussen, staan, en lopen zijn verdwenen66. Ook de plaats van
muziek is niet groot en ook weinig bewust doordacht67. 



- oproep tot profetie (2 Kon. 3:11-19, 1 Sam . 10:5, 1 Kron. 25, 2 Kron. 29:25) 

- bij droefenis (2 Sam. 1)

68 Een pleidooi om de waarde van de lezingen meer te beseffen voert ook Van Rongen. Maar hij wijst

de verzelfstandiging van de lezingen ten opzichte van de preek, die in de liturgische traditie opkwam

en vaak bepleit wordt, af (Met al de h eiligen III,140v). 

69 G.C. van de Kamp noemt dat als een idee van Van  der L aan , die da arbij  teruggrijpt op de vroegere

liefdem aaltijden ('Liturg ische be wustwo rding' in: M.E . Brinkm an (red) , 100  jaar th eolog ie, 201). 

70 E.H. van Olst wijst op de culturele context van de Reformatie. Deze had een sterk didactische inslag,

die niet los stond van de Renaissance (Bijbel e n liturg ie, 86).

Daarvoor is weinig anders in de plaats gekomen, zodat niet gesproken moet worden van een
mogelijke variatie in het kader van de nieuwtestamentische vrijheid, maar van een verar-
ming.  

F  SCHRIFTLEZINGEN

De Schriftlezingen functioneren vaak als opstap naar de als belangrijker ervaren prediking,
en komen te weinig tot hun recht als zelfstandige onderdelen van de samenkomst, waarop
accent moet vallen. Overigens is het in het licht van het nieuwtestamentische 'voorlezen en
aansluitend leren en opwekken' wel passend dat de prediking nadrukkelijk gaat over de
gelezen Schriften68. 

G  AVONDMAAL

Van de kernen van samenzijn die wij vanuit het Nieuwe Testament als typerend leerden
zien, krijgt het avondmaal te weinig gewicht. Hoewel niet te zeggen valt of dit in elke sa-
menkomst van de gemeente een plaats had, concludeerden wij wel dat het zo regelmatig
werd aangericht dat het niet minder typerend voor het samenzijn was dan bijvoorbeeld het
onderwijs. 

Door twee praktische oorzaken ligt dit in de huidige praktijk veelal moeilijk: 
- de lezing van een (lang of iets minder lang) formulier maakt viering in dezelfde sa-

menkomst als waarin onderwijs plaatsvindt en ook de andere onderdelen van de dienst
tot hun recht komen, voor de meeste gemeenten onmogelijk, 

- de inrichting van kerkgebouwen en de uitvoeringsmethode van de viering bewerken
dat deze veel tijd kost. 

Een achterliggende oorzaak heeft te maken met de visie op het avondmaal als iets bijzon-
ders, waarbij invloeden uit de Nadere reformatie (je viert het niet zomaar), de sacrament-
sleer (het is maar een beeld bij het eigenlijke: het Woord), en de opvattingen over liturgie (de
preek mag niet tekort komen) elkaar vinden.    

Nu zou het mogelijk zijn om avondmaal vaak te vieren, maar dan in aparte samenkomsten.
Dat zou ook het element van de gemeenschap met elkaar, dat in de huidige samenkomsten
eveneens weinig accent krijgt, kunnen dienen. Er is wel gepleit voor avondmaalsvieringen in
wijken69. Zonder die weg uit te sluiten, stellen wij wel vast dat daaraan zoveel structurele
veranderingen in het gemeente-zijn vastzitten, dat het op dit moment niet de meest voor de
hand liggende route is. Beter lijkt het ons te komen tot aanpassingen van de huidige liturgi-
sche afspraken, waardoor frequente viering mogelijk wordt in een kerkdienst waarin ook
onderwijs plaatsvindt. Dat kan concreet inhouden dat er meer en veel kortere formulieren
komen, waarin telkens maar één aspect van het avondmaal is uitgewerkt. 
Ook is denkbaar dat er een liturgie komt, waarin formulier-gebruik niet bij elke viering hoeft.
Onderwijzende formulieren zijn niet meer dan een gewoonte sinds de Reformatie-tijd, geen 
schriftuurlijke verplichting70. Om de waarde en het gebruik ervan niet kwijt te raken, zouden
in dat laatste geval ook afspraken passen over een minimaal aantal keren dat de formulieren



71 Vaker avondmaal vieren, met meer nadruk op het feestelijk karakter ervan, bepleit ook Van Rongen,

hoewel hij veel oog h eeft voor  het feit dat de  huidige pra ktijk dat kan bem oeilijken. Bovendien geeft

hij veel argumenten en mogelijkheden uit de traditie door, o.m. over Calvijns wens om wekelijks

avondmaal te vieren (Met al de h eiligen III,160-175).

72 Ook Van Rongen bespreekt dit punt en pleit voor verbeteringen. Niet alleen in de vormgeving

overigens. Hij ziet een verbinding met het avondmaal als m inder  zinvol,  om dat d it meestal toch niet

volgt in de diens t. Hij p leit voo r een  plaat s in he t kad er van  het  gebe d voo r de n ood  van a lle

christenheid (Met al de heiligen, 184v).

juist wel gelezen worden.
Daarnaast moet nagedacht worden over alternatieve vormen voor de viering van het avond-
maal, waardoor deze niet een te groot deel van de eredienst stempelt. In het licht van de
Schrift kan niet gezegd worden dat een bepaalde vormgeving persé moet.  Onze vrij massale
vieringen komen daar nog niet voor. In christelijke vrijheid mogen wij zelf de verschillende
factoren afwegen en een keus maken. Daarbij moeten naar ons inzicht factoren als frequen-
tie en feestelijk gedenken en loven van Gods grote daden het zwaarst wegen.  

Gezien het boven aangewezen karakter van het avondmaal is de passende plaats voor het
avondmaal binnen een volledige totaal-liturgie in het belijdend deel, bij de lofprijzing als
climax van de dienst. Het is dé plaats voor lofzeggingen op God en op Christus71. 

Vanuit de dogmatiek kan hiervoor een zijdelingse (meer niet!)  ondersteuning worden
gegeven. Als 'sacrament', 'zichtbaar woord' past het avondmaal na de gesproken verkondi-
ging.  

H  OFFER: KOLLEKTE

In verband hiermee is ook het moment van de offervaardigheid en barmhartigheid vaak niet
optimaal herkenbaar: het is veelal niet meer ingebed in de maaltijd, en ook losgekoppeld van
het 'lofoffer'.  
Ook de vormgeving werkt er niet aan mee het als een onderdeel van de samenkomst met
een eigen liturgische waarde te beleven72.

I  VASTHE ID EN ME ER VAR IATIE

De huidige liturgische afspraken functioneren in de praktijk te strak. Ze doen te weinig recht
aan de christelijke vrijheid, aan plaatselijke  verscheidenheid, en aan de mogelijkheid tot het
spontane in een samenkomst. In lijn met de Schrift zijn gezamenlijke afspraken nodig, maar
niet zo dat alles daarin gevangen wordt, of dat improvisatie erdoor geblokkeerd wordt.
Vastheid en variatie moeten samen gaan.
Dit is op te lossen door enerzijds voor bepaalde onderdelen meer stijlvolle alternatieven en
variatiemogelijkheden aan te reiken. En anderzijds door de aard van deze afspraken duidelij-
ker te maken, zodat ze niet legalistisch gehanteerd worden en er openheid blijft voor zelf-
standige invulling of aanvulling.

5.6.4 Wat er leeft in de kerken

Uit de inventarisatie van wat er leeft in de kerken, komen desiderata naar voren (vergelijk
hoofdstuk 4). Een globale vergelijking daarvan met de resultaten van onze bezinning uit de
Schrift brengt ons bij de volgende conclusies.

a. De zaak van de liturgie leeft in de kerken. In het licht van de Schrift valt dat positief te
waarderen. Bewuste omgang met de liturgie helpt om de gezamenlijke omgang met de
HERE zo verantwoord mogelijk vorm te geven en te beleven. 
Vaak blijkt uit de desiderata het verlangen in de eredienst meer speelruimte te ontvangen en
ook andere onderdelen dan de preek tot hun recht te doen komen. Dat doet recht aan de
veelzijdigheid in de verering van de HERE, die volgens de Schrift ook passend is.  



73 Ook Brienen wijst op de noodzaak de vorm geving va n de liturgie s teeds w eer te be trekke n op de tijd

en de cultuur (Orië ntatie  in de litu rgie , 72. 76). Bezinning op enkele van deze vragen vanuit een

gerefo rme erde ac htergron d biedt A.C . Barnard  in zijn standa ardwer k, Die erediens. 

b. Het beeld dat de inventarisatie oplevert is tegelijk veelvormig en soms ongelijksoortig. De
vraag om invoering van een schuldbelijdenis en genadeverkondiging heeft bijvoorbeeld een
ander gewicht dan de vraag om de wet te mogen lezen in een andere vertaling.  
Lang niet elk punt past onder een liturgische inventarisatie. Het  tempo van gezangen is
bijvoorbeeld een technisch musicologische kwestie. Toelating van gasten aan het avond-
maal is een kerkrechtelijk punt. En ook de overhead-projector bij de preek is geen liturgische
zaak. 
Veel wensen zijn ook in de huidige situatie mogelijk binnen het kader van de christelijke
vrijheid. Voorlezers in de dienst, jeugdige catechismuslezers, collectanten etc. zouden zo
kunnen worden ingevoerd. 
De inventarisatie lijkt hier en daar een grabbelton van leuke of minder leuke ideeën. Soms
blijkt op de achtergrond een gefundeerde visie op liturgie een rol te spelen. Maar ook staan
de voorstellen of vragen nogal eens op zichzelf. Bovendien kunnen achterliggende visies
onderling verschillen. Zo werken af en toe modern-liturgische of populair-evangelische
opvattingen door. Dat alles illustreert de noodzaak om als kerken in deze zaak niet alleen op
losse ideeën te reageren, maar een schriftuurlijk verantwoorde kijk op liturgie te ontwikkelen.
Daartoe hebben we - voortbouwend op vooral het werk van C. Trimp en G. van Rongen - in
dit hoofdstuk aanzetten willen geven.

c. Er blijken veel raakvlakken te bestaan tussen onze bezinning en de wensen uit de kerken.
Met name vallen op: de aandacht voor het avondmaal wat betreft frequentie, formulierge-
bruik en wijze van viering, de noodzaak van uitbreiding van het aantal gezangen, de inscha-
keling van meerdere gaven uit de gemeente, zinvoller vormgeving van de collecte, geza-
menlijke uitingen van de hele gemeente of beurtspraak en beurtzang in allerlei vormen, het
'amen'.  
Tegelijk missen wij bij de desiderata bijvoorbeeld het zicht op de lof op God en Christus als
wezenlijke structuurmomenten binnen de gezamenlijke omgang met de HERE.  

d. Uit de kerken zijn ook punten aangedragen waarop wij nu vanuit onze bezinning op
Schriftgegevens nog te weinig inhoudelijk kunnen ingaan. Bijvoorbeeld rond de doop, het
huwelijk, de inhoud van eventueel extra avondmaalsformulieren, en de plaats van kinderen
in de kerkdienst is verdere studie nodig. Gedeeltelijk hopen wij die te geven in een vervol-
grapport.

5.6.5 Bezinning op de eigen tijd en cultuur

In het bovenstaande (en het navolgende) wordt vooral vanuit de Schrift en de historie
gezocht naar een verantwoorde visie op liturgie vandaag. Het heden zelf komt alleen in
beeld vanuit de huidige situatie en de vragen daarover binnen onze kerken.

Wij komen niet toe aan verantwoording in andere richtingen. De confrontatie met een
pluriforme cultuur, met haar verschillende stijlen en subculturen brengt eigen vragen mee
rond bijvoorbeeld stijlbesef en de noodzaak of misschien juist het risico in dit opzicht de 'taal
van de tijd' te spreken. 

Daarnaast stelt ook de ontmoeting met christenen uit andere culturen of andere tradities
(bijvoorbeeld evangelisch) voor vragen. Ook vandaaruit kunnen waardevolle of juist riskante
elementen naar voren komen inzake de inhoud van de samenkomsten of de liederen.
Dergelijke vragen verdienen nadere doordenking73.

Daarbij moet tevens aan de orde komen welke zin en functie de samenkomst van de ge-



meente in onze tijd heeft. De verschillende  doelen van dat samenzijn verdienen nadere
analyse: eer van God, interne opbouw, missionair werven. Moeten deze gecombineerd
worden? Moet dat in elke samenkomst? Verdient het aanbeveling voor verschillende sub-
doelen samenkomsten met een eigen karakter in te stellen? 

Aan al deze vragen komen wij nu nog niet toe. Het lijkt ons te verdedigen dat ze pas later in
beeld komen. Eerst moet de kerk zich, wanneer zij op dit punt een leemte bij zichzelf ont-
dekt, liturgisch de rijkdom van de Schrift en de geschiedenis opnieuw eigen maken. Deze
inhaalmanoeuvre wordt vaak ten onrechte liturgische 'vernieuwing' genoemd. Pas als deze
kracht herwonnen wordt, is zij toegerust om in te spelen op de vragen van vandaag. En
eventueel te komen tot echte 'vernieuwing'. Anders zou gebrekkig liturgisch besef gekoppeld
aan gevoeligheid voor de eigen tijd gemakkelijk kunnen leiden tot snelle en oppervlakkige
aanpassingen. Bovendien leert de praktijk dat liturgische verrijking met de Schrift en de
geschiedenis van de kerk als eerste bronnen ook in de huidige tijd overtuigingskracht blijkt
te hebben.  
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6 DE LITURGIE IN DE KERK NA PINKSTEREN

6.1 Het voorgaande hoofstuk maakt duidelijk dat de bijbel ons een goed inzicht geeft in de
wijze waarop de gemeente van Christus wordt geroepen om God te vereren. Die roeping
komt van God zelf. In gehoorzaamheid aan die roeping organiseert de gemeente haar
samenkomsten.  
Het Nieuwe Testament geeft ook informatie hoe de gemeente na Pinksteren haar samenk-
omsten heeft ingericht. De lezing van het Woord en de dienst van de gebeden zijn vaste
elementen. Elementair is het bevel van Christus om zijn dood te verkondigen tijdens het
avondmaal. 
Maar ook wordt duidelijk: de gemeente van het nieuwe verbond krijgt vanuit de bijbel geen
vaste liturgie voorgeschreven.
Het ontbreken van zo'n instructie stelt ons aan de ene kant voor een probleem. Het zou een
stuk eenvoudiger zijn geweest wanneer de Here Jezus zelf, zoals ook onder het oude
verbond is gebeurd, strikte voorschriften had gegeven voor de eredienst.
Aan de andere kant mogen we daaruit de conclusie trekken dat de inrichting van de ere-
dienst in christelijke vrijheid gestalte mag krijgen. 
Wie gebruik wil maken van die vrijheid wordt wel met beide benen op het fundament van
heel de Schrift geplaatst. En ook moet hij zich met alle vezels van z'n geloofsbeleving
verbonden weten met de kerk van alle eeuwen.

6.2 Met die intentie laten zich de gegevens over de inrichting van de eredienst in de (eerste)
eeuwen na Pinsteren het beste interpreteren. Nu is het niet onze bedoeling de ontwikkeling-
en van de christelijke eredienst aan de hand van bronnen breed te beschrijven. De ontwikke-
ling van de eredienst is door veel plaatselijke liturgiecommissies bestudeerd en beschreven,
waarbij gebruik gemaakt is van voor iedereen toegankelijke literatuur zoals het boek Met al
de heiligen van G. van Rongen.
Bovendien hebben de kerken zich op generaal synodaal niveau, in de loop van deze eeuw,
twee keer uitgebreid bezonnen op de liturgie aan de hand van rapporten, die in acta zijn
opgenomen. Het is niet zinvol het werk van deze rapporteurs over te doen. We volstaan met
te verwijzen naar deze en andere al dan niet wetenschappelijke literatuur (zie Literatuurover-
zicht). Ons rapport beweegt zich, aanvullend, instemmend en op een enkel punt corrigerend
in de lijn van deze publikaties.

6.3 De christenen van de vroege kerk hebben, zeker voorzover zij tevoren de joodse religie
aanhingen, de tempel-liturgie gekend. Zij waren ook vertrouwd met de liturgie van de syna-
goge. Voortbouwend daarop hebben zij, mede gevoed door de wijsheid van heel de Schrift,
een weg gezocht om God te eren op een Hem welbehaaglijke wijze. Maar omdat hun oog
daarbij gericht was op de verhoogde Christus, hebben zij ook een breuk ervaren met hun
vroegere geloofspraktijk.
Uit de overigens niet talrijke bronnen, die ons uit de eerste eeuwen zijn overgeleverd, wordt
duidelijk dat de kerk direct na Pinksteren bouwde aan een bijbels-verantwoorde, nieuwtesta-
mentische liturgie. Het is ondoenlijk (in het kader van dit rapport) de eerste ontwikkelingen
van de vroeg-christelijke liturgie kort te beschrijven, waarbij recht wordt gedaan aan de
betekenis en interpretatie van de bronnen.1

6.4 Duidelijk is in ieder geval dat de eredienst zich in de eerste drie eeuwen van de christelij-
ke kerk ontwikkelt rond twee kernen: Schrift ('synaxis', de verkondiging van het Woord) en
tafel ('eucharistie', de viering van het avondmaal). Vatten wij de diverse bronnen samen, dan
zou het grondpatroon van de eredienst aan het einde van de derde eeuw als volgt beschre-



2 Vergelijk: A.C. Barnard, Die Erediens, Pretoria 21985, 166-167.

3 Naast de Westerse liturgieën uit de eerste 10 eeuwen, waren er in het Oosten (Egypte, Palestina,

Syrie  en Klein Azië) diverse liturgieën, die circa de negende eeuw leidden tot de Byzantijnse liturgie.

ven kunnen worden:2

Synaxis
Groet (bijv.: "De Heer zij met u, en met uw geest")
Schriftlezingen en psalmodie
Prediking
Voorbedengebed
Wegzending van de catechumenen

Eucharistie
Groet
Vredeskus
Offertorium
Eucharistiegebed
Breking van het brood en communie
Wegzending van de gemeente

6.5 Veel meer dan de eerste drie eeuwen is de periode vanaf de vierde eeuw gedocumen-
teerd. Vanaf deze tijd tot ongeveer de negende/tiende eeuw bestonden er in het Westen
verschillende liturgische tradities: de gallische liturgie (Frankrijk en Duitsland), de keltische
liturgie (Ierland, Schotland, Wales), ambrosiaanse liturgie (Milaan), de mozarabische liturgie
(Spanje) en de romeinse liturgie (Rome).3 Rond 1000 na Christus kreeg de romeinse liturgie
de overhand in het Westen. De pausen in Rome claimden dat zij de wettige opvolgers van
Petrus waren, en dat dus alle lokale kerken zich moesten richten naar romeinse gebruiken.
Ook inzake de liturgie, die een belangrijk middel was om de eenheid van plaatselijke kerken
vorm te geven.

6.6 De voorreformatorische eredienst in de Westerse wereld, zoals deze 1000 na Christus
de overhand kreeg, werd vanaf die tijd aangeduid met de naam 'mis'. Enerzijds sloot de
misliturgie zich aan bij wat in voorgaande eeuwen tot stand was gebracht. Daarbij zijn in de
misliturgie diverse oud-christelijke onderdelen terechtgekomen, die vanuit de bijbel goed te
verantwoorden zijn. Anderzijds werden in de misliturgie ook diverse onderdelen opgenomen
die ingegegeven waren door onschriftuurlijke dogma's.
Om daar enig inzicht in te krijgen, is het zinvol de onderscheiden bestanddelen van de
romeinse mis te noemen. De 'mis' kent een aantal vaste onderdelen, het zogenaamde
ordinarium (lett. het 'gewone van de mis'). Het zijn onderdelen die in elke dienst een vaste
plaats en een vaste tekst hebben. Het betreft met name de onderdelen Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus (& Benedictus) en Agnus Dei. De overige onderdelen van de mis horen tot het
zogenaamde Proprium (lett. 'het eigen van de mis'). Het zijn onderdelen die tussen het
Ordinarium worden geschoven en per dienst wisselende teksten hebben, waarbij in de
meeste gevallen de tijd in het kerkelijk jaar bepalend is (zoals lezingen, tussenzangen en
gebeden). Ook in het Proprium zijn veel onderdelen te vinden die voluit verantwoord zijn en
door alle eeuwen heen een plaats hebben gehad in de christelijke liturgie.

We besteden om twee redenen aandacht aan het Ordinarium. In de eerste plaats omdat het
Ordinarium onderdelen bevat die terugvoeren op vroeg-christelijke tradities. In de tweede
plaats zal blijken dat de diverse ordinarium-delen vorm geven aan bijbelse noties, die in
hoofdstuk 5 naar voren zijn gebracht maar die in de calvinistische traditie niet zijn overgeno-
men.



4 Zie o.a. L. B rinkhof f O.F.M ., Liturgisch Woordenboek, II, Roermond 1965-1968, k. 1425.

6.6.1 Kyrie eleison

Vertaling:
Heer, ontferm U!
Christus, ontferm U!
Heer, ontferm U!

Het Kyrie bevat de roep om ontferming die we aantreffen in Matteüs 15:22, 17:15 en 20:30.
Waarschijnlijk hebben we te maken met een element uit een christelijk privégebed, dat in de
vierde/vijfde eeuw in diverse liturgieën terecht kwam. Het Kyrie wordt al vermeld in het
reisjournaal dat Egeria rond 390 maakte. Ze meldt dat het Kyrie dagelijks in de vespers te
Jeruzalem werd gebeden. In het Oosten treffen we omstreeks het jaar 500 het Kyrie in de
liturgie aan, zoals we leren uit de Apostolische Constituties (Syrie, omstreeks 500). Het Kyrie
kwam rond het jaar 500 ook in Westerse erediensten voor: de romeinse, milanese en
gallische liturgie.

Het Kyrie werd door het volk geroepen als antwoord op de gebeden en voorbeden van de
diaken. Het Kyrie vormde dus onderdeel van wat wij het 'voorbede-gebed' of ‘algemeen
kerkgebed’ zouden noemen. Dit is van belang voor de betekenis van het Kyrie. Het Kyrie is
inhoudelijk gezien niet hetzelfde als de 'openbare schuldbelijdenis', die o.a. door Calvijn aan
het begin van de eredienst als aparte liturgische acte geplaatst werd. Bij de ‘schuldbelijdenis’
gaat het primair om belijdenis van zonden en schuld van de gemeente. In het Kyrie kijkt de
kerk niet alleen naar zichzelf, maar naar de hele schepping (vgl. 5.5.4). Het Kyrie bedoelt
een huldiging en aanroeping van de Kurios (Christus) te zijn, die redding uit alle nood kan
geven. Het Kyrie is een smeekbede waarmee erkenning van Gods heerschappij uitgespro-
ken wordt. En tevens wordt door het Kyrie de eigen onmacht en de afhankelijkheid van alle
schepselen van God erkend.

Ook historisch gezien kunnen het Kyrie en de ‘schuldbelijdenis’ niet als equivalenten gezien
worden. De schuldbelijdenis moet gezien worden als een liturgische acte die afgeleid is van
de Offene Schuld uit de zogenaamde middeleeuwse pronaus, dan wel als de equivalent van
het ‘confiteor’ uit de romeinse mis (zie hieronder paragraaf 6.11).

Het Kyrie had niet in alle liturgieën dezelfde plaats. In de ambrosiaanse liturgie volgde het
Kyrie bijvoorbeeld op het Gloria. Weer elders volgde het Kyrie op de 'Woorddienst'. De
plaats van het Kyrie aan het begin van de romeinse mis is waarschijnlijk door paus Gelasius
(492-496) ingevoerd. In de zevende en achtste eeuw werden de gebeden weggelaten en
bleef alleen het antwoord van het volk (het Kyrie) staan. Een latere ontwikkeling is eveneens
om het Kyrie niet langer te zien als een gebed tot Christus, maar als een gebed tot de
drieënige God. Van oorsprong werd het gebed echter niet trinitarisch maar christologisch
geïnterpreteerd.4

6.6.2 Gloria

De vertaling van deze hymne luidt:

Eer aan God in den hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen U.
Wij aanbidden U.
Wij verheerlijken U.
Wij danken U om uw grote heerlijkheid.



5 Zie o.a.:

– C. Mahre nholz, 'Die S telle des C redo im  Haup tgottesdie nst,' in: Evangelisch-lutherische

Kirchenzeitung 1956, 215-218.

– M. Jenny, Die Einheit des Abendmahlsgottesdienstes bei den elsässischen und schweizeri-

schen Reformatoren, Zürich-Stuttgart 1968, 118.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader!
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Die de zonden der wereld wegneemt
ontferm U over ons.
Die de zonden der wereld wegneemt,
aanvaard ons smeekgebed;
Die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste,
Jezus Christus.
Met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Het Gloria is een proza-hymne die – historisch gezien – samengesteld is uit twee delen. Het
eerste gedeelte wordt gevormd door de tekst uit Lucas 2:14. Alles wat daarna komt (vanaf
‘Wij loven U’) is in de vierde eeuw aan de hymne toegevoegd.
Het Gloria is oorspronkelijk een hymne uit het morgengebed. Uit de hierboven reeds vermel-
de Apostolische Constituties is bekend dat het Gloria in de vierde eeuw liturgisch gebruikt
werd. Vermoedelijk raakte de hymne rond 350 in het Westen bekend. Daar werd het Gloria
opgenomen in de romeinse, ambrosiaanse en mozarabische liturgieën. Rond 600 ontving de
hymne in de pausmis een plaats na het Kyrie. Het gebruik ervan was overigens alleen
toegestaan aan bisschoppen en dan nog uitsluitend op zondagen en martelaarsfeesten. In
1048 werd bepaald dat alle priesters het mochten zingen. Uit dit korte historische overzicht
blijkt dat het Kyrie en Gloria oorspronkelijk geen eenheid vormden. Het Gloria kreeg pas
later een plaats na het Kyrie.

6.6.3 Credo

Het Credo (de geloofsbelijdenis) is voor ons het meest herkenbare ordinariumdeel. Ook de
calvinistische traditie kent deze liturgische acte. In de voorreformatorische kerk kreeg echter
niet de Apostolische Geloofsbelijdenis, maar de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel
een vaste plaats in de eredienst.
De wortels van het liturgisch gebruik van het Credo liggen in het Oosten. In de vierde eeuw
werd het Credo te Jeruzalem gebruikt in de doopliturgie. Aan het begin van de zesde eeuw
werd het Credo in Constantinopel gebruikt. Al spoedig werd het tevens in de Mozarabische
liturgie opgenomen. Pas in de achtste eeuw begint de verspreiding over de rest van de
Westerse wereld. In 1014 wordt het Credo in de romeinse liturgie aanvaard. Zowel in de
Oosterse als in de Westerse liturgieën fungeerde het Credo als afsluiting van het Woordge-
deelte ('samenvatting') en als inleiding op de sacramentsviering ('vereniging in het geloof
van degenen die het avondmaal gaan vieren').5

6.6.4 Sanctus (& Benendictus)



6 Over h et 'hosan na' zie: J. van B ruggen , Marcu s, Kam pen 19 88, 248. 

7 Canon wil zeggen: vaste regel volgens welke het misoffer opgedragen moet worden . Tijdens  deze

canon vindt o .a. de  cons ecra tie plaats. O ver de ges chieden is van de 'canon', zie: L. Brinkhoff  O.F.M.

(red.), Liturgisch Woordenhoek, Roermond en Maaseik 1958-1962, k. 347-349.

 

Vertaling:
Heilig, heilig, heilig,
is de Heer, God der heerscharen.
Vol zijn hemel en aarde
van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge!
Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge!

Het oudste ordinariumdeel dat in de christelijke eredienst een plaats ontving, is het Sanctus.
De tekst voert terug op Jesaja 6:3 (vgl Opb. 4:8). In het late jodendom maakte het driemaal
'Heilig' onderdeel uit van het morgengebed. Het Sanctus vinden we in vrijwel alle avond-
maalsliturgieën uit de eerste eeuwen van onze jaartelling terug. Alleen in de Traditio Aposto-
lica van Hippolytus (170-230) ontbreekt het.
Door de kerkvaders is sterk benadrukt dat de kerk op aarde door het zingen van het Sanctus
instemt met de lofprijzing van de engelen in de hemel (vgl. ook 5.3.3 en 5.4.5).
Het Sanctus werd tot de vijfde eeuw gezien als lofprijzing op God de Vader. Nadat Arius in
de vierde eeuw echter van zich had laten horen, werd het driemaal 'heilig' meer opgevat als
een lofprijzing van de Drieëenheid.
Er bestaat veel onduidelijkheid over de vroegste geschiedenis en betekenis van het Bene-
dictus (‘Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer’ (Mat. 21:9). Wel is bekend dat het
Benedictus in Syrië in de vierde eeuw aan het Sanctus werd toegevoegd. In de romeinse
liturgie gebeurde die toevoeging pas in de zevende eeuw. Dit betekent dat het Sanctus en
Benedictus vanouds niet bij elkaar hoorden. Het Benedictus wordt omlijst met het 'hosanna'.6

De onduidelijkheden die er bestaan omtrent de vroegste geschiedenis van het Benedictus
verhinderen definitieve uitspraken te doen over de oorspronkelijke liturgische en theologi-
sche betekenis. Toch vraagt die betekenis onze bijzondere aandacht. Want wat wordt
bedoeld met de woorden 'Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer'? Moeten daarbij
gedacht worden aan de consecratie, de verandering van brood en wijn? We hebben gezien
dat in de zevende eeuw het Benedictus in de romeinse liturgie aan het Sanctus werd ver-
bonden. Het gezang werd geplaatst vóór de canon,7 dus: voor de liturgische acten waarin
het offer van Christus herhaald werd. In toelichtingen, die roomse theologen op de mis
hebben gegeven wordt gesteld dat de woorden van het Benedictus slaan op de consecratie
van brood en wijn 'De Heer komt op het altaar'  –  vandaar: 'gezegend Hij die komt'.
Door de roomse interpretatie en door de plaats in de mis, is het Benedictus tot op de dag var
vandaag historisch belast: de suggestie dat gedoeld wordt op de komst van Christus in
brood en wijn, lijkt onvermijdbaar. Het ligt voor de hand vanuit de achtergrond het Benedic-
tus als onbruikbaar af te wijzen.
Toch is dat o.i. niet noodzakelijk en zijn er redenen die het gebruik zinvol maken. We wijzen
in dit verband naar Openbaring 4:8: 'Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die
was en die is en die komt'. In deze tekst vinden we als het ware het Sanctus en Benedictus
aan elkaar gekoppeld. Anders gezegd: in Openbaring is aan het oudtestamentische Sanctus
uit Jesaja 6 de lofprijzing op God die komt toegevoegd. Vanuit deze optiek gezien functio-
neert het Benedictus sterk eschatologisch, een functie die waarschijnlijk recht doet aan de
oorspronkelijke. Dit leidt tot onze conclusie dat het Benedictus alleen bruikbaar is wanneer
de eschatologische betekenis tot uiting komt. Van belang is dan vooral de plaats waar het
Benedictus geplaatst wordt in de viering. Wanneer het bijvoorbeeld geplaatst wordt na het



8 Institu tie, Boek II, hoofdstuk XVII, 4.

gereformeerde 'sursum corda' en/of gezongen wordt tijdens of na de communie, is elke
mogelijke referentie aan een roomse interpretatie van de woorden 'Hij die kornt’ uitgesloten.

6.6.5 Agnus Dei 

Vertaling:

Lam van God,
Die de zonden der wereld wegneemt
ontferm U over ons.
[geef ons de vrede]

Het Agnus Dei gaat terug op de tekst uit Johannes 1:29: ‘Zie het lam Gods, dat de zonde
der wereld wegneemt’. Dit gezang refereert aan het offer van Christus, waarbij het beeld van
het lam gebruikt wordt. Van oorsprong werd dit gezang gezongen bij het breken van het
brood. Dat breken van het brood werd gezien als een heenwijzing naar het lijden en sterven
van Christus. In dit kader werd het Agnus Dei in de vierde eeuw al in diverse Oosterse
liturgieën gebruikt. In de roomse mis is het Agnus Dei in de zevende eeuw terecht gekomen.
Evenals bij het Benedictus geldt hier dat je de tekst op deze plaats 'rooms' kunt interprete-
ren: het Lam Gods dat op het altaar zal verschijnen. Oudere rechten heeft een schriftuurlijke
interpretatie, waarbij het gezang verwijst naar het volbrachte offer van Christus. Volgens
Calvijn stelde Johannes met zijn woorden Christus ‘tegenover alle offeranden der wet, om te
leren, dat in Hem alleen vervuld is, wat door die figuren werd aangewezen.’8 

6.7 In deze ordinarium-teksten valt sterke nadruk op de viering van het heil en de lofprijzing
van God. De samenkomsten van de vroeg-christelijke kerk werden hier sterk door gestem-
peld: de Here wordt geloofd om wie Hij is en om wat Hij gedaan heeft. Daarom stemt de
gemeente in met de hemelse liturgie (Gloria en Sanctus). Daarom wordt ook de nood van de
wereld aan God voorgelegd (Kyrie): zo wordt Hij erkend als koning van de wereld, als God
de Schepper en als de God die komen zal.
Gezien hetgeen in hoofdstuk 5 van dit rapport vanuit de bijbel naar voren is gebracht over de
eredienst, is de conclusie gewettigd dat de oud-christelijke kerk met deze teksten goede
vormen gekozen en ontwikkeld heeft om God te vereren op een Hem welbehagelijke wijze.

6.8 Deze oude liturgische elementen bleven in de romeinse mis staan toen de roomse
offergedachte steeds sterker opgang maakte in het Westen. Vanaf de zesde eeuw is er
duidelijk een ontwikkeling te signaleren, die langzaam maar zeker leidt naar de
transsubstantiatie-leer, de leer van de wezensverandering van brood en wijn in lichaam en
bloed van Christus. Pas in de elfde eeuw krijgt de transsubstantiatie-leer in het Westen de
overhand. Op het Vierde Lateraanse Concilie in 1215 wordt de leer door de Rooms-Katholie-
ke kerk tot dogma verheven. Dat is dus vele eeuwen nadat de meeste ordinariumdelen in de
romeinse mis waren opgenomen. Dit geeft duidelijk al aan dat de roomse offergedachte zich
onafhankelijk van het ordinarium heeft ontwikkeld en dat het ordinarium dus niet gerelateerd
is aan het roomse offer-dogma.

De ontwikkeling naar het dogma de transsubstantiatie heeft wel andere ingrijpende gevolgen
gehad voor de christelijke eredienst. We noemen de volgende. Het brood werd 'hostie',
hetgeen letterlijk 'offerande' betekent en verwijst naar Efeze 5:2 (Christus die Zich voor ons
overgegeven heeft als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk). In de
Middeleeuwen werd het gebruikelijk dat de gewone kerkganger eenmaal per jaar (nl. met
Pasen) communiceerde. Voorzover het kerkvolk de hostie al in ontvangst nam, ging dit
knielend gebeuren. Bovendien werd het gebruikelijk dat men de hostie niet meer in de hand
nam. De priester legde de hostie op de tong.



9 Uitgebreider over de opzet van de m is, zie: C. Trim p, De gem een te en  haar  liturgie , Kampen 1983,
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Je ziet dat tijdens de ontwikkeling van de roomse offergedachte ook veranderingen plaats-
vinden rond de canon. De heiligheid van de canon werd zo hoog ingeschat dat de priester
de woorden in stilte bad. Er was vrees voor ontwijding van de woorden. Synchroon hiermee
loopt dat het aandeel van het volk aan de eredienst sterk gereduceerd werd. De nadruk op
het offer van de mis komt ook tot uiting in het feit dat van de schriftlezingen en preek alleen
de lezingen overbleven. De bediening van het gelezen schriftwoord werd ondergeschikt aan
het offer dat in de dienst gebracht moest worden.
Voor Rome ging de hele eredienst zich concentreren om de consecratie van brood en wijn.
De Rooms-Katholieke eredienst had tot doel om God het offer van de kerk, het offer van
Christus opnieuw aan te bieden. Het hart van deze eredienst was dan ook de canon. Het
belangrijkste moment voor Rome is het uitspreken van de instellingswoorden uit Matteüs 26.
Op dat moment vindt de verandering van brood en wijn plaats, die het lichaam en bloed van
Christus worden.9

We treffen in de roomse mis vanaf de twaalfde/dertiende eeuw allemaal rituelen aan waarte-
gen de reformatoren zich stevig verzet hebben: in stilte bidden van de priester, de aanbid-
ding van de hostie, het niet of nauwelijks deelnemen aan de communie door het kerkvolk.
De oppositie tegen deze rituelen hing samen met hun principiële verwerping van de
transsubstantiatie-leer: het brengen van een offer aan God, waarbij brood en wijn verande-
ren in lichaam en bloed van Christus. Je ziet bij alle reformatoren dan ook dat ten aanzien
van de avondmaalsviering de orde van dienst radicaal werd gewijzigd. In sommige gevallen
hebben de romeinse mis en de reformatorische liturgieën wat het sacramentsgedeelte
betreft alleen de instellingswoorden gemeenschappelijk.

De zuivering van de liturgie betrof de rooms-katholieke opvatting dat de eredienst diende om
het offer van Christus te herhalen tot heil van de gelovige. Het is terecht één van de meest
ingrijpende wapenfeiten van de Reformatie. C. Trimp omschrijft dit proces als volgt: 'In 1517
begon de Geest van God ogen en oren te openen voor de goede boodschap van Christus'
gerechtigheid, die Hij eens voor altijd in zijn zelfofferande aan het kruis had verworven en in
de prediking van het evangelie uitdeelt aan het volk.'
'Wat wordt dus de taak van de kerk? De prediking aanvaarden en het heil van Christus
vieren in een heerlijke gedachtenis van zijn bittere dood - dat ene definitieve zoenoffer van
het nieuwe verbond.
Het werd tijd, dat de voorganger van de kerk zich omkeerde en niet tot God, maar namens
God tot de gemeente ging spreken. Hij moest de woorden van het geloof spreken en de
gemeenteleden in de mond en na aan het hart leggen (Rom. 10:8-10). Want de God van de
kerk is een genadige Vader sinds dat moment waarop de zon weer ging schijnen op Golgot-
ha. Deze God verwacht de dank van de kerk voor zijn onuitsprekelijke gave!
Toen dit inzicht doorbrak in de tijd van de kerkreformatie, was men ook in staat door het
uitbundig ceremonieel van de romeinse mis heen te kijken en de waardeloosheid van het
eeuwenoude offerritueel te doorzien.
Dus moest die dag wel komen, waarop de reformatie ook het liturgisch centrum van de kerk
bereikte en het altaar afgebroken werd.' 10

Reformatie betekent dus in dit verband: het altaar maakt plaats voor de preekstoel en de
avondmaalstafel. Of, anders gezegd: de mis wordt gereformeerd, doordat de relatie tussen
de prediking en de avondmaalsviering op een Schriftuurlijke manier wordt hersteld. 

6.9 Ten aanzien van de reformatorische orden van diensten zijn globaal twee typen te
onderscheiden



11 Zie o.a.: H .O. Old, The  Patris tic Ro ots o f Refo rme d W orsh ip, Zürich 1975, 141-156.

12 Institu tie, IV, 17, 43/44.

a. De vroege reformatorische orden van dienst (tot 1525) beoogden vooral een revisie
van de mis. Alles was 'rooms' was, moest het veld ruimen. Dit betekende met name
verwijdering van het hart van de mis, de canon. De mis werd gezuiverd van alle ele-
menten die aan de transsubstantiatie-leer deden denken. De vijf ordinariumgezangen
werden hier gehandhaafd. Blijkbaar waren die niet gerelateerd aan specifiek roomse
dogma's.

b. Vanaf 1525 voerden de reformatoren radicale hervorming door in de eredienst. Er
werd grotere afstand geschapen ten aanzien van de roomse traditie uit de Middeleeu-
wen. De ordinariumdelen werden soms gehandhaafd (Luther), facultatief gesteld
(Bucer) of geheel verwijderd (Calvijn).

Beperken we ons tot Calvijn dan intrigeert de vraag waarom de Geneefse reformator geen
gebruik maakte van de ordinariumgezangen. 
De calvinistische reformatie van de eredienst in de zestiende eeuw vond plaats vanuit een
'ad-fontes'-houding: terug naar de bronnen. De belangrijkste bron was uiteraard de Schrift.
Keer op keer heeft Calvijn erop gehamerd dat in een eredienst alleen geboden is, wat God
in de Schrift voorschrijft. En die voorschriften bestaan kort samengevat hieruit, dat in de
kerkdienst drie dingen noodzakelijk zijn: verkondiging van Gods woord, de openbare gebe-
den en bediening van de sacramenten. Voor het overige was er volgens Calvijn vrijheid in
ceremoniën. De nadruk van Calvijn op deze vrijheid is onder andere ingegeven uit oppositie
tegen Rome, waar het heil van de kerk afhing van door mensen opgelegde rituelen.
Calvijns activiteiten ten aanzien van de liturgie vonden plaats vanuit een ad-fontes-houding.
Dat betekende ook: terug naar de bronnen van de 'Oude Kerk'. Met de Oude Kerk bedoelde
Calvijn de kerk uit de eerste zes eeuwen van de christelijke jaartelling. Wanneer hij zich
beriep op de Oude Kerk, werd een bron uit de eerste zes eeuwen aangehaald: Plinius,
Tertullianus, Augustinus, Ambrosius, Chrysostomos, enzovoort.
We weten globaal welke bronnen Calvijn kende.11 Maar onvoldoende bekend is nog welk
beeld Calvijn precies had van de Oude Kerk en hoe hij de bronnen interpreteerde. Wat wist
hij van de liturgische situatie? Antwoord op deze vragen vergen apart onderzoek, dat –
voorzover ons bekend – nog niet gedaan is.
Wel is duidelijk dat het Calvijn er niet ging om de orde van dienst van de Oude Kerk zoveel
mogelijk te kopiëren. Dat zou trouwens onmogelijk geweest zijn: er bestond –  zoals wij ook
hierboven schetste – nog niet één orde van dienst. Evenmin was het ordinarium algemeen
aanwezig in de toenmalige bestaande orden van dienst.
Wel is duidelijk dat het Calvijn er niet om ging de orde van dienst van de Oude Kerk zoveel
mogelijk te kopiëren. Dat zou trouwens onmogelijk geweest zijn: er bestond – zoals wij
hierboven schetsten – nog niet één orde van dienst. Evenmin was het ordinarium algemeen
aanwezig in de toenmalige bestaande orden van dienst.

Calvijn beriep zich op de Oude Kerk omdat in deze kerk volgens hem de apostolische
traditie nog zuiver werd bewaard en uitgebouwd. Het ging de reformator om de zuivere vorm
van aanbidding.
Met een beroep op de Schrift en de traditie van de Oude Kerk kwam Calvijn ertoe om de mis
te vervangen door het avondmaal. Ook vond er herstel plaats van de Woorddienst, die bij
Rome was verworden tot een opstapje naar de offermis. Tevens beijverde Calvijn zich voor
actieve deelname van het kerkvolk, hetgeen o.a. tot uiting kwam in het invoeren en bevorde-
ren van de gemeentezang, het uitgeven van kerkboeken met psalmen én gezangen. Met
een beroep op Schrift en Oude Kerk vond Calvijn dat het avondmaal minstens (!) één keer
per week in de kerk gevierd moest worden.12

Calvijn heeft echter niet de ordinariumgezangen gebruikt. Ook heeft hij deze liturgische
onderdelen niet vervangen door equivalenten. Het is niet juist te stellen dat in de calvinisti-



13 Het is niet mogelijk in het kader van dit rapport breedvoerig in te gaan op het ingewikkelde vraagstuk

over de herkomst en verspreiding van reform atorische  orden va n dienst e n elem enten da aruit. Zie

daarov er o.a.:

– A.F.N. L ekke rkerk er, Kanttekeningen bij het Hervormde Dienstboek, I, 's-Gravenhage 1952.

– G.J. van  de Poll, Martin Bucer’s liturgical ideas, Assen 1954.

 

14 Uitgebreider over de p reekd ienst: W .F. Dan kbaar , Hervormers  en Humanisten, Amsterdam 1978,

201-236.

sche eredienst bijvoorbeeld de Tien Geboden de plaats ingenomen hebben van het Gloria.
Theologisch-inhoudelijk en historisch is er geen verband tussen de Wet en het Gloria als
liturgische acten. De Wet werd om andere motieven in de eredienst geplaatst dan het Gloria
(zie hieronder). Zoals gezegd, het Kyrie is niet hetzelfde als de schuldbelijdenis die Calvijn
aan het begin van de dienst plaatste.
Wanneer we zoeken naar redenen waarom Calvijn de ordinariumgezangen niet gebruikt
heeft, dan is allereerst het volgende vast te stellen: Calvijn heeft zich – voor zover bekend –
nergens expliciet uitgelaten over de ordinariumgezangen. Dat betekent dat je nergens bij
Calvijn kunt vinden waarom hij de gezangen links liet liggen. Eveneens betekent het dat je
dus nergens kunt vinden dat de liturgische onderdelen volgens Calvijn gerelateerd zijn aan
bepaalde roomse dogma's. Dit geldt overigens voor alle reformatoren.
Over talrijke zaken en gebruiken, waaraan roomse dogma’s ten grondslag lagen, hebben
reformatoren zich wel ergens in negatieve zin uitgelaten. Wanneer het ordinarium daarbij
hoorde, dan ligt het voor de hand dat daarvan iets van in de reformatorische geschriften
terug te vinden zou zijn.
Vervolgens willen we herinneren aan Calvijns principe dat de kerk voor haar erediensten
slechts gebonden is aan hetgeen de Schrift voorschrijft. Geboden tot het gebruik van ordina-
riumdelen zijn daarin nergens te vinden.

Heeft Calvijn zich dus nergens expliciet over het ordinarium uitgelaten, er zijn o.i. wel een
paar redenen te bedenken waarom hij het ordinarium links liet liggen. Belangrijk daarbij is
dat we de liturgische activiteiten van de reformator in de toenmalige religieuze context
plaatsen.
Dan was er o.i. bij Calvijn allereerst een sterk antithetisch motief om het ordinarium niet te
gebruiken. Het ligt voor de hand dat Calvijn een grote afstand wilde scheppen t.a.v. de
middeleeuwse mis. Elke mogelijke herinnering wilde hij waarschijnlijk vermijden vanwege de
'hardleersheid van het kerkvolk'. Daarbij speelde de vraag of de ordinariumgezangen gerela-
teerd waren aan roomse dogma's een ondergeschikte rol.
Vervolgens was er o.i. een didactisch motief. Wanneer je constateert dat bij het kerkvolk een
grondig gebrek aan schriftkennis bestaat, is het vanzelfsprekend dat je aan het didactische
aspect van de eredienst voorrang geeft. Wil je onderwijzen dan is de 'preek' de meest voor
de handliggende vorm. Kennis en verbreiding van de Schrift was ook één van de beweegre-
denen waarom Calvijn de voorkeur gaf aan het zingen van de Psalmen. Wanneer kennis
omtrent de sacramenten ontbreekt, zijn sterk didactische formulieren van levensbelang.

6.10 In verband met de didactische inslag die de calvinistische orden van dienst hadden, is
te wijzen op de relatie die er op dit punt bestaat tussen de middeleeuwse preekdienst en
diverse reformatorische liturgieën.13

De preekdienst ('pronaus'), die in de landstaal gehouden werd, ontstond in de middeleeuwen
(ongeveer de twaalfde eeuw) en ontwikkelde zich in eerste instantie binnen de mis. Een
latere ontwikkeling is dat de preekdienst als aparte dienst (los van de mis) werd gehouden.
De pronaus had een sterk onderwijzend karakter en didactische doelstelling. In de
laat-middeleeuwse pronaus kwam na de preek (in de landstaal) een catechetisch deel
waarin achtereenvolgens het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis en de Tien
Woorden gereciteerd werden. Dat is dus de zogenaamde catechetische drieslag 'ge-
loof-gebod-gebed'. Op dit catechetisch gedeelte volgden de 'openbare schuldbelijdenis'
(Offene Schuld) en een gebed om vergeving van zonden.14



15 Zie over d e midd eleeuw se oors prong v an reform atorisch e orden  van diens t o.a.:

– F. Brightm an, The E nglish rite , Londen21921 (reprint 1970).

– E. W eisma nn, 'De Pre digtgottes dienst un d die verw andten  Form en', in: Leitu rgia , III, Kassel

1956, 16-27.

 

16 Institu tie, III, 4, 10-11.

Elementen, die in de pronaus na de preek (ter onderwijzing) aan de orde kwamen, zijn voor
diverse reformatorische orden van dienst van belang geweest.15  Hier moet allereerst de
naam van Guillaume Farel genoemd worden, die in zijn orde van dienst (1533) de elementen
uit de pronaus na de preek opgenomen heeft.

Zijn orde van dienst zag er vanaf de preek als volgt uit:

– Preek
– Vermaning
–  Decaloog
– avondmaalsonderwijs (& retentie & Offene Schuld)
– Onze Vader
– Apostolicum
– Genadespreuk
– Instellingswoorden
– Korte verklaring met Sursum Corda en uitnodiging
– Communie
– Voorbeden en slotvermaning
– Zegen

Wanneer er geen avondmaalsviering gevierd werd, volgden na de preek:

– Vermaning
– Decaloog
– Bede om schuldvergeving (vgl Offene Schuld uit pronaus)
– Onze Vader
– Apostolicum
– Voorbede en vermaning
– Zegen.

Farel sloot dus zeer nauw aan bij de middeleeuwse preekdienst. Ongetwijfeld zijn de orden
van dienst die Calvijn gebruikt heeft, in meer of mindere mate door Farel beïnvloed. Het is
niet mogelijk en noodzakelijk in dit rapport in te gaan op het complexe vraagstuk of de orden
van dienst, die onder invloed van Calvijn ontstaan zijn, teruggrijpen op de romeinse mis-
structuur of op de preekdienst, dan wel een eigen creatie van Calvijn zijn.
Wel is het zinvol dieper in te gaan op deze orden van dienst. Bestudering van Calvijns
liturgische activiteiten brengt aan het licht dat de opname en de plaatsing van diverse
liturgische acten nauw samenhingen met Calvijns theologie.

6.11 Met een beroep op het Oude Testament (o.a. 2 Samuël 12:13 en Leviticus 16:21) stelt
Calvijn in zijn Institutie dat het passend is 'dat wij door de belijdenis van onze ellende de
goedheid en barmhartigheid van onze God onder elkaar en voor de hele wereld verheerlij-
ken. Deze soort van belijdenis nu behoort regelmatig in de kerk plaats te hebben [...] Want
daar wij in alle heilige samenkomsten ons stellen voor het aangezicht Gods en der engelen,
welk ander begin zal dan onze handeling hebben, dan de erkenning onzer onwaardigheid?'16

Hiermee is kort en krachtig de reden gegeven waarom Calvijn aan het begin van de dienst



17 Over de herkomst van de schuldbelijdenis lopen de meningen uiteen. W e ku nnen hier  in het midden
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een Openbare schuldbelijdenis plaatste.17

In de Straatsburgse liturgie18 volgde op deze schuldbelijdenis een genadeverkondiging. De
genadeverkondiging is in de afgelopen eeuwen een omstreden liturgische acte geweest.
Beperken we ons tot de twintigste eeuw, dan blijken diverse personen (in eerste instantie)
herinvoering van de genadeverkondiging bestreden te hebben.19 Tegenargument was vooral
dat de genadeverkondiging voldoende aan bod komt in de bediening van het Woord. Ande-
ren hebben voor herinvoering een pleidooi gevoerd.20 Overzien we de recente publikaties
over deze materie, dan blijkt men het er over eens te zijn dat herinvoering van de genade-
verkondiging wenselijk is.21

Omdat de Wet in de huidige orde van dienst een vaste plaats heeft  verworven, verdient hij
aparte aandacht. In tegenstelling tot de pronaus, waar de Wet uit catechetisch-pedagogisch
motieven opgenomen was, heeft de Wet bij Calvijn een theologisch-liturgische betekenis. De
wijze waarop Calvijn de Wet in de orde van dienst plaatste, hing nauw samen met zijn visie
op de tweevoudige functie van de Wet (bron van zondekennis en regel der dankbaarheid).
Van essentieel belang is dat Calvijn geen heilsordelijk schema aanhing waarbij kennis van
ellende door de Wet vooraf moet gaan aan kennis van vergeving door het evangelie. Of, om
Calvijn zelf aan het woord te laten: 'Wanneer wij zeggen dat de oorsprong der boetvaardig-
heid in het geloof ligt, dromen wij toch niet van een tijdsruimte, in welke het geloof bezig is te
baren, maar wij willen aantonen, dat de mens zich niet met ernst op de boetvaardigheid kan
toeleggen, tenzij hij weet dat hij God toebehoort. En niemand is waarlijk overtuigd God toe te
behoren, dan alleen hij, die eerst zijn genade heeft aangegrepen.’22

Deze visie is bepalend geweest voor de wijze waarop Calvijn omging met de Tien Geboden
in de orde van dienst. In de Straatsburgse orde van dienst was de Wet geplaatst na de
verkondiging van de vergeving van de zonden. Hierdoor fungeerde de Wet vooral als norm
die de gemeente aannam voor het nieuwe leven in Christus. Maar daarbij was ervoor ge-



23 Uit de tabel uit 1549, waarop aangegeven staat welke liederen gezongen worden, lezen we: 'Ce
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zorgd dat de andere functie van de Wet, bron van ellendekennis, niet uit het zicht verdween.
Want na elk gebod liet Calvijn 'kyrie eleison' (Heer, ontferm U over ons) zingen. Op deze
wijze werd liturgisch vorm gegeven aan de reformatorische visie op de Wet en op boetvaar-
digheid en vergeving van zonden, die beide beschouwd werden als weldaden van Christus.

In Genève moest Calvijn noodgedwongen de genadeverkondiging laten vallen. Dit beteken-
de dat de Wet direct zou volgen op de schuldbelijdenis. Daardoor zou de Wet eenzijdig als
bron voor ellendekennis naar voren komen. Dit zou tegen Calvijns theologische visie op de
Wet ingaan. Vandaar dat vanaf 1549 in Genève de Tien Geboden na het Woordgedeelte
(schriftlezingen en preek) en vóór de avondmaalsviering geplaatst werden.23 Door de Wet na
het Woordgedeelte te plaatsen komt de functie van 'regel der dankbaarheid' nog sterker
naar voren: nadat de gemeente Gods woord verkondigd is, neemt zij de Tien Woorden aan
als norm voor het nieuwe leven van de dankbaarheid.
Bovendien is niet zonder betekenis dat de Wet in Genève vóór de viering van het avondmaal
geplaatst is. De Wet fungeert dan ook in het kader van de zelfbeproeving en retentie. We
willen in dit verband wijzen op de overeenkomst tussen de zogenaamde zondarencatologus
uit het avondmaalsformulier en de Tien Woorden.24 Kortom, ook wanneer de Wet tussen de
dienst van het Woord en de sacramenten geplaatst is, blijft zij fungeren als regel der dank-
baarheid, waarbij de functie van kenbron van ellende hoorbaar blijft.

Ten aanzien van het functioneren van de Wet in de huidige orden van dienst (Middelburg
1933 en Kampen 1975) kan het volgende gesteld worden. In de beide orden van dienst is de
Wet geplaatst na het eerste lied en vóór de schuldbelijdenis. De tweevoudige functie van de
Wet wordt door deze rangschikking niet vanzelf duidelijk. Door het ontbreken van een
voorafgaande genadeverkondiging en door het volgen van een schuldbelijdenis, komt de
Wet als regel der dankbaarheid niet duidelijk naar voren en komt het in de praktijk voor dat
de Tien Woorden voornamelijk functioneren als bron van ellende-kennis. Ten opzichte van
de plaats die Calvijn de Wet op theologische gronden gaf, betekent dit o.i. een verlies.

Calvijn kende uitsluitend het zingen van de Wet. Voorlezing van de Wet, zoals in de pronaus
en in de huidige orden van dienst plaatsvindt, was hem onbekend. In verschillende gerefor-
meerde publicaties25  wordt gesteld dat de gemeente de Wet niet behoort te zingen. Opposi-
tie tegen het zingen van de Wet komt voort uit de opvatting dat een orde van dienst een
opeenvolging van Woord en antwoord is. De Wet behoort in deze visie niet tot het antwoord
van de gemeente, maar tot het Woord en kan daarom niet door de gemeente gezongen
worden. In hoofdstuk 5 zijn wij ingegaan op deze visie (zie 5.6.2). Calvijns liturgieën zijn in
de gereformeerde literatuur bij herhaling ontleed als een verbondsgesprek waarin de on-
derdelen van de dienst elkaar opvolgen als Woord en antwoord.26 Het betreft echter een
interpretatie van de auteurs, die niet terug te voeren is op Calvijn. Het feit dat Calvijn de Wet
liet zingen, is één van de argumenten waaruit blijkt dat de reformator niet uitging van de
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gedachte dat een orde van dienst een heen-en-weer van Woord en antwoord was.27

Afgezien van de vraag of er praktische problemen zijn,28 zijn wij van mening dat het zingen
van de Wet liturgisch goed mogelijk is.

6.12 Na dit zogenaamd 'voorbereidend deel' van de kerkdienst, volgde bij Calvijn een gebed
om verlichting van de Heilige Geest,  schriftlezing en bediening van het Woord. Op deze
elementen gaan we hier niet nader in. De belangrijke plaats en betekenis zijn voldoende
bekend en worden algemeen onderschreven.
Tot de elementen die na de preek aan de orde kwamen, behoorden het Algemeen Kerkge-
bed en het Apostolicum. We merken op dat Calvijn (al dan niet bewust) aansluit bij de
christelijke eredienst uit de eerste zestien eeuwen, waar beide elementen na het Woordge-
deelte plaatsvonden.

Wanneer het avondmaal gevierd wordt, gaat het voorbedengebed bij Calvijn over in het
avondmaalsgebed. Met andere woorden: er wordt geen scheiding gemaakt tussen Woord-
dienst en sacramentsdienst. Beide lopen naadloos in elkaar over.
Bij de bespreking van de ordinariumgezangen hebben we al geconstateerd dat het Credo in
de romeinse mis na het Woordgedeelte geplaatst is en als scharnier fungeerde tussen het
Woord- en sacramentsgedeelte (zie 6.6.3). Ook bij Calvijn treffen we de geloofsbelijdenis
aan na de preek. Zoals gezegd, heeft Calvijn niet de belijdenis van Nicea-Constantinopel
gebruikt, maar het Apostolicum dat ook een plaats had in de middeleeuwse preekdienst.29

Calvijn koos voor het Apostolicum omdat hij deze geloofsbelijdenis niet alleen inhoudelijk
zeer hoog waardeerde, maar ook omdat hij er bovendien van overtuigd was dat dit de
belijdenis was die in de Oude Kerk ontstaan en gebruikt werd.30

Het Apostolicum fungeert bij Calvijn niet alleen als antwoord op en samenvatting en belijde-
nis van het Woordgedeelte (schriftlezing en preek), maar vooral31 ook in het kader van de
avondmaalsviering: de avondmaalsgangers worden vóór het houden van de gemeen-
schaps(!)-maaltijd verenigd in het christelijk geloof.

6.13 De plaats en frequentie van de viering van het avondmaal bij Calvijn vraagt onze
aandacht. Kennisneming van Schrift en Oude Kerk bevestigde Calvijn in de overtuiging dat
in de eredienst de relatie tussen Woorddienst en avondmaalsviering moest worden hersteld.



32 Teg enw oord ig is het vrij gebruikelijk dat bij viering van het avondmaal de schriftlezingen en
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Wekelijkse viering van het avondmaal heeft Calvijn in de weerbarstige praktijk van de kerk
van Genève niet bereikt. Genève koos er voor vier keer per jaar avondmaal te vieren. Al
moest Calvijn op dit punt dus een compromis sluiten, het hart van Calvijn ligt bij een kerk-
dienst waarin de Woorddienst32 verbonden is met de viering van het avondmaal.
Een complex probleem is de vraag hoe de Geneefse orde van dienst er vanaf de preek
uitzag wanneer er geen avondmaal gevierd werd. Ging Calvijn dan uit van een orde van
dienst die de viering veronderstelde?33 Een dienst die een 'open einde' had en als 'Unvollen-
dete' werd ervaren? Concreet betekende dit bijvoorbeeld dat Calvijn de geloofsbelijdenis, die
bij hem sterk gericht was op de viering van het avondmaal, liet staan. Het is echter een
hachelijke zaak hier met stelligheid uitspraken te doen. Het is mogelijk en waarschijnlijk dat
Calvijn de geloofsbelijdenis inderdaad liet staan in diensten zonder avondmaal. Maar moet
dit geïnterpreteerd worden als een liturgisch element waardoor gewezen werd op de viering
van het avondmaal die eigenlijk zou moeten plaatsvinden? Of bewoog de orde van dienst
zich dan meer in de lijn van de pronaus, waar de geloofsbelijdenis als catechetisch stuk
werd geplaatst?

6.14 Hoe dit ook precies zij, uit de liturgiegeschiedenis wordt duidelijk dat de christelijke kerk
tot en met de (calvinistische) Reformatie uit ging van een eredienst met twee brandpunten:
een dienst van Woord (en gebed) en de viering van het avondmaal. Kennisneming hiervan
leidt onbedwingbaar tot de voorkeur een verantwoorde liturgie voor de eredienst op te zetten
die hier vanuit gaat. Deputaten achtten het daarom wenselijk dat een gemeente, ook als er
geen avondmaal wordt gevierd, toch door de orde van dienst ervaart dat die viering er
eigenlijk wel bij hoort. Op die manier bescherm je haar ook tegen het gevaar van deformatie
van liturgisch besef Dat laatste is te constateren in de eeuwen na de Reformatie. Met name
in de Gereformeerde Kerken in Nederland komt in de liturgische beleving de Woorddienst
steeds meer los te staan van de avondrnaaIsviering. Dit leidt aan de ene kant tot een
overwaardering voor de preek, die in de eeuw van het Rationalisme zelfs 'leerrede' gaat
heten. Terwijl aan de andere kant, met name door piëtistische invloeden, het avondmaal z'n
geheel eigen, exclusieve functie krijgt.
Deze ontwikkeling stippen we slechts even aan. Het is goed van deze ontwikkeling kennis te
nemen, omdat de gevolgen ervan ook in onze liturgische beleving op te merken zijn. Het
geldt immers als 'typisch gereformeerd' om de kwaliteit van de eredienst af te meten aan de
inhoud van de preek. Terwijl ook de avondmaalsviering onder ons zo bijzonder geworden is
dat de gemeente daar, volgens de mening van velen, apart op moet worden voorbereid.
In de twintigste eeuw groeit in allerlei kerkgenootschappen liturgisch besef. Liturgie gaat ook
een rol spelen bij het oecumenisch streven van de kerken. Te denken is in dit verband aan
de liturgische veranderingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk na het Tweede Vaticaans
Concilie. Of ook, om niet meer te noemen, aan de Lima-liturgie van de Wereldraad van
Kerken.

6.15 Ook de gereformeerde kerken vragen in deze eeuw aandacht voor de liturgie. Een
man als A. Kuyper heeft niet nagelaten in de opnieuw tot reformatie gekomen kerken
liturgisch bewustzijn aan te wakkeren. De pogingen die o.a. door Kuyper op dit gebied
ondernomen werden, hebben weinig effect gesorteerd: een aanbevolen orde van dienst (die
vooral de bestaande scheefgegroeide praktijk vastlegde) en een klein bundeltje gezangen.
Toch is het een eerste aanzet geweest tot een meer verantwoorde uitgave van het Gerefor-
meerd Kerkboek. Een aanzet, waarop de kerken hebben voortgebouwd, toen zij het Gerefor-
meerd Kerkboek gingen produceren. Toch zijn er op het gebied van de orden van dienst zelf
en van de liturgische beleving van de eredienst nog maar een paar voorzichtige schreden in



de goede richting gezet.

6.16 Samenvatting en conclusies

a. Deputaten zijn van oordeel dat de liturgietraditie van de christelijke kerk uit de eerste
zestien eeuwen veel elementen bevat die bijbels verantwoord zijn. Vanuit kerkhisto-
risch besef zou het een verrijking zijn wanneer de gereformeerde kerken de band met
de kerk uit de eerste zestien eeuwen tot uiting laten komen in haar orden van dienst.
Concreet is hier te denken aan het gebruik maken van een orde van dienst met een
ordinariumstructuur.

b. Deze verrijking houdt eveneens in dat in de gereformeerde eredienst meer accent
gegeven kan worden aan bijbelse noties, die in de huidige orden van dienst in veel
mindere mate geaccentueerd worden: lofzeggingen richten op Christus (Kyrie, Gloria),
besef van verbondenheid met de hemelse lofzegging (Gloria, Sanctus), besef van
verbondenheid met de schepping (Kyrie).

c. Verrijking van de huidige liturgische praktijk kan plaatsvinden door terug te grijpen op
(inhoudelijk) zinvolle elementen uit orden van dienst, die de gereformeerde kerk in de
zestiende eeuw ontwikkeld heeft. De orden van dienst uit de calvinistische Reformatie
bieden goede, bijbels verantwoorde mogelijkheden die tot op heden niet gebruikt
worden of in ongebruik zijn geraakt. We denken hierbij concreet aan herinvoering van
schuldbelijdenis én genadeverkondiging als aparte liturgische acten. Ook de plaats
van de Wet, het Apostolicum in de morgendienst en de plaats van de avondmaalsvie-
ring vragen om bezinning.

In hoofdstuk 7 zullen wij een concreet voorstel doen om te komen tot een derde orde van
dienst. Deze orde van dienst is sterk geënt op de gereformeerde liturgietraditie uit de zes-
tiende eeuw. Gezien onze concluderende samenvatting in 6.16c zijn deputaten van mening
dat op dit moment een uitbreiding, die in de lijn van deze liturgietraditie ligt, verdedigbaar is
(vergelijk ook 5.4.6.a).

6.17 Wel hechten deputaten eraan hier te onderstrepen dat het uit theologisch-liturgisch en
kerkhistorisch oogpunt waardevol is, wanneer de kerken in de toekomst ook een orde van
dienst volgens ordinariummodel krijgen. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijke orde van
dienst binnen de gereformeerde kerken mogelijk en zinvol is.

De invoering van een orde van dienst volgens het ordinariummodel vraagt echter nog
nadere studie, met name waar het gaat om de praktische uitvoering. Zo moet er bijvoorbeeld
onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de niet-strofische ordinariumgezangen
uit te voeren. Hierbij wijzen we tevens op de lutherse traditie, waar men de oorspronkelijke
niet-strofische ordinariumgezangen vervangt door strofische liederen die inhoudelijk over-
eenkomen met de ordinariumgezangen (de zogenaamde liedmis).
Tenslotte zijn deputaten van mening dat het beter is wanneer de kerken zich de komende
tijd bezig houden met het toetsen van één nieuwe orde van dienst. Dat vergt tijd en energie.
Het gaat er immers niet alleen om dat de kerken een nieuwe orde van dienst ter toetsing in
de praktijk gebruiken, maar ook dat het hoe en waarom van de orde wordt bestudeerd en
doorgesproken.

De aandacht die wij in dit rapport aan het ordinarium geven, moet gezien worden als pleidooi
en aanzet om als kerken gezamenlijk na te denken over de mogelijkheid en wenselijkheid
om een orde van dienst volgens het ordinariummodel te krijgen. Om aan te geven in welke
richting wij denken, volgt hieronder tenslotte een ordinariumdienst, zoals deze eruit zou
kunnen zien. Voor een nadere toelichting op de (cursiefgedrukte) ordinariumgezangen
verwijzen wij naar de paragrafen 6.6.1 tot en met 6.6.5.

1. Psalm



2. Votum en groet
3. Kyrie
4. Gloria
5. Gebed om verlichting van de Heilige Geest
6. Schriftlezingen (en liederen)
7. Preek
8. Lied
9. Algemeen kerkgebed

[Bediening van de doop en andere incidentele onderdelen]

10. Credo
11. Inzameling van de gaven
12. Viering Avondmaal (uitgaande van Kort Formulier)

- Instelling
- Zelfbeproeving
- Nodiging en terugwijzing
- Gedachtenis van Christus
- Verzekering
- Gemeenschap
- Verwachting van Christus’ wederkomst
- Sanctus (en Benedictus)
- Gebed
- Opwekking
- Agnus Dei
- Viering
- Dankzegging
- Dankgebed

13. Slotzang
14. Zegen

Literatuur bij hoofdstuk 6

(Zie na hoofdstuk 7)



7 NAAR EEN NIEUWE ORDE VAN DIENST

7.1 Het materiaal, dat vanuit de kerken via de inventarisatie verkregen is, kan nu in het licht
van de Schrift en tegen de achtergrond van de beschreven historische ontwikkeling beoor-
deeld worden. Eén conclusie kan dan al direct getrokken worden: veel van wat als liturgische
vernieuwing wordt voorgesteld, blijkt helemaal niet zo nieuw te zijn. Er loopt, integendeel,
een rode lijn door veel voorstellen: terug naar de rijkdom van de Schrift en de geschiedenis. 
Over een behoorlijk aantal suggesties hoeven wij ons niet uit te spreken, omdat de kerken
daarover in eigen vrijheid kunnen beslissen (zie 4.4.8). Uiteraard is het wel aan te bevelen
dat kerken zulke beslissingen nemen vanuit een verantwoorde visie op de liturgie. Daarom is
kennisneming van dit rapport ook van belang als het om deze suggesties gaat. 

De andere wensen moeten onderverdeeld worden. Er zijn zaken, waarover de synode nu al
kan beslissen; voor andere is nadere studie of andersoortige aandacht nodig. 
Deputaten stellen voor om, op basis van dit studierapport, verder te werken aan de inrichting
van de eredienst. Concrete voorstellen zijn verwerkt in de concept-besluittekst.
Een tweetal onderdelen vragen bij voorrang om aandacht.
Dat geldt in de eerste plaats voor het elders in dit rapport bepleite voorstel tot verrijking van
de gezangbundel. In de tweede plaats voor het generaal synodaal beleid inzake de inrichting
van de eredienst, vanwege kerkordelijke implicaties. De rapportage over de inhoud en de
strekking van art 65 KO wil namelijk duidelijk maken, dat er een zekere spanning bestaat
tussen de bepaling van de Kerkorde en de vastgestelde orden van dienst van Middelburg en
Kampen.

Wanneer de synode instemt met het oordeel van deputaten, dat de tekst van art 65 KO
gehandhaafd kan blijven, neemt zij naar onze overtuiging wel de verantwoordelijkheid op
zich om meer adequate regels te stellen voor de inrichting van de eredienst.
Dat wil niet zeggen dat de liturgieën van Middelburg en Kampen per definitie moeten verval-
len. Het betekent wel dat er aanvullende bepalingen nodig zijn.
Daarom stellen wij voor een nieuwe orde van dienst vast te stellen, die nauw aansluit bij
orden van dienst uit de tijd van de calvinistische reformatie, maar die toch anders is dan
'Kampen 1975'. Daarnaast kan bekeken worden of nog meer liturgische variatie nodig of
gewenst is.

7.2.1 Voor de 'gewone' eredienst op de zondagmorgen zou er een keuze gemaakt kunnen
worden uit de volgende orden van dienst:

Orde van dienst A ('Middelburg 1933')
Orde van dienst B ('Kampen 1975')
Orde van dienst C (‘Berkel 1996'):

1. Votum en groet
2. Lied
3. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

(eventueel gevolgd door een lied)
4. Gebed om verlichting van de Heilige Geest
5. Schriftlezingen (en liederen)
6. Preek
7. (eventueel) Gezongen Amen of Amenlied
8. Wet (eventueel gevolgd door Gez. 1:13 of een daarmee inhoudelijk te vergelijken

lied)
9. Algemeen kerkgebed (eventueel te eindigen met het Onze Vader)

[Eventueel: voorafgaande aan het kerkgebed kunnen afkondigingen betreffende het
gemeenteleven plaatsvinden.]



1 Alleen de Offene Schuld, die in de preekdienst en bij Farel na de preek een plaats had, blijft in het

voorbe reidend  deel van d e dienst s taan. 

[Bediening van de doop en andere incidentele onderdelen]

10. Inzameling van de gaven
11. Inleiding avondmaal, via formulier en gebed
12. Apostolische Geloofsbelijdenis (of: Geloofsbelijdenis van Nicea)
13. Sursum Corda
14. Uitdeling en communie
15. Dankzegging (bijvoorbeeld d.m.v. lied: Loof nu, mijn ziel, de Here) en gebed
16. Slotzang (bijvoorbeeld Lofzang van Simeon of een ander lied)
17. Zegen

Bij diensten zonder avondmaalsviering

6. Preek
7. (eventueel) Gezongen Amen of Amenlied
8. Wet (eventueel gevolgd door Gez. 1:13 of een daarmee inhoudelijk te vergelijken

lied)
9. Algemeen kerkgebed (eventueel te eindigen met het Onze Vader)

[Eventueel: voorafgaande aan het kerkgebed kunnen afkondigingen betreffende het
gemeenteleven plaatsvinden.]

[Bediening van de doop en andere incidentele onderdelen]

10. Apostolische Geloofsbelijdenis (of: Geloofsbelijdenis van Nicea)

11. Inzameling van de gaven
12. Slotzang
13. Zegen

7.2.2 Algemene opmerkingen bij Orde van dienst C

De door ons voorgestelde liturgie volgt, evenals Kampen 1975, het grondpatroon van de
christelijke eredienst, zoals deze zich in de loop van de eerste eeuwen van onze jaartelling
heeft ontwikkeld en sindsdien in (vrijwel) alle orden van dienst is terug te vinden. Dat grond-
patroon kan als volgt weergegeven worden: voorbereidend deel, dienst van Woord en
gebed, dienst van de sacramenten.
Evenals Kampen 1975 is de voorgestelde orde van dienst diep geworteld in de gereformeer-
de traditie uit de zestiende eeuw. Desondanks is het mogelijk gebleken een orde van dienst
te ontwerpen die zich op relevante punten onderscheidt van Kampen 1975. Door deze orde
van dienst in te voeren, ontvangen de kerken een liturgie die nauw aansluit bij de traditie van
de gereformeerde kerk ten tijde van Calvijn.
Wanneer het avondmaal gevierd wordt, waarbij de voorgestelde orde van dienst wordt
gebruikt, sluiten de kerken zich aan bij de Geneefse liturgie zoals deze zich omstreeks 1549
had ontwikkeld. Wanneer geen avondmaalsviering plaatsvindt, wordt een orde van dienst
gevolgd die nauwer aansluit bij de middeleeuwse preekdienst en Farel (1533), waar de
decaloog, geloofsbelijdenis en het gebed na de preek aan bod kwamen.1

7.3 Bij aanvaarding van de voorgestelde orde van dienst vragen de volgende zaken
nadere aandacht.

7.3.1 Er wordt van uitgegaan dat de avondmaalsviering in de morgendienst plaatsvindt. Dat
is alleen mogelijk wanneer de gemeente besluit tot een meer frequente viering van het



2 Voor een bredere toelichting verwijzen we naar Informatie-bulletin nr. 5, uitgave van de Werkgroep

Eredien st, juni 1993 : De vorm van avondmaalsviering.

3 Deputaten waren tegen het opnemen van de genadeverkondiging als aparte liturgische acte. Naar

het oordeel van deputaten kwam de genadeverkondiging voldoende aan de orde in andere

onderd elen van  de diens t. Zie verde r 6.11. 

avondmaal. In het andere geval zal er in de middagdienst alsnog ruimte gemaakt moeten
worden voor een viering. 
Bij een meer frequente viering van het avondmaal wordt ook de vraag naar het gebruik van
de bestaande formulieren actueel. Wij zouden het een groot verlies achten wanneer de
bestaande, eeuwenoude formulieren in onbruik raken. Aan de andere kant is het niet goed
mogelijk om bijvoorbeeld maandelijks avondmaal te vieren en daarbij elke keer één van
beide formulieren helemaal te lezen. Vaker avondmaal vieren vraagt dus noodzakelijkerwijs
om variatie en uitbreiding van het aantal formulieren c.q. avondmaalsliturgieën. Te denken is
aan een regel dat de twee bestaande formulieren jaarlijks minstens twee keer worden
gebruikt, terwijl voor een frequentere viering aparte orden van dienst voor avondmaalsvie-
ringen worden opgesteld. 

7.3.2 Wanneer het avondmaal bijvoorbeeld maandelijks wordt gevierd, zal in grotere kerken
het aangaan aan meerdere tafels ook als hinderlijk worden ervaren. Gemeenten die daar-
mee problemen hebben, kunnen zich bezinnen op een andere manier van communiceren.
Te denken is aan de al bestaande praktijk van het doorgeven van brood en beker door de
rijen. Meer aanbeveling verdient een viering, waarbij de gemeenteleden wel naar voren
komen, maar staande (eventueel in een kring), of staande en gaande communiceren. Slecht
ter been zijnde gemeenteleden kunnen daarbij alsnog rondom de tafel plaatsnemen. Al deze
vormen zijn binnen de gereformeerde traditie in binnen- en buitenland in gebruik (geweest).
Er zijn daarom geen principiële gronden om ze te verwerpen.2

Terwijl de predikant de instellingswoorden spreekt en ook verder de leiding houdt, kunnen
de diakenen assisteren bij het uitdelen van brood en wijn.

7.3.3 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Diverse personen en instanties hebben zich beziggehouden met de vraag of er in de liturgie
een aparte plaats moet worden ingeruimd voor deze onderdelen. Met name de deputaten-
rapporten uit 1923 en 1975 houden zich met deze zaak diepgaand bezig. De 'deputaten
1923' pleitten ervoor de schuldbelijdenis en genadeverkondiging een aparte plaats te geven
in de liturgie, in navolging van de liturgieën van Bucer en Calvijn. Vanuit de kerken is er toen
veel bezwaar gekomen: men was bang voor formalisme.
De 'deputaten 1975' hebben de schuldbelijdenis3 willen 'redden' door deze op te nemen in
de liturgische gebeden. Daaraan danken wij de inzet van de gebeden, zoals die te vinden
zijn in ons Gereformeerd Kerkboek (pag 560, 563 en 564).
Mensen die tegen dit liturgische gebruik zijn, stellen bijvoorbeeld dat de afkondiging van de
Wet alle ruimte geeft om de zondeschuld in gedachtenis te brengen, te belijden en te
verzoenen. Zeker als dat gebeurt in combinatie met een toepasselijk lied. Bovendien is de
prediking, naar Zondag 31, op hetzelfde doel gericht.

Toch verdient het aanbeveling ons opnieuw op deze zaak te bezinnen. De argumenten, die
tegen opneming van deze liturgische onderdelen worden ingebracht, hebben op zichzelf wel
waarde. Maar daartegenover is te bedenken dat in de eredienst wel meer bewuste herhaling
wordt toegepast. We schaffen om deze reden toch ook de voorlezing van de Tien Geboden
niet af! Bovendien: niet voor niets heeft de kerk eeuwenlang, op de één of andere wijze,
vastgehouden aan deze liturgische vorm.
Wanneer de Israëlieten hun aandacht, in geloof en gebed, richtten op de plaats waar God
troonde: op de ark en tussen de cherubs, moesten ze eerst het brandofferaltaar 'passeren'.
Daar werd de zonde neergelegd, het leven gereinigd, de mens met God verzoend. Alleen via



4 Deze tek sten ga an inhou delijk terug  op Buc er en Ca lvijn (vgl. G. v. R ongen , Met alle he iligen III,

48v.); ove r het taalkle ed van d eze teks ten is het oo g van ee n neerlan dicus ge gaan. 

5 M. Jenn y (Die Einheit des Abendmahlsgottesdienstes, Zürich-Stuttgart 1968, 132-133) vermoedt dat

de

decaloog direct na de preek geplaatst was.

 

dat offer was het mogelijk de ware eredienst voort te zetten.
Reformatoren als Bucer en Calvijn hebben liturgische teksten geschreven, die dit zuiver
Schriftuurlijk besef alleen maar kunnen bevorderen. Voor de teksten wordt verwezen naar
de liturgieën, zoals ze in de ontwerp-besluittekst zijn vermeld.4

De liturg kan ook de vrijheid nemen om voor de schuldbelijdenis en genadeverkondiging
passende Schriftgedeelten en liederen uit te kiezen. De weergegeven teksten zijn bedoeld
als richtlijn.

7.3.4 De decaloog

Een nieuw element ten opzichte van Kampen 1975 is de plaats van de decaloog na de preek
en voor de avondmaalsviering. In 6.11 zijn wij ingegaan op de historische herkomst van
deze plaats en hebben we tevens één en ander naar voren gebracht over de inhoudelijke
betekenis van de decaloog in de reformatorische orden van dienst. We constateerden dat in
de Geneefse orden van dienst vanaf 1549 de decaloog tussen het Woord- en sacraments-
gedeelte werd gezongen. De Wet fungeerde als Gods hulp om te blijven bij het heil dat in de
preek verkondigd is, en als norm die de gemeente aanneemt voor het nieuwe leven in
Christus. Tegelijkertijd had de decaloog een functie in het kader van de zelfbeproeving en
retentie.
In de voorgestelde orde van dienst volgt de Wet direct in aansluiting op de preek (en het
eventuele amenlied). We tekenen hierbij aan dat het niet met zekerheid is vast te stellen of
de Tien Woorden in de Geneefse liturgie vanaf 1549 voor of na de geloofsbelijdenis ge-
plaatst waren.5 In navolging van Farels volgorde 'gebod-geloof' hebben wij de decaloog vóór
de geloofsbelijdenis geplaatst. Zoals gezegd functioneert de Wet door plaatsing na de preek
als norm voor en Gods hulp bij het nieuwe leven in Christus. De andere functie van de Wet
(kenbron van ellende) kan tot uiting komen wanneer door middel van bijvoorbeeld Gezang 1:
13 een gebed uitgesproken (gezongen) wordt, waarin de gemeente haar afhankelijkheid van
God bij het naleven van de geboden belijdt.

7.3.5 In veel gemeenten is het de praktijk dat de afkondigingen vóór aanvang van de dienst
(voor het votum) geplaatst worden. Daarmee zijn ze buiten de eredienst gehouden. Men kan
zich afvragen of het ideaal is, wanneer de gemeente samengekomen is voor de eredienst en
zich daarop voorbereid heeft, haar eerst te confronteren met afkondigingen. O.i. zouden de
afkondigingen ook goed kunnen plaatsvinden vóór het Algemeen Kerkgebed (en voor de
inzameling van de gaven die daar op volgt). In de kerkdienst hebben we immers ook met
elkaar te maken. Het 'wel en wee' van de gemeente hoeft o.i. niet krampachtig buiten de
eredienst gehouden te worden. Er is o.i. niets op tegen wanneer mededelingen over zieken,
ingekomen of vertrokken gemeenteleden, catechumenen die binnenkort belijdenis gaan
doen, huwelijksbevestigingen, doeleinden van de inzameling van de gaven, etcetera, in de
dienst zelf plaatsvinden. Bovendien betreft het vaak zaken die in het voorbedengebed aan
de orde kunnen of zelfs moeten komen.
Uiteraard dient goed afgewogen te worden welke afkondigingen wel en niet kunnen plaats-
vinden. Mededelingen over repetities van zangkoren, gewijzigde aanvangstijden van vereni-
gingen e.d. dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Hiervoor kunnen andere kanalen
gebruikt worden (bijvoorbeeld uitdelen of ophangen van een mededelingenblad in de hal van
de kerk).

7.3.6 De geloofsbelijdenis



6 De mening van A.C. Bamard (Die Erediens, Pretoria 21985, 326) en G. van Rongen (Met al de

heiligen, III, Bam eveld  1990 , 59-6 0) da t de ge loofs belijd enis  door  Calv ijn we rd we gge laten  in

diensten zond er avondma alsvie ring, is  uit de bronnen niet te bewijzen. Volgens Brienen (De litu rgie

bij Joha nnes Ca lvijn , Kampen 1987, 120) zijn er enige aanwijzingen dat het Credo ook in de gewone

diensten werd gezongen. Op pagina 222 stelt hij echter dat het Credo weggelaten werd wanneer er

geen a vondm aal was. 

7 W ij prefe reren  de term  'inzam elen va n de g aven' b oven  de term en 'co llecte' of  'dienst d er offe rande '.

De term 'collecte' is uit historisch oogpunt niet ideaal omda t er vroeger een bepaald soort  liturgisch

gebed mee werd aangeduid. De term 'dienst der offerande' heeft als nadeel dat het woord 'offerande'

hier slaat op één specifieke vorm van 'offeren'. Ook het gebed (gesproken en gezongen) hoort tot

de 'dien st der o fferan de'.

8 Over de relatie diaconie - avondmaal, zie:

– C. Trim p, Zorge n voor d e gem eente , Kampen 1986, 173-176.

– K.T. de Jonge,'Diaconaat en liturgie', in: T. Brienen en J. Doolaa rd (red.), Wegwijzer in het veld

van  de litur gie , Amsterdam 1994, 52-59.

 

Een ander nieuw element ten opzichte van Kampen 1975 is dat de geloofsbelijdenis een
plaats krijgt in de morgendienst. In hoofdstuk 6 (6.6.3 en 6.12) hebben we geconstateerd dat
de geloofsbelijdenis, als schamierpunt tussen het Woordgedeelte en sacramentsgedeelte,
een vast onderdeel uitmaakte van de Oosterse en Westerse liturgieën. Ook in de calvinisti-
sche orden van dienst uit de zestiende eeuw was de geloofsbelijdenis onderdeel van hoofd-
dienst op de zondagmorgen.6 De geloofsbelijdenis is pas in de eeuwen na de zeventien-
de/achttiende eeuw in de middagdienst terecht gekomen. De reden moet gezocht worden in
het feit dat men de morgendienst wilde ontlasten, zodat er meer tijd voor de 'leerrede' van de
predikant over bleef. Het zal duidelijk zijn dat deputaten deze ontwikkeling als een verlies ten
opzichte van de Reformatie (én de tijd daarvoor!) beschouwen. Het zou winst zijn wanneer
de kerken door middel van de voorgestelde orde van dienst de mogelijkheid herkrijgen de
geloofsbelijdenis in de morgendienst af te leggen.
Wij realiseren dat er hierdoor ten opzichte van de middagdienst (waar Middelburg 1933 of
Kampen 1975 gebruikt wordt) een doublure ontstaat. Dit kan o.i. echter geen reden zijn om
de inhoudelijke verrijking van de morgendienst, die bovendien diepe historische wortels
heeft, dan maar achterwege te laten. Daar komt bij dat er meer liturgische onderdelen te
noemen zijn die zowel in de morgen- als in de middagdienst aan de orde komen.
Hoewel Calvijn voorkeur had voor het Apostolicum, willen deputaten hier ook de mogelijk-
heid geven de geloofsbelijdenis van Nicea te gebruiken.

7.3.7 Inzamelen van de gaven

Historisch gezien is de inzameling van de gaven7 diepgeworteld in de avondmaalsviering.
Justinus de Martelaar (circa 90 na Chr.) beschrijft hoe tijdens de samenkomst gaven (in
natura) ingezameld worden en op de avondmaalstafel neergelegd worden (het zogenaamde
'offertorium'). De voorganger spreekt vervolgens over deze gaven een gebed uit ('avond-
maalsgebed'). In latere tijd worden de gaven in natura vervangen door geld.
De inkadering van de inzameling van de gaven in de avondmaalsviering is inhoudelijk
bijzonder zinvol. De relatie tussen de viering van het avondmaal en het onderling dienstbe-
toon heeft de kerk in navolging van de Schrift (1 Kor. 12:26 en Jak. 1:22, 23) in het avond-
maalsformulier als volgt onder woorden gebracht: 'Omdat Christus, onze geliefde Heiland,
ons eerst zo uitnemend heeft liefgehad, moeten wij ook elkaar liefde bewijzen en dat niet
alleen met woorden, maar ook door onze daden' (Gereformeerd Kerkboek, 525).8

De inzameling van de gaven vindt plaats voor de viering van het avondmaal. Wanneer er
geen avondmaalsviering is, komt de inzameling van de gaven te staan vóór de slotzang en
zegen. De inzameling van de gaven kan dan gezien worden als een liturgische acte waaruit
blijkt dat de avondmaalsviering er eigenlijk bij hoort.

7.3.8 Lofzang van Simeon



9 Ook Zwingli heeft dit lied in 1523 genoemd als gezang waarmee de avondmaalsviering besloten

kan worden. Hij heeft het lied echter niet in zijn orde van dienst opgenomen.

10 Zie de zogenaamde Pseudoromana uit 1542. 

11 Zie: P. Pido ux, Le P sau tier H ugueno t du X VIe S iècle , II, Bâle 1962 , 44, 134. 

Als laatste lied staat in de voorgestelde orde van dienst de lofzang van Simeon als voor-
beeld aangegeven. Dit lied op deze plaats is rechtstreeks afkomstig uit de gereformeerde
kerk van de zestiende eeuw.9 Zowel in Straatsburg rond 154210 als in Genève rond 154911

kende orden van dienst, waarin de avondmaalsviering werd afgesloten met de lofzang van
Simeon.
Naast historische spelen ook inhoudelijke overwegingen een rol. De keuze om de dienst
waarin ook het avondmaal gevierd werd, af te sluiten met deze lofzang, is treffend en
bijzonder fraai. Om deze reden stellen deputaten voor dit gezang in de Orde van dienst C bij
name te noemen.

7.4 Gezongen Amen

Na de groet en de zegen, na de preek, maar ook bij andere onderdelen is een responsie als
een 'gezongen amen' op z'n plaats. Zo'n 'amen' behoort niet door de voorganger, maar door
de gemeente te worden uitgesproken, wanneer een geloofsreactie van de gemeente wordt
bedoeld. Dit 'amen' kan door de gemeente uitgesproken worden, of worden gezongen op
melodische formules. Een drietal formules hebben wij als voorbeelden in dit rapport opgeno-
men bij de besluitteksten.
Ook is het mogelijk, afhankelijk van de plaats en de functie, het 'amen' in te leiden met een
bredere lofprijzing. Mooie oudtestamentische voorbeelden daarvan zijn de 'responsies', die
in het onberijmde psalmboek zijn opgenomen als afsluiting van de diverse 'bundels: Psalm
41:14, 72:18,19, 89:53 en 106:48. Sommige van deze amen-liederen zijn vanuit onze
huidige berijming al te gebruiken: Psalm 41:5, 72:10.

7.5 De middag- of avonddienst

Orde van dienst C is bedoeld voor de morgendienst. Deputaten doen geen concrete voor-
stellen ten aanzien van de orde van de tweede zondagse dienst. Wel willen ze ervoor pleiten
meer onderscheid te maken tussen de dienst van de zondagmorgen en die van de zondag-
middag. Wanneer de kerken kiezen voor de prediking van de catechismus in de middag-
dienst, is het aan te bevelen met het onderwijzend karakter van deze preekstof rekening te
houden. Dat mag ook in de vormgeving van de liturgie doorwerken. Graag zouden wij een
vervolgopdracht ontvangen om hierover door te studeren, zodat wij op een volgende synode
met nadere voorstellen kunnen komen.
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8 HET KERKLIED EN DE GEZANGBUNDEL

8.1 Opdracht en gronden

De tweede opdracht van de Generale Synode van Ommen (1993) luidt als volgt:

onderzoek doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van de gezang-
enbundel, met bezinning op de uitgangspunten waaraan een dergelijke uitbreiding
moet voldoen.

Als gronden voert de synode aan:

2.1 de dienst van lofprijzing en aanbidding heeft in de gemeente een grote plaats (zie o.a.
Efeze 5:19, Kol. 3:16, Hebr. 13:14); in het Oude en Nieuwe Testament staan lofzangen en
belijdenisliederen (of fragmenten ervan) die ook in de nieuwtestamentische gemeente
gezongen zouden kunnen worden;
2.2 van de schat aan geestelijke liederen met schriftuurlijke inhoud die in de loop van de
kerkgeschiedenis is ontstaan of nog steeds ontstaat, zou in onze gezangenbundel meer
gebruik gemaakt kunnen worden;
2.3 het ontbreekt in de gezangenbundel aan liederen die speciaal gemaakt zijn met het oog
op het amen van de gemeente, de doop, de openbare geloofsbelijdenis, het avondmaal, het
huwelijk en de bevestiging in het ambt;
2.4 tijdens de laatste herziening van de gezangenbundel is meermalen opgemerkt dat het
ontbrak aan bezinning op de schriftuurlijke, theologische en muzikale uitgangspunten
waaraan het nieuwtestamentische kerklied moet voldoen; zo is bijvoorbeeld veel gesproken
over het opnemen van Schriftberijmingen, maar nooit zijn uitspraken gedaan over de functie
van dergelijke gezangen binnen de liturgie; herziening en/of uitbreiding moet daarom nu niet
fragmentarisch en incidenteel gebeuren, maar na en op grond van bezinning op deze
uitgangspunten.

Uit de opdracht en de daarbij behorende gronden komt naar voren dat deputaten zich bezig
dienen te houden met:
a. Bezinning op de eisen waaraan het kerklied moet voldoen en het formuleren van

beoordelingscriteria. Anders gezegd: wat is een kerklied?
b. Bezinning op de eisen waaraan een gezangbundel moet voldoen en het formuleren

van beoordelingscriteria. Anders gezegd: hoe zit een goede gezangbundel in elkaar?
c. het formuleren van mogelijkheden voor eventuele uitbreiding van de huidige gezang-

bundel.

De opmerking van de Synode van Ommen dat herziening en/of uitbreiding van de gezang-
bundel nu niet fragmentarisch en incidenteel moet gebeuren (grond 2.4), veronderstelt een
beoordeling van de huidige gezangbundel. Voordat men verantwoord kan overgaan tot
herziening of uitbreiding, moet immers eerst gekeken worden hoe één en ander zou moeten
plaatsvinden. Voldoet de huidige gezangbundel aan de criteria, die deputaten in dit rapport
formuleren? Zo ja, hoe kan de bundel dan eventueel uitgebreid of herzien worden. Zo nee,
wat moet er gewijzigd worden in de gezangbundel alvorens eventueel uit te breiden en
waarom?
Voor het beoordelen van de huidige bundel is het noodzakelijk in te gaan op de ontstaans-
geschiedenis van de bundel. Elk gezangboek draagt de sporen van haar ontstaan met zich
mee. Het ontbreken van 'bezinning op de schriftuurlijke, theologische en muzikale uitgangs-
punten' waaraan een kerklied moet voldoen (grond 2.4), zou terug te vinden moeten zijn in
(de ontstaansgeschiedenis van) de huidige gezangbundel. Ook het antwoord op de vraag
waarom specifieke liederen (zie grond 2.3) in de huidige bundel ontbreken, verlangt dat
deputaten zich verdiepen in de ontstaansgeschiedenis. Mogelijk waren er goede argumen-
ten om deze liederen niet in de bundel op te nemen. Deputaten zullen daarom eerst de
ontstaansgeschiedenis van de huidige gezangbundel schetsen (8.2.1 t/m 8.2.3) en evalue-



1 De 'Eerste berijming van de XII artikelen des geloofs, de 'Bedezang voor het eten' en de 'Dankzang

na he t eten'.

ren (8.2.4).

Evenals wij in hoofdstuk 5 de Schrift centraal stellen bij de bezinning op de eredienst, willen
wij dat ook in dit hoofdstuk doen ten aanzien van het kerklied en de gezangbundel. Vandaar
dat in paragraaf 8.3. uitgebreid ingegaan zal worden op de vraag wat de Schrift ons leert
over het lied, haar inhoud en haar functies. Deze paragraaf vormt de basis voor alle volgen-
de paragrafen. In feite worden in deze paragraaf criteria geformuleerd waaraan een kerklied
inhoudelijk moet voldoen. Tevens worden hier functies onder woorden gebracht die het lied
in de eredienst heeft of zou kunnen hebben.

Vervolgens zullen we erbij stilstaan hoe de kerk vanaf de Reformatie aangekeken heeft
tegen het kerklied (paragraaf 8.4). De visie op het lied van de christelijke kerk uit de eerste
eeuwen van haar bestaan zou een herhaling worden van de gegevens die in paragraaf 8.3
gepresenteerd worden. De Middeleeuwen laten we buiten beschouwing omdat in dit tijdvak
niet of nauwelijks sprake was van gemeentezang. Gezangen en gezangbundels voor
liturgisch gebruik door de gemeente waren derhalve ook onbekend.
Daarentegen bestond er in de Reformatie veel aandacht voor het kerklied. In paragraaf 8.4
willen wij kort beschrijven wat de reformatorische kerk vanaf de zestiende eeuw met de in
paragraaf 8.3 geformuleerde schriftgegevens gedaan heeft.

In paragraaf 8.5 zal aan de hand van de gegevens uit de paragrafen 8.3 en 8.4 ingegaan
worden op de functies van het lied in de eredienst. In paragraaf 8.6 zal ingegaan worden op
de criteria waaraan een kerklied moet voldoen. Hierbij zal ook ter sprake komen op welke
manier de kerken met deze criteria aan de slag zouden kunnen gaan.

In de paragrafen 8.7.1 t/m 87.5 staat de gezangbundel centraal. Paragraaf 8.7. gaat in op de
criteria waaraan een gezangbundel moet voldoen. Hierbij komt niet alleen ter sprake welke
liederen naar de mening van deputaten in een gezangbundel horen. Ook de vraag over de
plaats van het gezangboek in het gemeenteleven komt aan de orde, evenals de vraag hoe
een gezangbundel ingedeeld moet worden.

8.2 Schets ontstaansgeschiedenis gezangbundel

8.2.1 Periode 1910 tot 1961

In de Gereformeerde Kerken werd met name na 1910 de gezangbundel steeds vaker
voorwerp van discussie. Voor- en tegenstanders van gezangen (en in het verlengde: van
uitbreiding van de gezangbundel) discussieerden vooral over de vraag of het zingen van
gezangen in de kerkdienst geoorloofd was. Deze vraag werd vanuit Schrift en histor ie
uitgebreid behandeld in het deputaten-rapport aan de Synode van Arnhem 1930.
Deputaten kwamen onder andere tot de volgende conclusie:

'Een principiële veroordeling van het vrije kerklied hebben onze Gereformeerde kerken
nooit gegeven en zou ook op grond van de H.Schrift niet te geven zijn. Het argument,
dat in Gods huis alleen gezongen mag worden, wat door de Heiligen Geest is geïnspi-
reerd of door God den Heere voor den eeredienst onder Israël is gegeven, achten uwe
deputaten niet juist.'

Het rapport waarin deze conclusie stond, werd niet door synode overgenomen maar er werd
wel besloten de gezangbundel uit te breiden. De volgende synode werd in 1933 te Middel-
burg gehouden. Op deze synode werden drie gezangen uit de oude bundel geschrapt,1



2 Het betreft de gezangen: Hoe zal ik U ontvangen (Gez. 10), Ere zij God (Gez. 11), O Hoofd, bedekt

met wonden (Gez. 12), Is dat, is dat mijn Koning (Gez. 13), Jezus, uw verzoenend sterven (Gez. 14),

In het k ruis  zal 'k eeuw ig roem en! (G ez. 15), G od, en kel lic ht (G ez. 16 ), U, h eilig G ods lam , loven  wij

(Gez.  17), Halleluja! Lof zij het Lam (Gez. 18), In den vroegen morgenstond (Gez. 19), De dag der

kroning is geko men ! (Gez. 2 0), Kom , Schep per Ge est, bezoek uw kerk (Gez. 21), Ja, de Trooster

is gekom en (Ge z. 22), Wij loven U, o Go d! (Gez. 23), Een vaste burcht is onze G od (Gez. 24), Alle

roem is uitgesloten! (Gez. 25), Jezus is mijn Toeverlaat! (Gez. 26), Nooit kan 't geloof te veel

verwachten (Gez. 27), 'k Wil U, o God, mijn dank betalen (Gez. 28) en Halleluja, eeuwig dank en ere

(Gez. 29).

3 Acta Generale Synode Assen 1961, artikel 174.

4 Conc lusie dep utaten: "O nschriftu urlijk, litterair van w einig waa rde: afwijze n en we gdoen !" 

5 Rapport  Deputaten 'Enige Gezangen' in: Acta Generale Synode Rotterdam-Delfshaven 1964/1965,

pag 304.

6 Acta Generale Synode Rotterdam-Delfshaven 1964/1965, artikel 60b.

terwijl twintig nieuwe liederen een plaats in het liedboek kregen.2 En daarmee was in de
Gereformeerde kerken definitief de weg vrij gemaakt voor het vrije lied in de eredienst.

8.2.2 Assen 1961 - Kampen 1975

De eerste generale synode na de Tweede Wereldoorlog, waar de gezangbundel ter sprake
kwam, werd in 1961 gehouden te Assen. De kerkeraad van Hilversum maakte toen haar
bezwaren bekend tegen met name zes liederen uit de bundel Eenige Gezangen. Dit resul-
teerde in het benoemen van een deputaatschap Gezangen. De opdracht die deputaten
meekregen, was het onderzoeken van de gezangen op hun schriftuurlijkheid, in het bijzon-
der de gezangen waartegen Hilversum bezwaren had ingebracht. Tevens werd het depu-
taatschap opgedragen berijmingen van schriftgedeelten te zoeken die zonder bezwaar in de
gereformeerde eredienst gezongen konden worden. Tenslotte moesten deputaten onder-
zoeken of het Onze Vader en het Apostolicum 'recitatief zingbaar te maken zijn voor de
gemeente'.3

Aan de synode van Rotterdam-Delfshaven 1964/1965 deelden deputaten mee dat zij slechts
een gedeelte van de opdracht hebben kunnen uitvoeren. Men had de zes gezangen, waarte-
gen de kerkeraad van Hilversum bezwaren had, en de eerste vijf gezangen uit de bundel
Eenige Gezangen onderzocht op hun schriftuurlijkheid. Deputaten adviseerden de zes
gezangen, die door de kerkeraad van Hilversum werden aangevochten, uit de bundel te
verwijderen. Het ging om Gezang 10 (Hoe zal ik U ontvangen), 12 (O hoofd bedekt met
wonden), 13 (Is dat, is dat mijn Koning), 14 (Jezus, uw verzoenend sterven), 21 (Kom,
Schepper Geest, bezoek uw kerk)4 en 26 (Jezus is mijn toeverlaat). Ook de berijming van
'de tien geboden des Heren' moest uit de bundel verwijderd worden. Een gemeente behoor-
de volgens deputaten de Wet niet te zingen en bovendien achtte men de berijming slecht.
Hoewel niet uitdrukkelijk door de synode van Assen opgedragen, had het deputaatschap het
onderzoek ook uitgestrekt over 'andere kwaliteiten dezer gezangen'. Men constateerde 'in
menig vers gebrekkig rijmwerk, verouderde taal, verzwakking van de oorspronkelijke onbe-
rijmde teksten en invoeging van bedenkelijke, in het originele lied niet aanwezige elementen
als stoplappen.'5 Tevens was het deputaatschap op zoek gegaan naar middelen tot verbete-
ren van het bestaande. Concreet betekende dit dat deputaten dikwijls zelf hadden ingegre-
pen in bestaande berijmingen of met eigen gemaakte berijmingen kwamen. 
Aangezien de deputaten niet de hele opdracht van de synode van Assen hadden kunnen
uitvoeren, besloot de synode van Rotterdam-Delfshaven nog geen uitspraken te doen en
besluiten te nemen inzake de bundel Eenige Gezangen.6 Een nieuw deputaatschap werd in
het leven geroepen om het werk voort te zetten.
Aan de synode van Hoogeveen 1969/1970 werd opnieuw schriftelijk gerapporteerd. Ook nu
waren deputaten nog niet klaar gekomen met de opdracht van de synode van Assen uit



7 Rapport  deputaatschap 'Enige Gezangen', in: Acta Generale Synode Hoogeveen 1969/1970, pag.

493.

8 Acta Generale Synode Hattem 1972, artikel 171 (pag 185).

9 De Generale Synode van Hattem had hier als richtlijn: "Op het werk van een dichter of op een

gangb are hym ne-tek st ma g niet word en ingeg repen." 

1961. Globaal waren de eerste 17 liederen uit de gezangbundel beoordeeld. Daarbij werden
grotendeels de resultaten en voorstellen van vorige deputaatschappen aangehouden. De
nieuwe berijmingen die aan de synode van Rotterdam-Delfshaven al waren aangeboden,
werden opnieuw naar voren geschoven. In tegenstelling tot het vorige deputaatschap werd
nu geadviseerd 'de tien geboden des Heren' niet geheel te verwijderen, maar alleen het
laatste couplet ('Och, of wij uw geboôn volbrachten!') in de bundel op te nemen als 'bede-
zang na de lezing der wet'.7

Voorts werden nieuwe berijmingen aangeboden van de geloofsbelijdenis van Nicea (melodie
van psalm 89), de bedezang voor de predikatie (inclusief een voorstel voor een andere
melodie, namelijk die van psalm 17) en gezang 17 (U, heilig Godslam loven wij). 
Negen jaar na de synode van Assen (1961) gaven deputaten te kennen dat er behoefte was
aan neerlandici in het deputaatschap Eenige Gezangen. Met andere woorden: men was al
jaren bezig met het (o.a. taalkundig) repareren van gezangen en het aanbieden van nieuwe
berijmingen toen men neerlandici ging inschakelen.
Het rapport van het deputaatschap werd slechts 'ter kennisname' aangeboden omdat het
werk niet volbracht was. De synode deed dan ook geen uitspraken over de inhoud. Wel
sanctioneerde zij de werkwijze van de deputaten, die immers méér deden dan in hun origi-
nele opdracht (synode Assen 1961) stond. Nieuwe deputaten werden benoemd, inclusief
twee neerlandici.

Aan de synode van Hattem 1972 werd door het deputaatschap een complete 'proefbundel'
met gezangen aangeboden. Naast oude liederen uit de bundel Eenige Gezangen, werd een
aantal nieuwe liederen aanbevolen. In de meeste gevallen had het deputaatschap (of vorige
deputaten) zelf in de liedteksten ingegrepen of had zij een nieuwe berijming gemaakt. De
'proefbundel' werd niet door de synode vrijgegeven voor kerkelijk gebruik.
Op de synode van Hattem 1972 kwamen bezwaren naar voren tegen het berijmen van
gezangen door deputaatschappen. Men achtte met name de dichterlijke kwaliteit te laag. De
synode was van oordeel dat 'het zelf berijmen van Schriftgedeelten en andere teksten niet
behoort tot de taak van een generale synode of haar deputaten.'8 Tevens stelde de synode
een aantal richtlijnen vast voor het wijzigen van bestaande gezangen en voor het beoordelen
van in omloop zijnde berijmingen van Schriftgedeelten en andere teksten.
Tegen een aantal van deze richtlijnen kwamen op de synode van Kampen uit 1975 bezwa-
ren. Sommige richtlijnen werden bijgesteld door de Kamper synode. Als richtlijnen voor het
wijzigen in bestaande gezangen golden voortaan:

1. liederen die in de gemeentezang zijn ingeburgerd mogen niet gewijzigd worden tenzij
a. ze op onderdelen in strijd komen met de belijdenis der kerk en 
b. de wijziging een duidelijke verbetering in woord en toon tot gevolg heeft.

2. op het werk van een dichter (componist) of op een gangbare hymne-tekst (melodie)
mag niet dan bij uitzondering, onder overlegging van goede argumentatie, worden
ingegrepen. Is het lied een vertaling of bewerking, dan moet zo mogelijk het oor-
spronkelijke werk als uitgangspunt genomen worden;9

3. de gezangen dienen bij voorkeur in hedendaags Nederlands te zijn. Archaïsche taal is
echter geen bezwaar, mits ze schriftuurlijk en literair verantwoord is.

Voor het beoordelen van in omloop zijnde berijmingen van Schriftgedeelten en andere



10 De richtlijnen 1, 3, 5 en 6 waren al door de Hattemse synode vastgesteld. De andere richtlijnen

werden  hier en da ar door d e synode  van Kam pen gew ijzigd. 

11  De Ha ttems e synode  had: 'wins t boven d e Psalm en'. 

12 In de richtlijn zoals de synode van Hattem deze had geformuleerd, kwamen de woorden 'zo mogelijk'

niet voor.

13  Zie ook  deputate nrappo rt, Acta Generale Synode Kampen 1975, pag. 350 , 364. 

teksten waren de richtlijnen als volgt:10

1. de tekst moet, gezien zijn aard, plaats en functie in de Schrift, in aanmerking komen
voor zang in de liturgie;

2. het lied moet een waardevolle aanvulling11 op de Psalmen zijn en mag niet leiden tot
onderwaardering van de Psalmen;

3. het lied moet zonder schade voor het geheel in gedeelten te zingen zijn;
4. de berijming moet zo mogelijk12 van een dichterlijke kwaliteit zijn, en geen 'maakwerk'

waarin meer gelet wordt op de schriftuurlijke zegging dan op de eisen van lied en
zang;

5. de zinnen moeten zo geformuleerd zijn dat ze gezongen en als zang gehoord duidelijk
spreken, waarbij met name gewaakt moet worden tegen 'redenerende', c.q. 'dogmati-
serende' regelconstructies, waarin het eigen karakter van de Bijbeltekst niet behouden
blijft;

6. bij berijmde Schriftgedeelten mag getrouwe weergave van de tekst niet worden geïnter-
preteerd als: het in dezelfde exacte volgorde laten opeenvolgen van de elementen van
de tekst, maar ook moet samenvattend onderzocht worden of de in de tekst als geheel
gegeven inhoud op verantwoorde wijze doorkomt.

Het oordeel van deputaten, die aan de synode van Kampen rapporteerden, week bij diverse
liederen af van hetgeen door vorige deputaten gesteld was. Van de eerste elf gezangen
werd geadviseerd deze ongewijzigd te handhaven, dwars tegen eerdere veroordelingen van
deputaatschappen in. Evenals vorige deputaten werd geadviseerd de Gezangen 12, 13, 14,
21 en 26 uit de bundel Eenige Gezangen te verwijderen.

Tevens deed het deputaatschap voorstellen voor opname van nieuwe liederen ter vervang-
ing van bestaande gezangen of ter aanvulling van de bundel als geheel. Het ging om twintig
liederen die deputaten geschikt achtte voor opname in het gezangboek. De synode besloot
echter om in de proefbundel elf 'nieuwe' liederen op te nemen. Liederen als 'Heft op uw
hoofden, poorten' (Liedboek 120), 'Nu daagt het in het oosten' (Liedboek 124), 'O grote God,
o goede Heer' (liedboek 50) en 'Ontwaak, gij die slaapt' (Liedboek 462) werden letterlijk
weggestemd door de synode. Bij een aantal liederen werd gekozen voor een andere verta-
ling dan tot op heden in de bundel stond of dan door deputaten was voorgesteld.
Er ontstond zo een gezangbundel met 36 gezangen. Drieëntwintig liederen uit de bundel
Eenige Gezangen werden gehandhaafd, soms met weglating van één strofe of in een
andere vertaling. Dertien liederen verschenen voor het eerst in de bundel. Tevens werd het
Apostolicum in twee onberijmde versies opgenomen met de melodie van P.Chr. van Weste-
ring en de Straatsburgse melodie uit 1525.
De gezangbundel werd opgenomen in de Proefbundel die de synode in 1975 vrij gaf voor
kerkelijk gebruik. Wat de muzieknotatie betreft, werd vrijwel altijd gekozen voor de latere en
bekende varianten van melodieën. Als reden is in officiële stukken alleen te vinden dat
'authentieke melodieën' voor een gemeente te moeilijk zingbaar zouden zijn.13 Dit moet de
enige reden zijn geweest waarom men zoveel keren gekozen heeft voor een afwijkende
notatie ten opzichte van het Liedboek voor de Kerken (1973).

8.2.3 Groningen 1978 - Heemse 1984/1985



14 Het ging om de Lofzang van Maria (berijming W. Barnard), de Lofzang van Zacharias (berijming A.

Brand s) als m ede de  Lofzang  van Sim eon en  de Avon dzang. 

15 Het deputaatschap had onder andere de eerste 115 ge zangen  uit het Liedboek voor de Kerken

onderzocht. Zie deputatenrapport in Acta  Generale Synode Groningen 1978, pag. 425 (Bijlage 7).

16 Acta Generale Synode Groningen 1978, artikel 342 V b1.

17 Met n am e gold d it voor de  me lodieën  van 'Ee n vaste  burch t' en 'Alle ro em  is uitges loten'.

18 Acta Generale Synode Heemse 1984/1985, artikel 216. 

De synode van Kampen stelde opnieuw een deputaatschap Gezangen in. Zij moest verder
zoeken naar alternatieve berijmingen voor de ongewijzigde maar verouderde liederen uit de
bundel Eenige Gezangen. Tevens diende zij de bundel taalkundig en musicologisch nader te
toetsen en eventueel beschikbare berijmingen van Schriftgedeelten te verzamelen en te
beoordelen. 
De synode van Groningen 1978 aanvaardde op voordracht van het deputaatschap een
aantal nieuwe berijmingen.14 Deze konden dus door de kerken beoordeeld ('beproefd')
worden. Het deputaatschap had voor een aantal andere liederen ook alternatieve berijming-
en beschikbaar, maar deze werden nog niet door de synode geaccepteerd. De synode
constateerde dat deputaten wel gezocht hadden naar geschikte berijmingen van Schriftge-
deelten maar dat zij geen enkele gevonden hadden.15 De Groningse synode nam - als
eerste synode - een besluit aangaande de muzieknotatie: 'De deputaten geven de voorkeur
aan de oorspronkelijke melodie of een der oudste varianten daarvan, voorzien deze van een
- voor ieder begrijpelijke - moderne notatie.'16

Het deputaatschap dat door de synode van Groningen benoemd werd, hield zich strikt aan
deze opdracht. De muzieknotatie in het deputatenrapport, dat aan de synode van Arnhem
1981 werd aangeboden, kwam volledig overeen met die van het Liedboek voor de Kerken.
Niet iedereen op de synode van Arnhem was gelukkig met deze handelswijze. Het compro-
mis om van een aantal melodieën zowel de 'oude' als de 'vertrouwde' versie op te nemen in
het kerkboek, was snel gevonden.17 De synode besluit 'ten aanzien van de gezangenbundel
muzieknotatie, voorzover nodig en mogelijk,' in overeenstemming te brengen met die in het
Liedboek voor de Kerken. Door de woorden 'nodig en mogelijk' had men in de toekomst nog
voldoende speelruimte.

Het deputaatschap schoof evenals de vorige deputaten alternatieve berijmingen naar voren.
Een aantal werden door de synode aanvaard, waaronder vijf van L.L. Bouwers. De deputa-
ten hadden nog zestien berijmingen van Schriftgedeelten beoordeeld, maar konden niet
adviseren één van deze liederen te aanvaarden. Ook nu werden geen redenen genoemd
waarom de liederen afgewezen werden.

Het laatste deputaatschap Gezangen dat benoemd werd, werd nogmaals opgedragen te
zoeken naar berijmingen van Schriftgedeelten, in het bijzonder van gezangen die in de
Schrift voorkomen buiten het boek der Psalmen.

Ook het laatste deputaatschap vond geen nieuwe Schriftberijmingen die aanvaardbaar
geacht werden, zo bleek op de synode van Heemse 1984/1985.18 De synodecommissie
stelde toen zelf voor een aantal liederen op te nemen in de gezangbundel. De synode
besloot daarvan alleen het lied 'Kom, Schepper Geest,' te plaatsen in het kerkboek.

De synode stelde vervolgens stuk voor stuk de gezangen definitief vast. Meer dan één keer
werd gekozen voor een andere berijming dan de deputaten hadden voorgesteld. Van de 41
gezangen werden 6 overgenomen in de versie uit het Liedboek voor de Kerken. Tevens
werden twee versies van het onberijmde Apostolicum definitief aanvaard: met de melodie
van Straatsburg 1525 en met de melodie van P.Chr. van Westering. 



19 Acta Generale Synode te Arnhe m 19 81, artikel 93 . 

20 Acta Generale Synode te Heemse 1984/1985, artikel 218.

Over opname van de 'oude' of de 'vertrouwde' versies van de melodieën werd door de
synode gestemd. Het resultaat van de stemming was o.a. dat in drie gevallen gekozen werd
voor de 'vertrouwde' versie van de melodie. Vier keer werd zowel de 'oude' als de 'vertrouw-
de' versie van een melodie opgenomen, waarbij het verschil tussen die twee versies soms
erg minimaal is.

8.2.4 Evaluatie

Overzien we de ontstaansgeschiedenis van de gezangbundel dan is er kritiek te leveren op
werkwijzen en keuzen van deputaatschappen en synoden. Huidige deputaten zijn zich ervan
bewust dat achteraf kritiek leveren altijd makkelijk is en dat toenmalige omstandigheden
bepaalde keuzen en werkwijzen begrijpelijk kunnen maken. Evenmin willen deputaten de
enorme hoeveelheid werk die door diverse deputaatschappen en synoden verzet is, misken-
nen. Desondanks is het naar ons oordeel op dit moment vooral zaak te bekijken waar in het
verleden de knelpunten lagen. Fouten uit het verleden zijn er immers om van te leren en niet
om ze te herhalen.

Allereerst valt op dat bij de totstandkoming van de gezangbundel een eensluidende visie op
het kerklied en het gezangboek ontbrak. Al tijdens het ontstaan van het gezangboek is dit
opgemerkt. G. van Rongen merkte in 1981 tijdens de algemene bespreking van het deputa-
tenrapport 'Gezangen' op dat het deputatenwerk van de afgelopen jaren beperkt bleef tot
partiële kritiek en fragmentarische reparatie. 'Bezinning en studie over de schriftuurlijke
uitgangspunten is (alsnog) noodzakelijk, om te komen tot herziening van de structuur van de
gezangenselectie.'19

Na het vaststellen van de gezangbundel bracht de praeses van de Heemser synode het als
volgt onder woorden: 'Het was een zoeken en tasten om aan de gezangenbundel meer
inhoud te geven. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat binnen de kerken niet een rechtlijnige
lijn is gevolgd. Er bestaat verschil in taxatie van de vraag wat een kerklied is. Tot op de
synode bleek hoe verdeeld de kerken hierin zijn: wat de één mooi vindt, acht de ander
slecht. Er is weinig bezinning geweest op de vraag aan welke eisen het nieuwtestamenti-
sche lied moet voldoen.'20

Het verschil in taxatie blijkt ook uit de richtlijnen die de Generale Synode van Hattem (1972)
vaststelde, maar die op de volgende synode alweer ter discussie stonden. Het blijkt ook uit
het gegeven dat er voor één en dezelfde zaak (het berijmen van liederen uit de Schrift) twee
lijsten met richtlijnen in omloop waren. Voor de psalmberijming golden de richtlijnen zoals
vastgesteld door de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven (1964/65). Voor de andere
liederen uit de Schrift, die eventueel in een berijming een plaats zouden kunnen krijgen in
het gezangboek, golden echter andere richtlijnen. Hiervoor hadden de synoden van Hattem
en Kampen richtlijnen geformuleerd. Het is nooit duidelijk geworden waarom bij het beoorde-
len van berijmingen van liederen uit de Schrift met twee maten gemeten werd.
Belangrijker is nog dat deputaatschappen en synoden zich bij herhaling niet hielden aan de
richtlijnen. Als voorbeeld kan gewezen worden op de richtlijn van Kampen 1975 dat bij
vertalingen van bestaande liederen het originele lied als uitgangspunt genomen moest
worden. Dat is om onduidelijke redenen niet altijd gedaan.

Een saillant voorbeeld is het decalooglied. Wie het eerste couplet van het originele Franse

decaloo glied van C léme nt Maro t bekijkt, ziet ho e alles daa r draait om  het present stellen van de

Wet voor de gemeente, die op dat moment de liturgie viert en het gezang op haar lippen



21 Diverse deputate n hebb en gep leit dit gezang te verwijderen omdat het zingen van de wet niet

behoort tot de 'antwoordende' handelingen van de gemeente. Het Woord (dus ook de Wet) is geen

'antwoord' van de kerk en kan dus alleen vanaf de kansel aan de gemeente voorgehouden worden.

22 Nader over de functie van de wet in de eredienst en de geschiedenis van het decalooglied: J. Smelik,

'De dec aloog ge zongen ,' in: De R eform atie , jaargang  65 nr. 1, 2, 3  (oktobe r 1989). 

23 Van uit de ge me ente  is de k lach t te ho ren d at het  ondu idelijk  is waarom bijvoorbeeld van de me lodie

'Valet will ich dir geben ' (Gezan gen 10  en 13) twe e versies  opgen ome n zijn die erg veel op elkaar

lijken. Vee l gem een ten hebben m oeite  om  de ve rsies  uit elkaar te  houden. Helemaal wanneer in één

kerkdienst zowel Gezang 10 als 13 opgegeven wordt. Dat opna me  van tw ee m elodie varia nten , die

erg veel op elkaar lijken, niet gewenst is, hebben verschillende deskundigen vlak na het verschijnen

van het Gereformeerd Kerkboek al naar vor en gebr acht. Zie o .a.:

– W . Kloppen burg, 'He t Gerefo rme erd Ker kboek ', in: Orgeldienst, 13e jaargan g nr. 4 (augustus

1986), 5.

– B. Smilde, 'Gereformeerd kerkboek 1986 (II)', in: Organist en Eredienst, juni 1987 nr. 6, 153.

– J.R. Luth, 'Liedboeken in vier gerefo rme erde ke rken s inds 193 0', in: Organist en Eredienst,

maa rt 1991, 60 -61. 

neem t.21 Dat essentiële aspect uit het originele lied is niet overgenomen in de berijming van het

Gereformeerd Kerkboek. Als uitgangspunt heeft men de achttiende-eeuwse bewerking van

Johan nes Eu sebius V oet gebr uikt en nie t het originele lied  van Ma rot.22

Hetzelfde geldt overigens voor de berijming van het Onze Vader. Ook hier is niet teruggegrepen

op de or iginele teks t van Luth er, ma ar heeft m en gek ozen voo r een he rziene vers ie van Vo ets

berijm ing. Als laats te voorbe eld is te wijzen o p de verta ling van ge zang 27  ('O, Sch epper, G eest,

woon in uw kerk'). Ook van dit lied waren vertalingen in omloop die dichter bij het originele lied

stonden.

Niet rechtlijnig was ook de koers die gevaren werd ten aanzien van de melodieën en hun
notatie. Enerzijds is door synoden verschillende keren uitgesproken dat een kerkelijke
vergadering geen uitspraken kan doen over de (notatie van) melodieën. Anderzijds is dat
toch voortdurend gebeurd: zo zijn de melodieën uit de gezangbundel van het Gereformeerd
Kerkboek door de synode per hoofdelijke stemming vastgesteld. Dat wil zeggen: de synode
van Heemse sprak zich op dat moment wel uit over de melodieën en hun notatie.

Deputaten achten het niet correct wanneer melodieën en hun notatie door synoden bij
stemming worden vastgesteld. Op deze manier worden melodieën gekozen op grond van
intuïtie en met subjectieve criteria. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat zowel door des-
kundigen als niet-deskundigen kritiek uitgeoefend wordt op de melodieën en hun notatie.23

Bovendien was bij de verschijning van het kerkboek een goed bruikbare (zingbare) en
musicologisch verantwoorde notatie voorhanden. Het is altijd onduidelijk gebleven waarom
de Gereformeerde Kerken de deskundigheid op dit gebied, die andere kerkgenootschappen
in huis hadden, niet hebben erkend en in ieder geval voor een aantal gezangen niet hebben
gevolgd.

Deputaten wijzen op de volgende gezangen:

– Bij de Gezangen 10 en 13, 20 en 22 staan melodieën genoteerd die onderling minimaal

verschillen. Naar ons oordeel dienen deze zogenaamde dubbelmelodieën verwijderd te worden.

Er is geen enkele reden (meer?) van één melodie twee versies op te nemen, die nauwelijks

verschillen. De kritiek op de dubbelmelodieën is met de jaren toegenomen. Het komt in de

praktijk voor dat in één kerkdienst beide melodievarianten gezongen moeten worden. Niet

zelden is de verwarring bij de gemeente hoorbaar. Er zou veel voor te zeggen zijn bij de Ge-

zangen 10 en 22 de melodieën van respectievelijk de Gezangen 13 en 20 te plaatsen. Uit de

praktijk is inmiddels wel gebleken dat de gemeente de oorspronkelijke melodieën moeiteloos

zingt.

– Hetzelfde  prob leem  doet  zich m in of m eer voor b ij de G ezan gen  26a/26b  en 26 a/36 . Bij

Gez ang  26a s taat d e oor spro nke lijke m elodie  'Sollt ic h m einen  Gott  nicht  singe n', terw ijl bij

Gezang 26b en 36 de achttiende/negentiende-eeuwse variant staat. Het verschil met de melo-

dieën van Gezang 10/13 en 20/22 is dat de melodieën van 26a en 26b zeer sterk afwijken.

Eigenlijk is hier spraken van twee verschillende melodieën. Er kan gediscussieerd worden welke



24 Acta Generale Synode Heemse, artikel 218 . 

25 Acta Generale Synode Heemse 1984/1985, Acta III, artikel 2 16. 

van de twee melodieën gekozen moet worden. Deputaten denken in de volgende richting: de

teksten van de Gezangen 26 en 36 stammen uit respectievelijk de negentiende en achttiende

eeuw. D e authen tieke m elodie we rd in de ee rste helft va n de zeve ntiende e euw ge maa kt.

W anneer d e tek sten  van G ezan g 26 ( me t het negentiende-e euw se taalgeb ruik)  en 36  op de

oorspronkelijke melodie gezongen, dan is er een nogal sterke stilistische discrepantie tussen

tekst en melodie. Bij de huidige Gezange n 26 en 36 zou naar het inzicht van deputaten de latere

variant van de melodie (het huidige Gez. 26b) geplaatst kunnen worden. De oorspronkelijke

melodie zou in het kerkboek behouden kunnen blijven door haar te voorzien van een vertaling

van d e oor spro nke lijk tek st (vg l Liedboek voor de Kerken, gezang 426).

– Ook ten aanzien van Gezang 33 en 34 (Een vast burcht is onze God) willen deputaten

pleiten één versie van het gezang op te nemen. Aangezien in de praktijk gebleken is dat Gezang

33 (met de oorspronkelijke melodie) geen probleem is voor gemeentezang, pleiten deputaten

voor opname van Gezang 33.

– De muzieknotaties van Gezang 35 en 40 dienen verbeterd te worden. De notatie van

Gezang 35 in 4/4 maat is onjuist. Hier hoort een tactus major te staan. Bovendien moet de

melo die ritmisc h (de bij C rüger va ker voo rkom ende ritm iek is in de v ersie van  het Gereformeerd

Kerkboek weggevallen) en melodisch verbeterd worden.

– Wat Gezang 40 ('k Wil U, o God, mijn dank betalen) betreft, bij het vaststellen van de

melo dieën he eft de G enerale  Synode v an Hee mse  niet geko zen voor  de versie  uit het Liedboek

voor de Kerken. Als argument werd door een toenmalig synodelid genoemd dat de oorspronk-

elijke ve rsie 'te s nel gez onge n m oeten  worde n'.24 Dit is beslist on juist. Mits ge noteerd  in kwart-

noten onder de maattekens 4/4 6/4 (hetgeen een indicatie is dat het tempo lager ligt dan bij de

psalmmelodieën) is de oorspronkelijke melodie uitstekend te zingen.

– De m elodie van  Gezan g 11 wo rdt in het Gereformeerd Kerkboek ten onrechte toege-

schreven aan Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800). De naam van de componist is tot op

heden niet met zekerheid vastgesteld. Momenteel kan als de meest juiste bron aangegeven

worden : 'Melodie: F .A. Schu lz (±1739 ) (?) Uit: J.C. B ikkers , Het N ach tega altje  (1857).'

Een ander punt is dat men bij het samenstellen van de gezangbundel te weinig vanuit de
kerkdienst gedacht heeft. Er is bijna geen aandacht geschonken aan de vraag welke ge-
zangen uit liturgisch oogpunt gewenst zijn. Dat is de enige verklaring voor het feit dat in de
definitieve bundel geen gezangen staan voor o.a. de doopsbediening, viering van het
avondmaal en huwelijksbevestigingen. Evenmin is de vraag aan de orde gekomen of en hoe
een gezangbundel moet functioneren in het kerkelijk leven. Hierbij is bijvoorbeeld te denken
aan de vraag of een gezangbundel ook gezangen moet of kan bevatten, die specifiek
geschikt zijn voor de huiselijke eredienst.

Vervolgens is het deputaten opgevallen dat nooit verantwoording werd afgelegd waarom
gezangen een plaats in het gezangboek ontzegd werden. Kenmerkend is bijvoorbeeld de
opmerking van een deputaat op de synode van Heemse dat deputaten het hele Liedboek
voor de Kerken hebben bekeken, maar geen enkele geschikte Schriftberijming konden
vinden: 'Hij acht het niet nodig aan het kerkvolk verslag te doen van alle mislukte pogingen.
Bovendien ligt hier ook nog een methodisch probleem, n.l. of bepaalde Schriftgedeelten zich
wel lenen voor het zingen door de gemeente.'25

Het bleef dus gissen waarom bijvoorbeeld de 115 bijbelliederen uit het Liedboek voor de
Kerken alle afgekeurd werden. Ook is nooit duidelijk geworden wanneer een schriftgedeelte
zich wel of niet leent voor het zingen door de gemeente. De beantwoording hiervan is in
hoge mate afhankelijk van de vraag hoe tegen de eredienst wordt aangekeken en hoe men
de functies van het lied in de eredienst ziet. Deputaatschappen en synoden hebben zich
hierover nooit expliciet uitgelaten.

Kort samengevat: 

1. bij de totstandkoming van het Gereformeerd Kerkboek bestond er grote onduidelijk-



heid en verdeeldheid ten aanzien van de criteria, waaraan gezangen moeten voldoen.
2. Eveneens valt op hoe weinig vanuit de liturgie (en het verdere kerkelijk leven) nage-

dacht is over de vraag welke gezangen in een kerkboek een plaats dienen te ontvang-
en.

3. Ten aanzien van de muzieknotatie is niet een duidelijke koers gevaren.

Om deze redenen is het naar de mening van deputaten gewenst wanneer er een nieuwe
weg ingeslagen wordt. Dat wil zeggen: dat eventuele uitbreiding en herziening van de
gezangbundel zal moeten gebeuren zonder herhaling van de gesignaleerde knelpunten, die
bij de totstandkoming van het Gereformeerd Kerkboek aanwezig waren. Daartoe achten
deputaten het van belang dat zowel over de criteria waaraan kerkliederen en gezangbundels
moeten voldoen, als over de te volgen werkwijze overeenstemming is bereikt.

8.3 Schrift en het kerklied

8.3.1 Gedenken van Gods daden

Bij onze bezinning op het kerklied willen we in het bijzonder de liederen uit de Schrift als
uitgangspunt nemen. Betere voorbeelden van (goede) kerkliederen bestaan er niet. Het is
daarom zaak na te gaan wat de essentie is van deze liederen. Waar draait het om in deze
liederen? Welke functies hebben de liederen? Wat zegt de Schrift over inhoud, doel en
wezen van het lied?

Wanneer wij spreken over 'kerklied', bedoelen wij het lied zoals dat door de heilige, algeme-
ne kerk gezongen werd en wordt, dan wel: gezongen zou kunnen worden. Het gaat dus om
het lied van de kerk, het lied van het volk waar God een verbond mee heeft gesloten. De
liederen uit de Schrift functioneren in het kader van de omgang tussen God en zijn volk (vgl.
Hoofdstuk 5.1.4 t/m 5.2).

Zoeken wij naar een bijbelse term, waarmee de liederen uit de Schrift te typeren of samen te
vatten zijn, dan kiezen we voor de term 'gedenken': het actief bezig zijn met Gods woorden
en daden uit het verleden met het oog op het heden en de toekomst. De liederen uit het
Oude Testament zijn niet los te zien van die woorden en daden: God schiep hemel en
aarde, sloot een verbond met Israël, bevrijdde zijn volk uit Egypte, leidde het door de woes-
tijn naar het beloofde land.
In het Nieuwe Testament bereiken Gods daden een hoogtepunt in de werken van Christus
en de Geest. De omgang tussen God en zijn volk wordt in het Nieuwe Testament bepaald
door het Woord, Gods heil dat in Christus geschonken is. Dat komt in het nieuwe verbond in
het centrum te staan en geeft richting aan de inhoud van een kerklied. De daden van God
worden in een lied in herinnering geroepen en present gesteld als daden van Jahweh, die
vandaag en gisteren Dezelfde is en was voor zijn volk (vgl o.a. Ps. 102:28, Jes. 41:4, Jes.
43:10). In het lied is de kerk actief bezig Gods daden en woorden uit het verleden te gedenk-
en met het oog op het heden en de toekomst.

Voo rbee lden v an lied eren  uit de S chrif t, die d it aan tone n, ku nnen in ov ervlo ed aa ngehaa ld

worden. Heel expliciet komt het gedenken van Gods daden ook naar voren in o.a. de Psalmen

78, 105, 106 en 107. Laten we twee andere voorbeelden kort uitwerken. In Psalm 74 klaagt Asaf

over het bruut geweld waarmee de vijand in de 'woning van Gods Naam' (vs 7) tekeer is ge-

gaan. Alles ligt in puin (vs. 3-8). In vers 12-17 gedenkt de dichter vervolgens het verlossings-

werk van God uit het verleden. Op grond hiervan wordt God gevraagd de hoon van de vijand, de

sme t die zij op zijn Naa m we rpen, te ge denke n. God  wordt du s gesm eekt ha ndelend  op te

trede n, zijn v erbo nd te  aans chouwe n. Dit a lles m et als  doel d at Go ds N aam , zijn ee r hers teld

wordt: 'Laat den ellendige en den arme uw  naam prijzen' (vs 21).

In Ps alm  80 wo rdt ve rhaa ld hoe  God  om zag naar zij n volk  (= ver leden  tijd). O p gro nd va n dit

'gedenken' wordt om verlossing uit verdrukking gesmeekt (= tegenwoordige tijd). Ook is het oog

daarbij gericht op de toekomst: 'Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend, dan zullen

wij uw naam aan roepen' (vs 19).



26 J. Sm elik, 'De fun cties van  het kerk lied', in: Orgeldienst, 19e jaarg ang, nr. 1 (f ebruari 1 992), 10 . 

27 Vgl. ook : J. Kam phuis, Het Hallel van de kinderen, Goes 1994, 156.

Het hoeft geen betoog dat in de omgang met God de Schrift een centrale plaats inneemt.
Wie God is, wat zijn Naam inhoudt en wat zijn daden zijn, heeft God in de Schrift geopen-
baard. In het Nieuwe Testament staat in de omgang tussen God en zijn volk het Woord
centraal (zie 5.6.1). Het kan dan ook niet anders of in een kerklied komt voor alles het
Woord aan het woord. Een goed kerklied wordt bepaald door woorden en noties uit de
Schrift. Anders gezegd: een goed kerklied is doordrenkt van de Schriften. Gods daden
gedenken betekent automatisch dat zijn Woord in het centrum geplaatst wordt.
Zo was het al in het Nieuwe Testament: de cantica van Maria, Zacharias en Simeon zijn
ondenkbaar zonder de 'Wet en de Profeten'. Ook in de liederen uit de Openbaring aan
Johannes wordt het Oude Testament geopend.

In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op de hechte relatie tussen de lofzang van

Hanna (1 Samuël 2:1-10) en het Magnificat, de lofzang van Maria (Lucas 1:46-55). Uit het lied

van Maria blijkt dat zij haar 'bijbeltje' kende en het Woord in het centrum van haar lied plaatste.

Zac haria s zon g ove r de verlos sing  die G od ge brac ht heeft. H ij hee ft een  'hoor n des  heils

opgericht in het huis van David, gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten

van oudsher' (vs 69, 70). God gedenkt zijn verbond, de eed die Hij zwoer aan Abraham. (vs 72,

73). Z owe l voor  Mar ia's lied  als lof zang  van Z acharias  geldt : de S chrif ten w orde n geo pend. Bij

Simeon is het niet anders (Lucas 2:29-32). Hij weet dat de profeten gesproken hebben over het

licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor Gods volk (vgl Jesaja 40:4, 42:6, 49:6,

51:4, 60:3).

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat een goede kerkliedtekst niet in de gelovige mens
wortelt, maar in de Schrift. Anders gezegd: een goed kerklied is verankerd in het Woord en
niet in hetgeen de mens in reactie op het Woord onder woorden wil brengen. In het kerklied
staat het Woord van God centraal en niet het antwoord daarop van de mens. Een kerklied
wordt bepaald door het Woord en niet door de geloofservaringen en gevoelens van de
mens. De mens en zijn religieuze ervaringen – hoe schriftuurlijk deze ervaringen ook ver-
woord zijn – kunnen in een kerklied niet het centrum vormen.

Dit is wellicht te verduidelijken door het lied te vergelijken met een raam.26 Een raam dient
om licht naar binnen te laten stromen en om naar buiten te kunnen kijken. Nu kun je pas
door een raam naar buiten kijken wanneer er licht van buiten naar binnen valt. Als het buiten
donker is en binnen licht, dan wordt het raam een spiegel en zien we alleen onszelf in de
kamer zitten.
Evenzo dient het lied allereerst om het Licht naar binnen te laten stromen (lees: om Gods
daden te gedenken). Dat is de primaire voorwaarde willen we überhaupt naar buiten kunnen
kijken. Wanneer het uitgangspunt niet het 'gedenken van Gods daden' is, zal een lied niet
meer zijn dan introspectie van een religieus ontroerd mens: het lied weerspiegelt de zanger.

Een eerste vereiste voor een lied dat als kerklied moet fungeren is dat het centrum op de
juiste plaats ligt: de kerk zingt in haar lied van God, zoals Hij Zich in zijn Woord en werken
bekend gemaakt heeft. In een kerklied ligt alles onder het beslag van Gods Woord en het
gedenken van zijn daden. Dat geldt ook voor persoonlijke ervaringen en gevoelens, die
slechts in dat licht aan de orde komen. Ook hier geeft de Schrift duidelijk richting aan.27

Uit de Schrift zijn zeer veel voorbeelden aan te halen waaruit dit blijkt. In Psalm 77 klaagt de

dichter dat het lijkt alsof God zich van hem en heel het volk heeft afgekeerd. In de verzen 1-11

geeft de dichter zijn gevoelens weer wanneer hij denkt aan de 'dagen van ouds'. Toch staan

deze noties niet in het centrum van het lied. Uit de verzen 6 en 8 blijkt al dat de dichter spreekt

me t op de ach tergr ond  het ve rbon d dat  God  me t zijn vo lk ge slote n hee ft. No g ste rker  kom t dit

naar vo ren in de ve rzen 12-2 1, waarin d e dichter m et ander e ogen  het verlede n gede nkt en w ijs

op de verlossing uit Egypte en de doortocht door de woestijn.

In het Nieuwe Testament kunnen we bijvoorbeeld wijzen op de nieuwtestamentische cantica. Zo



28 A.C. Honders, 'En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren', in: A.C. Honders (red.), Klinkend

geloof, 's-Grav enhag e 1978 , 100. 

had Maria reden te over vooral te zingen over hetgeen de boodschap van de engel voor haar

betekende. In haar lied plaatst Maria echter Gods daden en zijn beloften die nu vervuld zullen

worden, in het centrum. In dát kader kan zij dan ook zingen dat de Machtige 'grote dingen' aan

háár gedaan hee ft (Luc.1:49).

Omdat Gods woorden en werken het centrum van elk goed kerklied zijn, zal vooral God als
handelend Persoon worden verondersteld. Niet de activiteiten van de mens, maar de activi-
teiten van God staan in het middelpunt van de belangstelling.

Wanneer in een lied op deze wijze Gods Naam in het centrum staat, is het veelal ook geen
bezwaar wanneer in een lied de 'ik'-vorm i.p.v. de 'wij'-vorm gebruikt wordt. Er is wel gedacht
dat het gebruik van de eerste persoon enkelvoud een lied als kerklied al ongeschikt maakt.
Dat hier vraagtekens bij te plaatsen zijn, blijkt alleen al uit de vele 'ik'-liederen die de Schrift
rijk is. Naast bovengenoemde voorbeelden is onder andere te wijzen op de Psalmen 6, 39,
42, 43, 88 en 116.

Nu moet hier enerzijds verdisconteerd worden dat de samenleving in het Oude Testament
wezenlijk anders was dan onze, individualistische maatschappij. Elk individu leefde uit het
besef dat hij/zij opgenomen was in de gemeenschap. 'Ik'  en 'wij' waren als het ware volledig
uitwisselbaar. De gemeenschap kon niet zonder de enkeling. Maar de enkeling kon ook niet
los gezien worden van de gemeenschap en wilde dat trouwens ook niet. Vanuit deze ge-
dachte moeten de oudtestamentische 'ik'-liederen gelezen worden.
Anderzijds moet opgemerkt worden dat de hechte eenheid tussen individu en gemeenschap
ook in de nieuwtestamentische kerk wordt verondersteld. Ook daar kunnen 'ik' en 'wij' niet
zonder elkaar. Het woord 'samenkomen' als karakteristiek voor de kerkdienst in het Nieuwe
Testament, geeft die eenheid al aan. Er is aandacht voor het individu, want de Heer heeft
ieder persoonlijk 'bij name' geroepen. Maar juist daardoor heft deze aandacht de gemeen-
schap nooit op (vgl. bijv. Rom.15:7, 1 Kor.12:12-28). Zoals hieronder nog ter sprake zal
komen, blijkt ook in het Nieuwe Testament dat we in het lied met elkaar te maken hebben.

Kortom, de liederen uit de Schrift geven aan dat 'ik' en 'wij' niet tegenover elkaar geplaatst
kunnen worden. De 'ik' weet zich altijd onderdeel van de gemeente. Ook in kerkliederen.
'Voor persoonlijke noties van de enkeling is ruimte voor zover deze noties direct herkenbaar
zijn in het bredere bestel van Christus' gemeente.'28 Dit zal altijd het geval zijn wanneer het
in een lied draait om het gedenken van God. Of anders geformuleerd: wanneer in een
kerklied bovenal de Schrift open gaat op het niveau waarop de Schrift geopend wil worden.
Een nieuwtestamentisch kerklied is allereerst een resonantie op de Schrift,  op Gods heil in
Christus. Die resonantie moet hoorbaar en verstaanbaar zijn. Zij kan niet schuil gaan achter
talloze persoonlijke noties.
Daar ligt het criterium voor de vraag of een 'ik'-lied als kerklied kan fungeren.
In een kerklied resoneren woorden, passages en noties uit de Schrift, die al of niet persoon-
lijk verwerkt kunnen worden. Een lied waarin alle aandacht uitgaat naar de dichter/zanger en
waarbij en passant wat algemene termen uit de bijbel klinken is geen kerklied.

Bovenstaande noties zijn van groot belang bij het beoordelen van de theologische inhoud
van liederen, die als liederen van de kerk moeten (gaan) functioneren. Er bestaan nogal wat
liederen, waarin geen onschriftuurlijk woord voorkomt, maar die desondanks geen kerkliede-
ren zijn, juist omdat het centrum niet correct is. Daarnaast zijn er 'ik'-liederen die deson-
danks als kerklied gebruikt kunnen worden.

Ter verduidelijking is het zinvol hier een paar liederen als voorbeelden te noemen. Het volgende

lied heeft drie strofen:

Vader, ik aanbid U. Jezus, ik aanbid U. Heil'ge Geest, ik aanbid U.



29 Tekst van Terrye Coelho. (Zie E&R-Liedbundel, nr. 171).

30 Verta lingen van deze  liederen zijn te v inden in he t Liedboek voor de Kerken, respectieveli jk de

gezang en 217 , 388 en 4 03. 

31 Vgl.: J. Kam phuis, Juda's Hallel, Goes  1993, 12 6. 

'k Leg mijn leven voor U. 'k Leg m ijn leven vo or U. 'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja. Halleluja. Halleluja.29

In dit lied wordt niets verkondigd dat niet in overeenstemming is met de Schrift. Toch is het geen

kerklied. Het centrum is namelijk niet het 'gedenken van Gods Naam', waarbij God als hande-

lend Persoon veronders teld wordt. Het lied geeft aan wat de dichter doet (geen kwaad wo ord

daarover), maar naar het 'waarom' (de aanleiding) van zijn handelingen moet gegist worden. Dat

het 'waarom' ontbreekt, komt doordat Gods werk niet aan de orde komt. Referenties aan Gods

daden (m.n. het heil in Christus) zijn afwezig. Daardoor hangt de hele tekst als het ware in de

lucht. Dergelijke teksten zouden hooguit kunnen functioneren als soort acclamaties, waarbij het

‘waa rom ’ duide lijk m oet w orde n uit en  bepa ald wordt d oor e en co ntex t (bijv. e en litu rgisc he) d ie

buiten de tekst zelf ligt. De kerkgeschiedenis laat echter zien dat het ‘waarom’ in teksten uitge-

sproken moet worden, willen zij als (kerk)liederen bestempeld worden en fungeren.

Geheel anders ligt het in het lied 'Jezus, leven van mijn leven' (Gezang 14 Gereformeerd

Kerkboek). Ook hier hebben we te maken met een uitgesproken 'ik'-lied, maar waarin het

centrum gevormd wordt door het gedenken van Christus' li jden en sterven. In het lied gedenkt

de dichter/zanger het verlossingswerk van Christus. Daarbij wordt bovendien Christus en niet de

dichter/zanger als handelend Persoon veron dersteld (vgl. o.a. 'Heiland, die mij hebt gezocht').

Kenmerkend voor het lied is dat de dichter het heil sterk op zichzelf betrekt. Maar juist omdat het

centrum niet (de gevoelens van) de dichter maar het werk van Christus is, kan het lied moeite-

loos door de gemeente gezongen worden.

Hetzelfde is het geval in de liederen 'Jesus, meine Zuversicht' (Gezang 22 Gereformeerd

Kerkboek), ''k W il U, o God, mijn dank betalen' (Gezang 40 Gereformeerd Kerkboek). Of – om

een pa ar liederen  te noem en die niet in h et Gereformeerd Kerkboek staan – bijvoorbeeld in:

'Jesus  lebt, mit ihm  auch ich ',  'Der Abe nd kom mt, die S onne s ich verde cket' en  'W as m ein Gott

will, das g 'sche h allzeit'.30

Dat het in het kerklied draait om Gods Naam en daden, zegt ook iets over (het ontstaan van)
het 'nieuwe lied'. Het gedenken van Gods daden leidde in het Oude Testament automatisch
tot 'nieuwe liederen' (zie o.a. Ps. 33, 40, 96, 98, 144, 149, Jes. 42:10). De liederen uit het
Oude Testament blijken vooral Gods daden te gedenken die Hij in die tijd tot stand gebracht
heeft.
Dat God in het Nieuwe Testament zijn Naam gegeven heeft in zijn Zoon, en dat Gods heil in
Christus nu het centrum van de lofzegging vormt,31 heeft betekenis voor het lied van de
christelijke kerk. Wanneer de kerk in haar liederen Gods daden gedenkt, is het volkomen
vanzelfsprekend dat dit ook de nieuwtestamentische daden van God omvat. In de nieuwtes-
tamentische kerk ontstaan 'nieuwe' liederen wanneer de kerk Christus' Naam en daden
gedenkt. Het gedenken van Christus' verlossingswerk leidt tot het loven, prijzen daarvan. En
– zoals uit de Schrift blijkt – is het lied van de kerk voor die lofprijzing het voertuig bij uitstek.
Het bestaan van nieuwtestamentische liederen is derhalve een vanzelfsprekendheid in het
Nieuwe Testament.

We hebben tot nu toe vooral erop gewezen dat het 'gedenken van Gods daden' een goede
ingang biedt om de essentie, het centrum van kerkliederen nader aan te duiden. Aan de
bijbelse term 'gedenken' zijn onlosmakelijk aspecten verbonden, die ons nader informeren
over functie en inhoud van het kerklied. In de volgende paragrafen zullen wij ze behandelen.

8.3.2. Lofprijzen, belijden, bidden, smeken en verkondigen



32 Vgl ook : J. Kam phuis, Het Hallel van de kinderen, Goes  1994, 15 5. 

33 In de Schrift ook wel: het zegenen van zijn Naam. Het hebreeuwse woord 'barach' betekent zowel

'loven' als 'zege nen'. Ver gelijk o.a. P salm  103 en 1 34. 

34 F.J. Pop , Bijbe lse w oord en en  hun g ehe im , 's-Grave nhage  1987 (8 e druk ), 477. 

Algemeen wordt het zingen van liederen gezien als het loven van God, het prijzen van zijn
Naam. Terecht. Toch is het zinvol om hier vanuit de Schrift nader op in te gaan.
Uit de Schrift komt naar voren dat het gedenken van Gods heilsdaden 'vanzelf' leidt tot
lofprijzing en daarmee gepaard gaat.32 We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan de vele
psalmen waarin de gemeente de daden van God lofprijzend gedenkt (Ps. 48, 77, 81, 89, 90,
105, 106, 107 etc.). Lofprijzend wordt de Naam in gedachtenis gebracht. Op die manier
wordt God aanbeden. Je zou ook kunnen zeggen: op die manier wordt de Naam beleden,
want het lofprijzend gedenken van Gods Naam veronderstelt dat zijn daden met het hart
geloofd en met de mond beleden worden.
Lofprijzing en belijdenis – zij zijn niet los van elkaar te zien. Het loven van God33 bestaat
hieruit dat zijn Naam beleden wordt. Wie Gods Naam belijdt omdat het woord hem nabij is
(Rom. 10:10), brengt God een lofoffer: 'Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een
lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden' (Hebr. 13:15).
Het hebreeuwse woord voor 'loven' (prijzen) heeft alles te maken met 'belijden'. Wat de kerk
moet loven, belijden, naspreken, vinden we kort weergegeven in bijvoorbeeld Filippenzen
2:6-12. Daar staat dat God Christus uitermate verhoogd heeft en Hem de naam boven alle
namen geschonken heeft opdat 'alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van
God de Vader.' In deze woorden horen we de woorden uit Jesaja 45:23 ('dat bij Mij elke tong
zal zweren'). Paulus haalt deze woorden aan in Romeinen 14:11: '...en alle tong zal God
loven.'
De lofprijzing en het belijden van de Naam blijken niet los van elkaar te staan. Integendeel,
ze veronderstellen elkaar. God loven doe je omdat zijn Naam nabij is (Ps. 75:2). Die Naam
moet beleden worden, want 'nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart' (Rom. 10:10, vgl
Deut. 30:11-14).

Wanneer het lied in de eredienst de functie heeft Gods daden te loven, te belijden, impliceert
dit dat die daden verkondigd worden. Daarmee komen we te spreken over het kerklied als
vorm van verkondiging. In de bijbel blijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen lofprijzen en
verkondigen.
We nemen ons startpunt in 1 Petrus 2:9. Daar schrijft de apostel: 'Gij echter zijt een uitver-
koren geslacht, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te
verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.'
Petrus gebruikt voor 'verkondigen' het griekse woord 'ex-angelo'. Over de betekenis van
woord schrijft F.J. Pop: 'Verkondigen van de grote daden Gods is het prijzend vermelden
van wat Hij is, was en zal zijn, en deed, doet en zal doen met het oog op het heil van zijn
volk. Deze lofzeggende verkondiging is bedoeld als propaganda. Uit de gemeente klinkt de
lofzang, opdat de wereld zal horen hoe groot, heilig en goed God is en opdat alle knie zich
voor Hem zal buigen.'34

Gods volk is uit de duisternis geroepen met als doel Gods daden lofprijzend te verkondigen.
Lofprijzing en verkondigen gaan hand in hand. Dit blijkt niet alleen uit de betekenis van het
woord 'ex-angelo', maar ook uit diverse Schriftplaatsen.
 

Heel duidelijk zijn lofprijzing en verkondigen aan elkaar gekoppeld in bijvoorbeeld Psalm 22:23

('Ik zal uw  naam  aan m ijn broe ders v erko ndigen , in het m idden  der ge me ente za l ik U lofzin gen')

en Psalm 71:14-16:

Maar ik zal bestendig hopen 

en al uw  lof verme erderen ; 

mijn mo nd zal uw  gerech tigheid ver tellen, 

de gan se dag  uw heil, 

want ik w eet de m aat daar van niet. 



Ik zal de m achtige d aden d es He ren HE REN  verkon digen, 

uw ge rechtighe id verm elden, de  uwe allee n. 

In Psalm 102:19-22 wordt gesproken over het volk dat God scheppen zal om Hem te loven. God

zal als Bevrijder optreden 'opdat men de naam des HEREN in Sion vertelle, en zijn lof in Jeruza-

lem.' (vers 22) De lof Gods, het loven van God wordt hier in één adem genoemd met het

vertellen (verkondigen) van de Naam. Dat gebeurt eveneens in Psalm 9:12 ('Psalmzingt de

HERE, die op Sion woont, verkondigt onder de volken zijn daden') en Psalm 51:17 ('Here, open

mijn lippen opdat mijn mond uw lof verkondige'). Tenslotte noemen we Jesaja 12:4-6: 'Looft de

HERE, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam

verheven is. Psalmzingt de HERE, want Hij heeft grootse dingen gedaan; dit worde bekend op

de ga nse  aard e.' Uit d eze e n and ere s chrift plaat sen  blijkt h oe dic ht lofz ingen  en ve rkon digen  in

een lied bij elkaar liggen.

Het loven van God in een lied veronderstelt dat zijn daden (zijn Naam, zijn lof, gerechtigheid)
vermeld worden. De heerlijkheid van Jahweh moet immers onder de volken verkondigd
worden (Jes. 66:19). Daartoe is er op aarde een kerk: 'Het volk dat Ik mij geformeerd heb,
zal mijn lof verkondigen' (Jes. 43:21).
De lofprijzing, het loven van God, sluit dus niet uit dat op dat moment geen verkondiging
plaatsvindt. Zoals je in het dagelijks leven niemand kunt prijzen zonder dat jezelf en de
persoon in kwestie duidelijk is/wordt waarvoor, zo kun je God niet loven zonder daarbij direct
of indirect te vertellen waarom je Hem looft. Loven heeft een uitgesproken reden en doe je
niet 'ins Blaue hinein'. Het heeft een reden die hoe dan ook onder woorden gebracht wordt.
Soms uitvoerig, soms heel beknopt. Daarom staat er bijvoorbeeld: 'Het Lam, dat geslacht is,
is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en
de heerlijkheid en de lof' (Openb. 5:12).

De verkondigende functie wordt in de Schrift veronderstelt op plaatsen waar het lied de
functie toegekend wordt om het Gods Woord in de gemeente te laten wonen. Dit aspect
komen we zowel in het Oude als het Nieuwe Testament tegen. In Deuteronomium 31 (19-
22) krijgt Mozes van God de opdracht een lied op te schrijven en het de Israëlieten te leren
'opdat dit lied Mij tot getuige zij tegen de Israëlieten'. Wanneer Mozes de woorden van het
lied (Deut. 32:1-43) voor het volk uitgesproken heeft, zegt hij tot hen: 'Neemt al de woorden
ter harte, waarmee ik u heden vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen al de
woorden dezer wet nauwgezet te onderhouden. Want dit is voor u geen ledig woord, maar
dit is uw leven: door dit woord zult gij lang wonen in het land, dat gij na het overtrekken van
de Jordaan in bezit zult nemen' (vers 46, 47).

Uit bijvoorbeeld Psalmen 78 en 105 komt eveneens naar voren dat het lied een functie heeft
in het onderwijzen van Gods daden. In Psalm 78 worden de daden van God uit het verleden
doorverteld aan het nageslacht met als doel: dat komende geslachten die daden kennen,
dat zij God leren vrezen en bewaard blijven voor afvalligheid (vs. 6-8). In andere bewoor-
dingen: door dit lied moeten komende geslachten bewaard blijven bij het Woord.
In Psalm 105 worden Gods daden, met name zijn bevrijding van het volk Israël uit Egypte,
bezongen. Zoals al blijkt uit de aanhef ('Looft de HERE, roept zijn naam aan, maakt onder
de volken zijn daden bekend') gaan in deze psalm lofprijzing en verkondiging hand in hand.

De verkondigende functie van het lied, waardoor het Woord in de gemeente komt wonen,
blijkt ook uit het Nieuwe Testament. Met name de bekende teksten van 1 Korintiërs 14:26,
Efeze 5:18, 19 en Kolossenzen 3:16 moeten hier genoemd worden. 
Uit 1 Korintiërs 14:26 blijkt dat wanneer iemand met een lied ('Psalm') in de samenkomst
komt, dit lied niet alleen op God gericht moet zijn, maar ook tot stichting van de gemeente
moet dienen. Paulus gaat er hier dus vanuit dat het lied een verkondigend karakter heeft.
In Kolossenzen 3:16 gaat het om het Woord van Christus 'dat rijkelijk in u wone'. De wijze
waarop dat gebeurt staat in het vervolg van de tekst: door elkaar met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen in alle wijsheid te leren en terecht te wijzen en door 'Gode dank te
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brengen in uw harten'.35 

Wanneer we elkaar in het lied leren en vermanen, woont het woord van Christus rijkelijk in
ons. De tekst uit Efeze 5:18, 19 heeft veel opmerkelijke parallellen met Kolossenzen 3:16. In
Efeze 5:18 wordt gesproken over 'het vervuld worden met de Geest'. Hier is een parallel op
te merken met 'het woord van Christus wone rijkelijk in u' uit Kolossen 3. Het 'vervuld worden
met de Geest' gebeurt door onder elkaar te spreken in liederen en door voor de Here van
harte te zingen en te jubelen. De beide teksten leren ons dat het kerklied dient om vervuld te
worden met de Geest en om te zorgen dat het Woord 'rijkelijk' in ons wone.36 In het kerklied
is dus niet alleen sprake van een beweging van de mens naar God, maar eveneens van
God naar de mens. Bovendien houden gemeenteleden door middel van een lied elkaar het
evangelie voor. Zij 'leren' en 'vermanen' elkaar daarmee. De oudtestamentische functies van
het lied, zoals bleek uit o.a. Deuteronomium 31/32, Psalm 78, 105-107 zijn in het nieuwe
verbond niet veranderd. Het kerklied heeft een verkondigende functie.

W at de tek sten uit Efe ze en Ko lossenze n betreft, is w el opgem erkt dat h et niet duide lijk is of

deze teksten speciaal betrekking hebben op de kerkdiensten. Hoe het ook zij, Paulus zal hier

ook de kerkdiensten op het oog hebben gehad. Een scheiding tussen 'zondag' en 'maandag'

was in de eerste eeuwen van de onze jaartelling ondenkbaar. In het verlengde daarvan is een

scheiding tussen 'kerklied' (lied dat in de eredienst gezongen wordt) en 'geestelijk lied' (het niet

liturgisch gebruikte lied) niet erg voor de handliggend. In ieder geval zijn er geen bronnen

waaruit een dergelijk onderscheid is af te leiden.

Tot nu toe hebben we de volle nadruk gelegd op het lied als lofprijzing, die altijd gepaard
gaat met het belijden en verkondigen van de Naam. Er bestaan echter niet alleen uitgespro-
ken lofliederen. Psalm 150 en Psalm 88 staan in één en hetzelfde bijbelboek. Er zijn veel
liederen in de Schrift aan te wijzen waarin geklaagd, gesmeekt wordt en waarin voorbeden
gedaan worden.
Ook hier is de achtergrond dat de kerk Gods Naam en daden mag gedenken (vgl. o.a. Ex.
12:14, Richt. 16:28, 2 Kon. 20:3, Neh. 5:19, Ps. 77:12,13, 132:1). De gemeente draagt de
wereld, haar overheden, de kerk op aarde en allen die in persoonlijke nood verkeren in haar
gebed op aan God. (vgl. Fil. 1:3-4, 1 Tim. 2:1-2, 2 Tim. 1:3, 1 Tess. 1:2). 'Gedenken' in het
gebed wil zeggen: een beroep doen op Gods beloften/woorden uit het verleden op grond
waarvan God gevraagd wordt in de tegenwoordige tijd en in de toekomst handelend op te
treden.
Wanneer in de liederen uit de Schrift God gevraagd wordt zijn schepping (zijn volk, de
dichter/zanger) te gedenken, impliceert dit dat er vertrouwen uitgesproken wordt dat God in
het heden en de toekomst handelend zal optreden. En dat vertrouwen, die hoop leidt tot het
prijzen van God. Het kan niet anders.

Dit verklaart ook dat enerzijds smeekgebeden, schuldbelijdenissen e.d. en anderzijds het
prijzen van God (de lofprijzing) in de Schrift dicht bij elkaar liggen. Het roepen, klagen van
Gods kinderen is nooit zonder de vaste hoop dat er verlossing zal komen. Dit leren we uit
veel psalmen, onder andere uit Psalm 9:19, 38:14-16, 39:8, 42:6, 43:5, 54, 55:17, 56:5,
57:2, 69:30-34, 74:11-12, 119:49-50 en 130:5.37 Zelfs in Psalm 88 – wellicht het meest



38 J. Kam phuis, Op.cit. , 1993, 14 1. 

indringend smeekgebed uit het Boek der Psalmen – opent met de woorden: 'HERE, God
van mijn heil'.
Ook het schuldbelijden en lofprijzen zijn in de liederen uit de Schrift dikwijls heel nauw aan
elkaar verbonden. Dit gebeurt vanuit het besef: 'indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ong-
erechtigheid' (1 Joh. 1:9). Zonder erkenning en onderkenning van eigen schuld en onmacht
hangt de erkenning van Gods verlossingswerk in de lucht. Immers, waarvan 'verlossing' en
waarom een Verlosser?

Ook in het Nieuwe Testament worden bij smekingen altijd woorden van hoop, vertrouwen en
vertroosting uitgesproken: bijvoorbeeld in Romeinen 5:3-6, 8:23-25, 1 Korintiërs 1:5-7 en 2
Korintiërs 1:10 (zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 6.3).
Concreet: intense smeekbeden en voorbeden kunnen in een kerklied een plaats ontvangen,
want de schepping is nog aan de vruchteloosheid onderworpen (Rom. 8:20) en 'ook wijzelf,
wij die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting
van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam' (Rom. 8:23). Een kerklied kan en mag
ook een 'schreeuw uit de diepte' (Ps. 130) bevatten.
De lofprijzing, het zingen 'tot eer van God', in en buiten de kerkdienst sluit niet uit dat op dat
moment het schuldbelijden, het klagen en het smeken geen plaats zouden kunnen hebben.
J. Kamphuis schrijft hierover: '...klaagzang en loflied staan niet als twee afzonderlijke 'exis-
tentiële' uitingen van de menselijke religieuze ziel naast elkaar. Ze worden door de Geest
inéén geschoven. Paulus zegt: wij worden getroost 'in al onze druk'. Daarom kan hij die
troost weer doorgeven aan anderen (2 Kor. 1:4).'38

8.4 Het kerklied vanaf de zestiende eeuw

In deze paragraaf komt de vraag aan de orde hoe de reformatoren Luther en Calvijn met
bovenstaande schriftgegevens zijn omgegaan. Welke (liturgische) functies kenden zij toe
aan het lied? 
Het is bekend dat de gemeentezang tijdens de Middeleeuwen geen onderdeel van de
kerkdienst meer vormde. Voor de reformatoren was het een principe-kwestie dat de ge-
meente in de eredienst kon spreken/zingen. Zij moest in de dienst kunnen reageren (ant-
woorden) op het Woord. Bovendien moest zij volgens de reformatoren in staat zijn het
Woord zelf op de lippen te nemen en aan elkaar en de hele wereld te verkondigen. Aan de
laatstgenoemde motivatie van de reformatoren is in de eeuwen na de Reformatie weinig
aandacht geschonken. Een reden om het in dit rapport te accentueren. Dit doen we ook
omdat het van essentieel belang is voor de vraag welke functies het lied in de reformatri-
sche kerkdienst uit de zestiende eeuw had.

Voor beide reformatoren staat vast dat het lied vanzelfsprekend hoort bij het dienen van
God. De mens is geschapen om zijn God te loven; daartoe heeft hij van de Schepper adem
en een stem gekregen. Het zingen van liederen rekende Luther tot de 'notae ecclesiae', de
kenmerken waaraan men de kerk herkent. Waar gezongen wordt, kun je er zeker van zijn
dat daar een 'heilig christelijk volk' is. De lofprijzing, het 'halleluja' noemde de Wittenbergse
reformator de 'vox perpetua ecclesiae', de ononderbroken stem van de kerk. De levende
stem van het evangelie ('viva vox evangelii') veronderstelt dat de blijde boodschap met luide
stem verkondigd wordt. 
Het lied was voor Luther een voornaam instrument om het evangelie over de wereld te
verbreiden. Beide reformatoren kenden het lied een functie toe binnen de verkondiging. Uit
de vele passages uit Luthers geschriften, die dit aantonen, lichten wij er drie. In de voorrede
op het Chorbüch-büchlein (Wittenberg 1524) schrijft Luther – onder verwijzing naar 1 Korinti-
ers 14 (vs 15-26) en Kolossenzen 3 (vs 16) – dat hij met een paar medewerkers enige
geestelijke liederen verzameld heeft 'um das heilige Evangelium, das jetzt durch Gottes
Gnade wieder hervorgekommen ist, zu treiben und in Schwang zu bringen, damit wir uns
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Het lied was voor Luther een voornaam instrument om het evangelie over de wereld te
verbreiden. Beide reformatoren kenden het lied een functie toe binnen de verkondiging. Uit
de vele passages uit Luthers geschriften, die dit aantonen, lichten wij er drie. In de voorrede
op het Chorbüch-büchlein (Wittenberg 1524) schrijft Luther – onder verwijzing naar 1 Korinti-
ers 14 (vs 15-26) en Kolossenzen 3 (vs 16) – dat hij met een paar medewerkers enige
geestelijke liederen verzameld heeft 'um das heilige Evangelium, das jetzt durch Gottes
Gnade wieder hervorgekommen ist, zu treiben und in Schwang zu bringen, damit wir uns
rühmen möchten, wie Mose in seinem Gesang es tut (Exodus 15), so daß Christus unser
Lob und Gesang sei und wir nichts wissen sollen zu singen noch zu sagen, als Jesus
Christus, unsern Heiland, wie Paulus sagt in 1. Korinther 2,2.'

In de voorrede op Christliche Gesänge, lateinisch und deutsch, zum Begräbnis (1542) zegt
de reformator dat wij door het heilige Woord 'welches mit süßen Gesang ins Herz dringt,
gebessert und im Glauben gestärkt werden.' De gedachte dat het Woord door middel van
het lied in het hart dringt en het geloof versterkt zullen we hieronder ook bij Calvijn tegenk-
omen.
Tenslotte zij gewezen op de voorrede in het Geystliche Lieder (Leipzig 1545, uitgegeven
door Valentin Babst) waarin Luther schrijft: '...Gott hat unser Herz und Gemüt fröhlich
gemacht durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns hingegeben hat zur Erlösung von
Sünden, Tod und Teufel. Wer dies mit Ernst glaubt, der kann's nicht lassen: Er muß fröhlich
und mit Lust davon singen und sagen, damit es andere auch hören und herzukommen. Wer
aber nicht davon singen und sagen will, das ist ein Zeichen dafür, daß er's nicht glaubt...'
Het centrum van het lied wordt volgens Luther gevormd door het evangelie dat God zijn
Zoon gezonden heeft om ons te verlossen van zonde, dood en duivel. Wie dat oprecht
gelooft, kan het niet laten: hij moet daarvan 'singen und sagen'.

De uitdrukking 'singen und sagen' komen we frequent tegen bij Luther. Daarmee werd
bedoeld dat het evangelie lofprijzend wordt verkondigd. Voor de reformator was van cruciaal
belang dat in het lied de lofprijzende verkondiging van de blijde boodschap centraal gesteld
werd. Het lied was in de lutherse reformatie een krachtig wapen de schriftuurlijke leer te
verbreiden. Vandaar ook dat de lutherse liederen uit de reformatietijd niet zozeer reflecties
van de gelovige op de Schrift waren, maar de blijde boodschap zelf verkondigden.
Wie de liederen van Luther zingt, zal opvallen hoe sterk de liederen bepaald worden door
het gedenken van Christus' Naam. In de liederen worden volop Gods grote daden uit het
verleden present gesteld met oog op de toekomst. Het gebeurt vanuit het besef dat de
daden van God uit het verleden volop actueel zijn in het heden en verleden. Als voorbeelden
kunnen genoemd worden de liederen 'Vom Himmel hoch da komm ich her', 'Nun komm der
Heiden Heiland', 'Christ lag in Todesbanden' en 'Nun bitten wir den Heiligen Geist'.

Er is wel gedacht dat de visie van Calvijn op het kerklied nogal verschilde van Luthers
opvattingen. Nadere bestudering van Calvijns visie brengt aan het licht dat dit niet het geval
is. Calvijn heeft zich meermalen uitgelaten over de noodzaak liederen te zingen. In de
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gelooft, kan het niet laten: hij moet daarvan 'singen und sagen'.

De uitdrukking 'singen und sagen' komen we frequent tegen bij Luther. Daarmee werd
bedoeld dat het evangelie lofprijzend wordt verkondigd. Voor de reformator was van cruciaal
belang dat in het lied de lofprijzende verkondiging van de blijde boodschap centraal gesteld
werd. Het lied was in de lutherse reformatie een krachtig wapen de schriftuurlijke leer te
verbreiden. Vandaar ook dat de lutherse liederen uit de reformatietijd niet zozeer reflecties
van de gelovige op de Schrift waren, maar de blijde boodschap zelf verkondigden.
Wie de liederen van Luther zingt, zal opvallen hoe sterk de liederen bepaald worden door
het gedenken van Christus' Naam. In de liederen worden volop Gods grote daden uit het
verleden present gesteld met oog op de toekomst. Het gebeurt vanuit het besef dat de
daden van God uit het verleden volop actueel zijn in het heden en verleden. Als voorbeelden
kunnen genoemd worden de liederen 'Vom Himmel hoch da komm ich her', 'Nun komm der
Heiden Heiland', 'Christ lag in Todesbanden' en 'Nun bitten wir den Heiligen Geist'.

Er is wel gedacht dat de visie van Calvijn op het kerklied nogal verschilde van Luthers
opvattingen. Nadere bestudering van Calvijns visie brengt aan het licht dat dit niet het geval
is. Calvijn heeft zich meermalen uitgelaten over de noodzaak liederen te zingen. In de
'Articles concernant l'organisation de l'eglise et du culte a Genève proposés au Conseil par
les Ministres' (1537) schrijft Calvijn39 dat liederen 'ons kunnen aansporen om onze harten tot
God te verheffen en ons ontroeren tot een gloed, zowel om Hem aan te roepen als om de
eer van zijn naam te verheffen door lofprijzingen.' Ook in zijn Psalmverklaringen heeft de
Geneefse reformator er voortdurend op gewezen dat het zingen van Gods lof hoort bij het
dienen van God.

Kenmerkend voor Calvijn is dat hij het kerklied schaart onder de publieke gebeden. In de
voorrede ('Epistre au lecteur') op het kerkboek La Forme des Prieres et Chantz ecclesiasti-
ques uit 1543 schrijft Calvijn dat er drie zaken van fundamenteel belang zijn voor de kerk-
dienst: 'la predication de sa parole, les oraisons publiques & solonnelles, & l'administration
des sacrament' (de prediking van zijn woord, de publieke en plechtige gebeden en het
toedienen van de sacramenten).

Bij de behandeling van de gebeden stelt Calvijn dat er twee soorten zijn: gesproken en
gezongen ('les unes se sont par simple parole: les autres avecques chant'). Het lied te
plaatsen onder de 'gebeden' is geen uitvinding van Calvijn. Hij sloot hiermee aan bij de
oudtestamentische psalmen, die ook als 'gebeden' bestempeld worden (vgl. Ps. 72:20).

In de voorrede lezen we dat de gezongen gebeden dienen om het hart van de mens in vuur
en vlam te zetten 'pour invoquer & louer Dieu d'un zele plus vehement & ardent' (om met
des te heviger en onstuimiger ijver God aan te roepen en te loven). Het lied dient volgens
Calvijn om God te loven, ons hart tot Hem te verheffen, om onszelf te troosten, om zijn grote
kracht, goedheid, wijsheid en gerechtigheid te overdenken en te aanschouwen ('à louer
Dieu, & elever nos cueurs à luy pour nous consoler, en me ditant sa vertu, bonté, sagesse &
justice').

We vinden hier veel elementen, die in paragraaf 8.3. genoemd zijn, terug. Het lied dient om
God te loven, de gelovigen te stichten en Gods werken te overdenken en te aanschouwen
(vgl: 'gedenken').



40 Zie hoofdstuk 6, paragraaf 11.
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Dat Calvijn het lied onder de gebeden schaarde, betekent niet dat Calvijn het lied uitsluitend
zag als een beweging van de mens naar God. Anders gezegd: dat het lied enkel 'antwoord'
op het Woord was.40 Dit blijkt onder andere uit de voorkeur, die Calvijn voor de Psalmen
had. In de voorrede uit 1543 lezen we de motivatie van deze voorkeur: juist omdat de
Psalmen volop 'Woord' zijn, zijn ze uitermate geschikt om in de eredienst gezongen te
worden. Want 'als wij ze zingen, zijn wij er zeker van dat God ons de woorden in de mond
legt, alsof Hijzelf in ons zingt om zijn eer te verbreiden' ('Et pourtant, quand nous les chan-
tons, nous sommes certains que Dieu nous met en la bouche les paroles, comme si luy
mesme chantoit en nous, pour exalter sa glorie').

De bijbelse notie dat God zich een volk formeert zijn lof te verkondigen, en dat Hij het is die
een loflied op de lippen legt (Ps. 51:17) heeft Calvijn ertoe gebracht de liederen uit de Schrift
(m.n. de psalmen) de voorrang te geven. We zien hier trouwens ook hoe hecht verweven
Calvijn aanbidding en verkondiging in een lied zag. Het één sluit het ander niet uit: wie God
looft en aanbidt, wordt in het geloof versterkt en verkondigt het Woord.

Deze visie van Calvijn op het kerklied is van grote betekenis voor zijn opvattingen over de
functie van het lied in de eredienst. Er blijkt namelijk uit dat de reformator een orde van
dienst niet opsplitste in Woord (het spreken van de voorganger namens God) en antwoord
(het spreken van de gemeente). Het lied rekende Calvijn dan ook niet tot de 'antwoordende
handelingen' van de gemeente. 'Het Woord centraal' betekende voor Calvijn niet: het Woord
in het centrum van de orde van dienst, dus: de preek in het centrum met daaromheen
gegroepeerd een aantal liederen en gebeden. Het betekende voor hem wel dat alle onderd-
elen van de dienst bepaald werden door het Woord.

Zijn visie op het lied heeft Calvijn er bijvoorbeeld ook toe gebracht de Wet door de gemeente
te laten zingen. Zingend werden Gods geboden afgekondigd, zingend verkondigde de
gemeente de Wet onder elkaar, zingend legde zij belijdenis af van haar zonden, waardoor zij
Gods goedheid en barmhartigheid loofde en verheerlijkte.41

Wie de visie van Luther en Calvijn overziet, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat
zij ook inzake de plaats en functie van het lied, aansloten bij de Schrift. Bij beide komt naar
voren dat de essentie van het kerklied moet zijn: het gedenken van Gods daden. Daarbij
hebben Luther en Calvijn verdisconteerd dat bij dit 'gedenken' in het lied aspecten aan de
orde kunnen komen als: loven, bidden, smeken, belijden en verkondigen. In navolging van
de Schrift functioneerde het lied bij hen niet uitsluitend als middel waarmee de mens zich
richt tot God. In het lied heeft men ook met elkaar te maken. Bovendien leefde bij beide
reformatoren het besef dat het Woord ook via het lied de mensen bereikt, waardoor het lied
ook gezien kan worden als een beweging van God naar de mens.

De opvatting dat het lied uitsluitend een beweging van de mens naar God is en getypeerd
moet worden als het 'antwoord' van de gemeente op het Woord, heeft in de eeuwen na de
Reformatie pas opgang gemaakt. Aan deze opvatting ligt een complex aan theologische,
liturgische en musicologische factoren ten grondslag. We kunnen hier de belangrijkste
slechts zeer globaal en enigszins generaliserend aanstippen.42

Het Rationalisme en Piëtisme zijn van groot belang geweest voor de veranderde opvattingen



omtrent de functie die het lied in de verkondiging heeft. Het Rationalisme stelde dat geloof
voornamelijk een kwestie van verstand en rede is. In tegenstelling tot muziek doet het
gesproken woord een beroep op de verstandelijke vermogens van de mens. Voor wat de
'Woordverkondiging' betreft, kreeg het gesproken woord (en in het bijzonder de preek, de
'leerrede') een monopolie-positie toegekend. De concentratie op de preek, als de exclusieve
vorm waarin het Woord van God naar de gemeente toekomt, moest wel resulteren in de
gedachte dat het lied alleen een reactie op het gesproken Woord is. Daarmee was aan het
lied een ondergeschikte plaats toegekend. Immers, wat de mens te zeggen heeft, is altijd
van veel minder belang dan het Woord van God. Bovendien behoorden muziek en dus ook
het lied tot het gebied van het gevoel, de menselijke emotie. Muziek in het algemeen werd
gezien als een uitingsvorm van de mens, waarvan hij al naar gelang zijn persoonlijke inte-
resse en behoefte gebruik kon maken. Ook dit heeft meegewerkt aan het feit dat kerkmu-
ziek (en het kerklied in het bijzonder) van secondair belang werd geacht. Gedachten als 'je
moet maar net van zingen houden' gingen sinds de 18de eeuw een rol spelen in discussies
over de plaats en functie van het lied in de eredienst.

Een oorzaak, die nog sterker meewerkte aan de degradatie van het lied in de dienst, is
geweest dat in de liederen niet langer het gedenken van de Naam in het centrum stond.
Voorzover het lied van belang werd geacht, werd het in het Rationalisme vooral gebruikt om
de mens te leren hoe hij in kerk en maatschappij deugdzaam moest leven.

In het Piëtisme werd alle nadruk gelegd op de mens en zijn geloofsbeleving. Dat in het
Piëtisme veel stichtelijke liederen gemaakt zijn, waarin de mens en zijn religieuze gevoelens
in het centrum staan, hoeft dan ook niet te verbazen. Even duidelijk is dat ook hier de
verkondigende functie van het lied op de achtergrond raakte. Daar middel van het lied
reageert (‘antwoordt’) de zanger op het Woord, waarbij het vooral draait om de persoonlijke
beleving en verwerking.

Kortom, zowel in het Rationalisme als het Piëtisme werd het centrum verlegd van het ge-
denken van Gods naam naar de mens en zijn wegen tot het leiden van een deugdzaam
leven, dan wel: zijn wegen tot bekering. Duidelijk is dat liederen, waarin niet het gedenken
van de Naam maar de mens centraal staat, ook niet gezien werden en konden worden als
vorm van verkondigen.

Dat het lied vooral gezien werd als reactie van de mens op de verkondiging, is één van de
oorzaken geweest dat liederen niet meer in hun geheel werden gezongen. Wanneer alles
zich concentreert rond de 'leerrede', is het logische gevolg dat alleen strofen uit liederen
gezongen worden die een directe relatie met het gesproken woord hebben. Wanneer Psalm
44 vers 2a en 1b een goede reactie zijn op hetgeen vanaf de kansel gesproken is, dan laat
je alleen die strofen zingen. Deze praktijk heeft wel als consequentie dat het lied niet zelf-
standig functioneert (en kan functioneren), dat het lied van secondair belang is en eigenlijk
niet meer is dan 'omlijsting' van het gesproken woord (Woord). Dat deze praktijk nogal sterk
afwijkt van de functie die de Schrift aan het lied geeft, zal duidelijk zijn. Eveneens is niet voor
discussie vatbaar dat deze praktijk noch van Luther noch van Calvijn afkomstig was.

8.5 Het lied in de eredienst

Naar aanleiding van de bovenstaande gegevens uit Schrift en historie willen we het één en
ander concreet maken voor de functie van het lied in de eredienst. Welke functies aan het
lied in de eredienst toegekend (en herkend!) worden, hangt ten nauwste samen met de visie
die men op de liturgie heeft. Met andere woorden: deze paragraaf is ondenkbaar tegen de
achtergrond van hetgeen in hoofdstuk 5 naar voren werd gebracht over de eredienst.

In paragraaf 8.3 hebben we gezien dat het lied in de Schrift een scala aan functies heeft, die
vaak tegelijk optreden. In paragraaf 8.4 concludeerden we dat over het algemeen in de
kerkgeschiedenis tot en met de Reformatie recht gedaan werd aan de diversiteit aan func-
ties die de Schrift aan het lied geeft. In dezelfde paragraaf is gebleken dat vooral in de
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eeuwen na de Reformatie de waarde van het lied in de kerkdienst sterk gedevalueerd is. Het
lied werd omlijsting van het gesproken woord en gold als reactie van de mens op het Woord.

Deze opvatting werkt nogal sterk door tot in onze tijd. Vrij algemeen wordt het lied gezien als
het 'loven van God', hetgeen gebeurt als antwoord op zijn Woord. Kenmerkend in dit ver-
band is dat in de orden van dienst het lied meestal 'antwoordlied' of 'amenlied' genoemd
wordt.43

Hoewel het lied in de dienst inderdaad als 'lofprijzing' getypeerd kan en zelfs moet worden,
is het wel zinvol onder woorden te brengen wat we precies met 'lofprijzing' bedoelen. Im-
mers, met ons hele leven loven wij God. Ook het feit dat in de kerkdiensten de Schrift
gelezen en verklaard wordt en de sacramenten bediend worden, dient tot lofprijzing van
God.
Het is dus de vraag wat wij precies bedoelen wanneer we het lied als 'lofprijzing' typeren. Uit
paragraaf 8.3 is duidelijk geworden dat het loven van God niet alleen betekent dat we
voortdurend op de hoogvlakte van Psalm 150 lopen.
We hebben in de genoemde paragraaf gezien hoe nauw de lofprijzing bijvoorbeeld verbon-
den kan zijn met het belijden van schuld, met het klagen en smeken. Of zoals Calvijn het
zei: ' ...dat wij door de belijdenis van onze ellende de goedheid en barmhartigheid van onze
God onder elkaar en voor de gehele wereld verheerlijken.'44 Ook is in paragraaf 8.3 naar
voren gekomen dat het lofprijzen van God het belijden en verkondigen van zijn daden
veronderstellen.

De diverse functies, die het lied in de Schrift en kerkgeschiedenis gehad heeft, kunnen pas
sterker en duidelijker naar voren komen, wanneer het lied niet uitsluitend als 'antwoord op
het Woord' (belijdenis) beschouwd wordt. Alle functies, die een lied in de Schrift heeft en die
we hierboven de revue (paragraaf 8.3) hebben laten passeren, kunnen in een kerkdienst
aan bod komen. Welke functie benadrukt wordt, is afhankelijk van het moment (de plaats) in
de liturgie waarop het lied gezongen wordt. Bovendien is het afhankelijk van de inhoud van
het lied (Psalm 150 zal altijd onbruikbaar blijven als schuldbelijdenis).

Met een aantal eenvoudige voorbeelden is dit te verduidelijken.

In het gedeelte van de dienst vóór het gebed om verlichting van de Heilige Geest en de
schriftlezingen, kan het lied (bijv. Ps. 51) de functie van schuldbelijdenis gegeven worden. In
het lied legt de gemeente belijdenis af van haar zonde en schuld. Het lied heeft hier de
functie van een gebed om schuldvergeving. Het lied kan ook functioneren als een ander-
soortig gebed, bijvoorbeeld wanneer de 'bedezang voor de prediking' gezongen wordt als
'gebed om verlichting van de Heilige Geest'.
De orden van dienst geven de mogelijkheid tussen de schriftlezingen liederen te zingen. Het
lied op deze plek in de kerkdienst kan verschillende functies hebben (gegeven worden). Het
lied kan functioneren als een amen-zeggen op de lezing (dus: een belijdende functie). Het
kan echter ook functioneren als een soort gezongen schriftlezing, waarvoor met name de
berijmde psalmen en andere berijmingen van Schriftpassages in aanmerking komen. In dit
geval krijgt de verkondigende functie van het lied meer accent (hetgeen niet uitsluit dat de
gemeente op dat moment ook iets belijdt). In een lied kan het zojuist gelezene verwerkt en
uitgewerkt worden. Daarbij komt automatisch een stuk exegese om de hoek kijken. Bijvoor-
beeld: wanneer na het lezen over het verraad van Judas (Matt. 26) Psalm 55:5 wordt ge-
zongen, gebeurt er hetzelfde als bij de Emmaüsgangers: 'En Hij...legde hun uit, wat in al de
Schriften op Hem betrekking had.'
Op het moment waarop de gemeente de Apostolische Geloofsbelijdenis zingt, heeft het lied
vanzelfsprekend een uitgesproken belijdende functie. Dit sluit uiteraard niet uit dat de
gemeente metterdaad ook haar geloof verkondigt.



De functie van dankzegging en verheerlijken van God wordt bijvoorbeeld benadrukt wanneer
bij de viering van het Avondmaal Psalm 103 gezongen wordt. Tegelijkertijd worden Gods
daden lofprijzend verkondigd.

Kortom, het lied in de kerkdienst heeft een arsenaal aan functies, die vrijwel nooit zelfstandig
optreden: het loven van God brengt automatisch mee dat zijn Naam beleden en verkondigd
wordt; het verkondigen van Gods Woord in het lied impliceert dat de gemeente dat Woord
als belijdenis uitspreekt (vgl 'antwoord geeft op het Woord'). Wel worden in de kerkdienst
bepaalde functies beaccentueerd. Dit is afhankelijk van de plaats en het moment, waarop
het lied gezongen wordt, en van de inhoud van het lied.
Hoewel wij er hieronder nog uitgebreider op in zullen gaan, is het zinvol hier alvast te wijzen
op het volgende: een lied kan pas (bijvoorbeeld) als verkondiging of gebed functioneren,
wanneer de gemeente die functies ook aan het lied toekent. Het is pas mogelijk de verschil-
lende functies van het lied in de kerkdienst te herkennen (en erkennen), wanneer hieraan in
het kerkelijk onderwijs aandacht besteed is. Met regelmaat zijn in gemeenten opmerkingen
te horen in de trant van 'teveel zingen gaat ten koste van het Woord'. Ook zijn voorbeelden
bekend van tegenstand wanneer in plaats van het gesproken gebed om verlichting van de
Heilige Geest, Gezang 6 (Gebed voor de prediking) gezongen wordt. Deze en andere
voorbeelden geven aan dat gerichte voorlichting over het kerklied geen overbodige luxe is.

8.6 Criteria voor het beoordelen van liederen

8.6.1 Formuleren en hanteren van criteria

Het formuleren en hanteren van criteria bij het beoordelen van liederen is geen sinecure. In
het verleden zijn niet alleen door de Gereformeerde Kerken, maar ook door andere kerkge-
nootschappen pogingen ondernomen hanteerbare criteria te formuleren. De criteria bleken
bijna altijd voor meerdere uitleg vatbaar te zijn. (Voor wat de criteria betreft, die een rol
speelden bij de totstandkoming van het Gereformeerd Kerkboek, zijn voorbeelden genoemd
in paragraaf 8.2.4.) Dat betekende dat de vraag wie de criteria hanteerde even belangrijk
bleek te zijn als de vraag welke criteria gebruikt werden. Dit bleek voornamelijk het geval te
zijn bij criteria betreffende de poëtische en muzikale aspecten van een lied. Het gevolg was
dat de criteria niet functioneerden, waarvoor ze waren opgesteld (duidelijkheid scheppen),
en er dikwijls onenigheid bleef bestaan. Kortom, het lijkt ons wenselijk nu een andere weg te
volgen en niet alleen in te gaan op de criteria (paragraaf 8.6.2 t/m 8.6.4) maar ook op de
vraag hoe de geformuleerde criteria naar onze mening het best kunnen functioneren (par.
8.6.5).

De praktijk heeft uitgewezen dat het formuleren van waterdichte criteria niet mogelijk is. Een
belangrijke oorzaak is dat in de afgelopen twintig eeuwen zeer veel soorten (kerk)liederen
ontstaan en gebruikt zijn, die naar vorm en inhoud ver uit elkaar liggen.
Bovendien zijn criteria altijd in hoge mate afhankelijk van de functies die men aan kerkliede-
ren toekent. Welke inhoudelijke criteria men gebruikt bij het beoordelen van liederen hangt
zeer nauw samen met de functies die men aan het kerklied geeft. Een paar voorbeelden ter
verduidelijking: wanneer de functie van het lied niet zou kunnen zijn dat God daarin tot de
mens spreekt, dan zouden Psalm 81 (verzen 7-15), 91 (verzen 14-16) en 95 (verzen 8-11)
geen goede kerkliederen zijn. Om dezelfde reden kunnen berijmingen van schriftgedeelten,
die een vermanend en predikend karakter hebben, als kerklied negatief beoordeeld moeten
worden.
Een laatste voorbeeld: het beoordelen van liederen op hun bruikbaarheid bij evangelisatie-
activiteiten, zal resulteren in bepaalde criteria ten aanzien van taalgebruik en muziek.
Specifieke bijbeltaal in een lied zal hierbij negatief beoordeeld worden, evenals het gebruik
van melodieën à la de Geneefse psalmen.

Tenslotte moet bedacht worden dat het beoordelen van liederen geen wiskundige bezigheid
is, waarbij het lied positief beoordeeld moet worden indien het voldoet aan acht van de tien
criteria. De waarde van een lied wordt altijd bepaald door de samenwerking tussen inhoud,



taalgebruik en melodie. Bijvoorbeeld: een goede inhoud veronderstelt goed taalgebruik. Een
slechte melodie ondermijnt altijd de zeggingskracht van een liedtekst. Kortom, een lied is per
definitie een onlosmakelijke eenheid van tekst en melodie, terwijl criteria zich uit laten over
geïsoleerde aspecten van een lied, die eigenlijk niet te isoleren zijn.
Wat een goed kerklied is, is niet in een x-aantal criteria vast te leggen. Veel factoren spelen
een rol, die bovendien onderling met elkaar verbonden zijn. Zo heeft het veranderen van
woorden in een tekst vrijwel nooit alleen consequenties voor de inhoud, maar ook voor de
tekst als gedicht en voor de verhouding tussen tekst en melodie.

Een  voorbee ld. De  berijm ing va n Psalm  90 op ent m et de  rege l: 'Gij zijt g ewe est, o  Hee r, en G ij

zult wezen.' Wanneer als criterium gehanteerd zou worden dat het taalgebruik 'hedendaags

Nederlands' moet zijn en dat de aanspraak 'Gij' daar niet toe behoort, zou men hier kunnen

overwegen de zin als volgt te wijzigen: 'U bent geweest, o Heer, en U zult wezen.' Het lijkt een

kleine verandering met weinig consequenties voor inhoud, tekst en melodie. Toch is de veran-

dering ing rijpender  dan op h et eerste  gezicht lijkt.

Er zijn argu men ten te noe men  om vo or God  juist een ap arte, niet alleda agse a anspra ak te

hanteren. We komen dan in de richting van de notie, die bijvoorbeeld bij Calvijn regelmatig naar

voren komt: in een eredienst verschijnen wij voor de heilige God en zijn engelen, hetgeen een

'heilige' stijl (houding van de mens, taalgebruik etc.) verlangt. Op grond hiervan kan besloten

worden de aanspraak 'Gij' te hanteren, die – althans boven de grote rivieren in Nederland – niet

tot het alledaagse taalgebruik behoort. Bovendien is de aanspraak 'u' in dit lied voor de verhou-

ding tussen tekst en melodie niet ideaal. Het begin van de melodie verlangt een krachtige klank,

op z'n minst een woord dat met een medeklinker begint. Vanuit deze optiek is de weke klank

van de woorden 'u bent' hier geen verbetering.

Hoewel waterdichte criteria niet te formuleren zijn, is het wel mogelijk criteria te formuleren
die in een bepaalde richting wijzen. Wij formuleren de volgende criteria:

1. Een goed kerklied is inhoudelijk in overeenstemming met de Schrift. Daarbij is het
bijbelse begrip 'gedenken' goed bruikbaar om het centrum van een kerklied te typeren.

2. Een goede kerkliedtekst laat zich naar vormgeving leiden door liederen uit de Schrift.
Concreet betekent dit dat de tekst van een kerklied volwaardige poëzie dient te zijn.

3. Een goede kerkliedmelodie presenteert, ondersteunt en intensiveert de inhoud van de
tekst en is over het algemeen éénstemmig gedacht. Zij wil zich in de traditie van het
kerklied voegen en deze levend houden ('vernieuwen').

8.6.2 Schriftuurlijkheid

Bij de totstandkoming van het Gereformeerd Kerkboek is dit criterium terecht altijd als eerste
genoemd. Op het eerste gezicht lijkt het een 'hard' criterium, dat geen problemen oplevert
wanneer het op liederen wordt toegepast. Toch is dit niet het geval. Dit wordt duidelijk uit het
volgende voorbeeld. Op grond van dit criterium oordeelde de Generale Synode van Hattem
(1972) dat 29 psalmen uit de IKB-berijming beslist 'onaanvaardbaar' waren. Desondanks zijn
vijf van de 29 berijmingen in het Gereformeerd Kerkboek terechtgekomen (Ps. 106, 112,
143, 144, 147). De Generale Synode van Heemse oordeelde over de schriftuurlijkheid van
deze liederen blijkbaar anders.

Het criterium 'Schriftuurlijkheid' geeft aan dat het lied in overeenstemming dient te zijn met
hetgeen de Schrift verkondigt. Onschriftuurlijke leer moet uit een lied geweerd worden.
Hierover heeft nooit verschil van mening bestaan. Toch is het zinvol om het criterium 'schrif-
tuurlijkheid' nader in te vullen.

Het ontbreken van onschriftuurlijke leer betekent namelijk nog niet dat we inhoudelijk met
een goed kerklied te maken hebben. In paragraaf 8.3 zijn we uitvoerig ingegaan op de
schriftgegevens ten aanzien van inhoud en functie van het lied. We hebben daar bekeken
hoe de liederen uit de Schrift er inhoudelijk uitzien. Dit deden we omdat deze liederen en de
overige schriftgegevens het meest objectief en bruikbaar zijn bij het beoordelen van de



inhoudelijke kwaliteiten van een lied.
Concreet betekent het bijvoorbeeld dat onder 'schriftuurlijkheid' ook verstaan moet worden
dat Gods daden in het centrum van een lied staan (zie paragraaf 8.3). Het kan dan ook niet
anders of een kerklied bevat allerlei directe of indirecte referenties aan (veelal aanwijsbare)
schriftgedeelten. Het 'gedenken van Gods daden' kan daar niet zonder.

Dit alles betekent dat een goed kerklied niet mank kan gaan aan theologische 'oppervlakkig-
heid'. Een lied waarin niet meer verteld wordt dan 'Jezus stierf voor mijn zonden, daarom
prijs ik Hem' is geen goed kerklied, ondanks het feit dat er geen 'ketterij' verkondigd wordt.

Evenals de nieuwtestamentische cantica diep wortelen in de 'Wet en de profeten', dienen
goede kerkliederen diep te wortelen in de Schrift. Een goed kerklied wil de Schriften openen
op het niveau waarop Maria in haar lofzang de Schriften opende. Of om het in de woorden
van Luther te zeggen: een lied dient om de Schrift zu treiben und in Schwang zu bringen.

In dit verband is zinvol op te merken dat de in het verleden veel gebruikte term 'vrije kerklied'

misleide nd kan  zijn. W annee r gepraa t werd ove r het vrije (kerk)lied, dacht men al snel in de

richting van liederen waarvan de teksten eigenlijk uit ''s mensen hart' waren opgekomen. Men

liet ze contrasteren met liederen die men 'schriftberijmingen' (berijmingen van één afgesloten

bijbe lgede elte) n oem de. E en go ed k erklie d is pe r def initie in d eze b etek enis  niet 'vr ij', om dat e lk

kerklied doordrenkt is van de Schrift. Vanuit de gedachte dat elk goed kerklied 'de Schriften

opent' (op het niveau waarop de Schriften geopend willen worden), klopt de tegenstelling vrije

lied - schriftberijming niet.

Kortom: de vraag is niet of het zogeheten vrije lied geoorloofd is, maar de vraag is of een  kerk

de vrijheid heeft meerdere schriftgedeelten/noties uit de bijbel samen te brengen in één lied-

tekst. Het komt ons voor dat evenals de gesproken 'vrije' gebeden in de Gereformeerde Kerken

volkomen legaal en vanzelfsprekend zijn, de gezongen 'vrije' gebeden dat ook dienen te zijn.

Niet voor discussie vatbaar is het gegeven dat de liederen in de Schrift poëzie zijn. Ze zijn
geen proza op rijm. Indien we als uitgangspunt nemen dat de liederen uit de Schrift richting-
gevend zijn voor onze 'nieuwe' liederen, betekent 'schriftuurlijkheid' dus ook dat een goede
kerkliedtekst poëtische kwaliteiten moet hebben. In deze zin bedoelen wij dat kerkliederen
zich ook naar 'vorm' laten leiden door liederen uit de Schrift.

8.6.3 Poëzie

In de volgende twee paragrafen zal ingegaan worden op criteria betreffende de tekst en
melodie van een lied. Zoals hierboven al gezegd is, worden ook op dit punt de criteria
bepaald door de visie die men op het lied (in de liturgie) heeft. Om deze reden is het goed
wanneer we hier eerst verantwoording afleggen voor de visie die aan onze criteria betreffen-
de taal en muziek ten grondslag liggen.

In hoofdstuk 5 (onder andere paragraaf 2.2) is gewezen op het bijbelse gegeven dat er een
relatie bestaat tussen de schepping en de eredienst. Tot Gods werken, die in de eredienst
lofprijzend verkondigd worden, behoort ook zijn scheppingswerk. Omgaan met God is niet
alleen omgaan met de God, die zijn volk verloste van zonde en dood, maar is ook omgaan
met de Schepper, die hemel en aarde maakte om Hem te dienen, loven.

Uit de Schrift komt naar voren dat de lofprijzing van de mens niet los te koppelen is van de
lofprijzing van heel de schepping. Gods Naam, zijn majesteit en heerlijkheid blijken uit de
schepping. Daarom spreekt de NGB in artikel 2 ook over de schepping 'als een prachtig
boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven
wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de
apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20.' (vgl. ook bijv. Ps. 8 en 104). In artikel 12 van de
NGB wordt opgemerkt dat God aan elk schepsel zijn eigen taak gegeven heeft om zijn
Schepper te dienen (vgl. bijv. Ps. 19). God houdt alle schepselen in stand en regeert ze
'opdat zij  de mens dienen, zodat de mens zijn God kan dienen.'  Uit de Schrift leren we



45 Vgl. ook  J. Kam phuis, Op.cit.  1993, 34-41.

eveneens dat de mens als rentmeester over de schepping regeert met als doel dat heel de
schepping God zal dienen en prijzen. Vandaar dat in de psalmen de schepping op diverse
plaatsen opgeroepen wordt God te loven (o.a. Ps. 98, 148).45

Deze noties spelen ook een rol wanneer Gods volk samenkomt voor de eredienst. Een
kerkdienst waarin geen gebruik gemaakt wordt van scheppingsgaven als taal en muziek, is
ondenkbaar. Dat blijkt ook al uit de Schrift, waar beide scheppingsgaven onlosmakelijk
verbonden zijn met de eredienst. Uit de bijbel wordt eveneens duidelijk dat er eisen gesteld
moeten worden aan het omgaan met deze gaven. Juist op de plek waar Gods volk samenk-
omt om haar God als Schepper en Verlosser te dienen, komt het er op aan zorgvuldig met
de scheppingsgaven om te gaan. De mens heeft ze immers in bruikleen om Hem er mee te
dienen. Anders gezegd: in de eredienst fungeert de mens niet als consument maar als
rentmeester van de schepping, die de scheppingsgaven in dienst wil stellen aan de lofprij-
zing van de Schepper.

Dit geeft duidelijk richting aan de wijze waarop omgegaan moet worden met taal en muziek.
In een goed kerklied worden deze scheppingsgaven ontplooid tot verheerlijking van de
Schepper en opbouw van de gemeente. Met inferieure kwaliteit kan geen genoegen worden
genomen, ook al hecht niet iedereen er waarde aan en houdt niet iedereen van 'poëzie' of
'muziek'. Immers, ook voor wat het gebruik van deze scheppingsgave betreft, gelden de
woorden uit 1 Kronieken 29:14-15: '... het komt alles van U, en wij geven het U uit uw hand.'

Zoals met name in het Oude Testament duidelijk wordt, zijn in de dienst aan God begrippen
als kwaliteit en duurzaamheid vanzelfsprekend. Vandaar dat de oudtestamentische offerdie-
ren gaaf moesten zijn en dat hoogwaardige materialen gebruikt werden bij de bouw van de
tabernakel en tempel. Vandaar ook het 'gebod van David', dat duurzaamheid en kwaliteit in
de kerkmuziek moest garanderen (zie hoofdstuk 5.3.1). God is Schepper van hemel en
aarde en wil daarom dat het beste uit zijn schepping in zijn dienst gebruikt wordt. Dit betreft
dus ook de scheppingsgave van 'taal' en 'muziek'.

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat aandacht voor de poëtische aspecten van een kerklied
niet voortkomt uit een hang naar 'schoonheid' terwille van 'schoonheid' (l'art-pour-l'art-
principe). Het gaat om het principe dat de kerk ook in haar gebruik van taal de 'schoonheid'
van de schepping aan God 'offert'. (Hetzelfde geldt ook voor de muziek.) Bovendien geeft de
Schrift zelf het voorbeeld: de liederen uit de Schrift zijn poëzie; er moeten dus poëtische
eisen aan gesteld worden.

Tenslotte heeft aandacht voor een kerkliedtekst als poëzie alles te maken met de waarde
die gehecht moet worden aan de zeggingskracht van een lied, aan hetgeen in een liedtekst
gezegd wil worden. Voor de 'verstaanbaarheid' van een liedtekst is nu eenmaal niet alleen
belangrijk wat gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd wordt.

Daarmee wil tevens gezegd zijn dat het stellen van poëtische eisen niet betekent dat de
teksten dus moeilijk toegankelijk zijn. Integendeel, de beste kerkliederen blijken vaak het
eenvoudigst te zijn. Maar juist vanwege die eenvoud moet elk woord op z'n plaats zijn en
kan een verkeerd gekozen woord de zeggingskracht ondermijnen. Het taalgebruik van een
lied moet 'goed' zijn. Daarmee bedoelen we meer dan dat de tekst niet strijdig mag zijn met
de Nederlandse spellings- en grammaticaregels. Onder 'goed' is ook te verstaan dat het
taalgebruik dienstbaar is aan hetgeen gezegd wil worden, aan de boodschap die moet 'over
komen'. Liedteksten worden bij herhaling gebruikt en zullen zeggingskracht moeten blijven
behouden. Ze moeten blijven 'boeien'. Om deze reden is goed, poëtisch-ambachtelijk
taalgebruik onmisbaar. Dat moet zorgen dat het lied zeggingskracht krijgt en blijft houden.
Het moet dus aan de inhoud van het lied ten goede komen.



Het grote gevaar dat hier alt ijd op de loer ligt, is het 'vrome cliché', het gebruik van vertrouw-
de en uitgesleten termen, beelden, uitdrukkingen en woorden (zoals 'God der goden', 'hoog
is uw roem gerezen', 'uw grote naam ter eer'), die niet of nauwelijks een functie hebben
binnen de context van een liedtekst. Bij de zanger levert het gebruik van clichés wel het
'feest der herkenning' op, maar zij zorgen er over het algemeen ook voor dat de inhoudelijke
betekenis nauwelijks meer doordringt. Een clichématige tekst bevordert het gedachteloos
zingen. Een kerkliedtekst moet bij eerste lezing duidelijk zijn, maar moet bij hergebruik
blijven verrassen.
 
Juist omdat een kerklied altijd sterk aan zal leunen tegen de taal van de bijbel, zal gebruik
gemaakt moeten worden van beelden, woorden en uitdrukkingen die in de Schrift voorko-
men. Dit betekent dat alles aan komt op het juiste woord op het juiste moment en op de
juiste plaats. Een goed kerklieddichter zal de reikwijdte van woorden en uitdrukkingen
(kunnen) peilen. Het gebruik van uitgesleten woorden, uitdrukkingen en beelden in een voor
de hand liggende context zal hij weten te vermijden. Hetzelfde geldt voor het vermijden van
'stoplappen' (woorden ter wille waarmee een dichtregel vol wordt gemaakt), elisies en
andere niet wenselijke stijl- en taalfiguren. In een goede kerkliedtekst is elk woord gewogen
op inhoud, klank en ritme.

W e noem en een  paar ee nvoudig e voorb eelden. D e woord en 'broo d' en 'wijn' ko men  nooit

alleen; ze roepen bij een kerkganger bepaalde associaties op. Elke kerkganger zal richting

avondmaal denken. De woorden zullen daarbij als vanzelf adjectieven als 'gebroken' en 'vergo-

ten' oproepen. Wanneer in een kerklied dan expliciet gesproken wordt over 'gebroken brood' of

'vergoten bloed', dan klinkt dit al snel clichématig.

Beelden als van Jezus als de 'goede Herder' en 'Licht der wereld' kunnen in een kerklied

uiteraard zonder bezwaar gebruikt worden. Alleen is het gevaar dat het beeld een storend,

clichém atig e lem ent in  de tekst v orm t, sterk aa nwe zig. Ve el han gt hie r af va n de c onte xt wa arin

het beeld gebruikt wordt. Het hanteren van bekende beelden en uitdrukkingen, die al snel

gebruikt worden in een kerklied, maken het dichten van een tekst niet makkelijker maar juist

moeilijker.

8.6.4 Kerkliedmelodieën

Een apart probleem vormt het beoordelen van kerkliedmelodieën. Dit vraagstuk hangt
onlosmakelijk samen met de vraag welke muziek in de kerk klinkt of daar kan en mag
klinken. De afgelopen eeuwen zijn in de Westerse muziekgeschiedenis veel muziekgenres
en stijlen ontstaan of van elders geïmporteerd. Op muziekgebied is onze maatschappij
bijzonder veelkleurig. Er bestaan nogal wat ver uiteenlopende muziekstijlen en -genres, die
elk hun eigen groep 'liefhebbers' heeft. Alleen al op het gebied van de zogenaamde (al dan
niet religieuze) lichte muziek, is er een scala aan uiteenlopende genres.

Dat we in een multi-muziekculturele samenleving leven, en daarin volop participeren, blijkt
uit de vragen die in onze tijd gesteld worden over de kerkmuziekpraktijk.  Bij herhaling is
onder andere te horen dat – vooral terwille van 'jongeren' – de kerk andere 'hedendaagse'
(waarmee men dan stijlen uit de lichte muziek bedoelt) muziek zou moeten gaan gebruiken.
Daarmee zou het probleem overigens niet opgelost zijn, omdat de ‘jongeren' niet bepaald
een homogene groep vormen, wanneer het gaat om muzikale voorkeuren. Bovendien heeft
de kerk te maken met de vele niet-jongeren, die waarschijnlijk weer andere muzikale voor-
keuren hebben.

We constateren dit niet om een gemakkelijk pleidooi te voeren de bestaande toestand maar
te handhaven of om elke verandering/verbetering bij voorbaat te blokkeren. We wijzen hier
wel op om aan te geven dat er op (kerk)muzikaal gebied omvangrijke en complexe proble-
men zijn. Problemen waarbij niet verwacht mag worden dat goede en verantwoorde oplos-
singen 'vanzelf' komen.
De problemen worden o.i. niet alleen veroorzaakt omdat de (muziek)wereld buiten de kerk
zo drastisch is gewijzigd. Ook de (huidige) muzikale praktijk in de Gereformeerde Kerken



heeft er o.i. iets mee te maken. De Gereformeerde Kerken hebben om diverse (al dan niet
begrijpelijke) redenen geen rijke kerkmuzikale traditie opgebouwd. We wijzen bijvoorbeeld
op het gegeven dat de kerken uitsluitend gebruik maken van gemeentezang met orgelbegel-
eiding. Andere mogelijkheden, die de kerkmuziek in het verleden heeft ontwikkeld en die
vandaag de dag goed bruikbaar zijn, worden niet benut.
Een andere factor is dat bij 80 procent van de 191 liederen uit het Gereformeerd Kerkboek
een Geneefse psalmmelodie gebruikt wordt. Hoe waardevol deze melodieën ook zijn, en
hoe zuinig de kerken ook op deze reformatorische erfenis moeten zijn, toch betekent dit dat
de kerken voor het overgrote deel vastzitten aan één soort melodie, namelijk een renaissan-
cistisch melodietype. De kerkliedgeschiedenis heeft echter een scala aan andere melodiety-
pen voortgebracht, waarvan in gereformeerde kerkboeken tot op heden maar zeer beperkt
gebruik is gemaakt. Zo bestaan er bijvoorbeeld goede twintigste-eeuwse kerkliedmelodieën,
terwijl ook de Engelse kerkliedtraditie een weldadig reservoire aan fraaie melodieën heeft
voortgebracht.

Wij brengen deze zaken om twee redenen naar voren. Allereerst om aan te geven dat een
negatieve beoordeling van 'kerkmuziek' in het algemeen (en in het verlengde: van kerklied-
melodieën) mede gebaseerd kan zijn op de beperkte kerkmuzikale traditie en praktijk, die
men kent. In de tweede plaats om te pleiten voor bezinning op de huidige kerkmuzikale
praktijk.

Voor de geconstateerde problemen ten aanzien van kerkmuziek (en dus: kerkliedmelodieën)
moeten oplossingen gezocht worden. Er moet een antwoord geformuleerd worden op de
vraag of 'hedendaagse' muziekstijlen (melodieën) in de kerkdienst gebruikt kunnen worden.
Zonder de intentie te hebben hierop 'even' antwoord te geven, willen wij op de volgende
zaken wijzen die bij het zoeken naar oplossingen relevant zijn.

In de eerste plaats is het van belang op te merken dat de keuze, die men maakt voor
bepaalde muziekstijlen (dan wel: melodiegenres), altijd mede bepaald wordt door bui-
ten-muzikale factoren. Ook hier hangt weer veel af van de functies en doelen, die men aan
het lied toe wil kennen. Om twee extremen tegenover elkaar te plaatsen: de functie van
disco-muziek is onder andere dat er op gedanst kan worden. Om te zorgen dat de muziek
daarvoor goed functioneert en dat doel bereikt, moeten bepaalde eisen gesteld worden aan
het gebruik van het ritme, het instrumentarium, etcetera. De functies en doelstellingen
bepalen in belangrijke mate de muziekstijl, de technieken die wel of niet gebruikt worden.
Kerkliederen hebben totaal andere functies en doelstellingen dan amusementsmuziek.
Dientengevolge gelden hier niet alleen andere normen en criteria, maar is het klinkend
resultaat ook geheel anders.

Als doelstelling kan bijvoorbeeld geformuleerd worden dat een melodie 'de' mensen direct moet

aanspreken omdat de liedtekst, de boodschap, zoveel mogelijk mensen moet bereiken. Muziek

is dan allereerst gericht op het losmaken van emoties en op het scheppen van de juiste sfeer

om  me nsen ont vank elijk te  ma ken  voor  de tek st. De  keu ze wo rdt in d it voor bee ld ste rk be paa ld

door een 'theologisch' motief: mensen werven voor het evangelie. Dit motief speelde o.a. een

belangrijke rol bij het opwekkingslied van rond de eeuwwisseling.

Een ander motief bij het kiezen van een stijl kan zijn dat muziek een bepaalde trance moet

bewerkstelligen, zodat zij een middel wordt om de eenheid met 'God' te ervaren. Een dergelijke

situatie is niet alleen bij een paar extreem charismatische groeperingen aan te treffen, maar ook

bij de New Age-beweging.

In de tweede plaats moet opgemerkt worden dat men bij het beoordelen van muziekstijlen
nooit volstaan kan met het hanteren van muziektheoretische criteria. Muziek staat namelijk
nooit los van allerlei religieuze en maatschappelijke processen en situaties. Anders gezegd:
elke muziekstijl brengt een bepaald buiten-muzikale context met zich mee. Dit is met een
voorbeeld eenvoudig te verduidelijken: toen in de jaren zestig 'jeugdkerken' zich wilden
distantiëren van de 'traditionele' kerk, moest ook de traditionele kerkmuziekpraktijk het veld
ruimen ten gunste van bijvoorbeeld een combo. Een orgel deed hen bijvoorbeeld te sterk
denken aan de kerk van vroeger.



46 De theorie van O. Douen, dat voor de Geneefse melodieën gebruik is gemaakt van wereldlijke

wijsjes, is de laatste decennia grondig weerlegd. Het zou ook niet in Calvijns opvattingen over de

gewen ste kerkliedmelodieën gepast hebben. Calvijn wenste melodieën die juist anders waren dan

de wereldlijke (wereldse) liederen. Hij stelde dat de m ens in de  erediens t versch ijnt voor G od en zijn

engelen en er daarom andersoortige melodieën gebruikt moesten worden. De kerkliedmelodieën

moesten 'poids et majesté '(gewicht en grootheid) hebben en mochten niet 'legier & volage'

(lichtzinnig en wispelturig) zijn.

Concreet betekent dit dat het gebruik van een bepaalde stijl pas tot z'n recht kan komen,
wanneer ook de bijbehorende context geaccepteerd wordt. Om een extreem voorbeeld te
noemen: zou (christelijke) popmuziek als liturgisch bruikbare muziek geaccepteerd worden,
dan zal dit automatisch betekenen dat de bijbehorende popcultuur (o.a. de wijze van 'perfor-
mance') in de kerkdienst terecht komt. Anders zal de muziek zelfs de 'fans' niet overtuigen.

Uit het bovenstaande is duidelijk dat de keuze voor gewenste muziekstijlen (en in het
verlengde daarvan: voor melodieën) niet afgedaan kan worden met de opmerking dat
'smaken nu eenmaal verschillen': de één houdt nu eenmaal van 'klassiek' terwijl de ander
hardrock prefereert. Muziek zweeft niet boven onze maatschappij als een autonome groot-
heid, waarmee opvattingen en denkbeelden op diverse buiten-muzikale gebieden geen
relatie zouden hebben.

Wat 'smaak' betreft, kan bovendien opgemerkt worden dat dit criterium bij het beoordelen
van kerkliedmelodieën eenvoudig weg niet kan functioneren. Al was het alleen al omdat de
Gereformeerde Kerken dan aan zo'n 120.000 verschillende 'smaken' tegemoet zouden
moeten komen. Bovendien blijkt keer op keer dat niets zo beïnvloedbaar (en dus verander-
lijk) is als 'smaak'. Wat in de volksmond 'smaak' genoemd wordt, is voor het grootste ge-
deelte een kwestie van 'aangeleerd gedrag' en 'luisterervaring'. Er bestaat een relatie tussen
'mooivinden' en 'vertrouwd zijn met'. Zo is de Westerse mens doorgaans niet vertrouwd met
Chinese muziek; hij begrijpt die muziek niet en geeft er dientengevolge een negatief esthe-
tisch oordeel over. In de praktijk kan iedereen waarnemen, dat toename van vertrouwheid
met bepaalde muziek veelal gepaard gaat met een stijgende waardering.

Tenslotte is er naar onze mening een ander waardevolle criterium, dat mede bepalend moet
zijn voor onze keuze van muziek in de eredienst. De kerk heeft altijd beleden dat er één
christelijke kerk van alle tijden en plaatsen bestaat, waarvan zij onderdeel uitmaakt. Deze
gedachte heeft in de christelijke kerk ook altijd vorm gekregen doordat voortdurend terugge-
grepen werd op de kerkmuziek van voorgaande tijden. Hoeveel eigen inbreng men ook had,
steeds weer blijkt de kerk zich bewust was dat er een kerklied-traditie voortgezet moest
worden.

Zelfs in de Reformatie, waarin op veel gebieden grondig afstand genomen werd van ideeën en

gebruiken van de Middeleeuwse kerk, zien we dat aansluiting gezocht werd bij de kerk van

voorgaande eeuwen. Dit gold niet alleen voor Luther, maar ook voor Calvijn. Zo werd voor een

aantal G eneefs e me lodieën ee n room se hym ne- of se quens melo die als voo rbeeld ge bruikt.

Andere melodieën zijn waarschijnlijk zonder aanwijsbare gregoriaanse voorbeelden gecompo-

neerd. Wel maakte men ook bij deze melodieën gebruik van karakteristieke melodieformules,

die eigen waren aan de modi waarvan het gregoriaans zich bediende.46

In de twintigste eeuw zien we dat het opnieuw ontdekte oude k erklied de inspiratiebron werd

voor een vloed aan voortreffelijke nieuwe melodieën, die een waardige voortzetting zijn en willen

zijn van de oudkerkelijke traditie. Beperken we ons tot het Nederlandstalige grondgebied dan

zijn namen te noemen van Ignatius de Sutter, Jan Boeke, Frits Mehrtens, Willem Vogel, A.C.

Schuurm an en vele anderen. De m elodieën verraden niet alleen hun twintigste eeuwse her-

komst, maar ook een verbondenheid met de kerkelijke traditie.

Met bovenstaande willen we maar aangeven dat het beoordelen en het kiezen van melodie-
en minder neutraal is dan soms gedacht wordt. Bij de keuze van melodiegenres zijn altijd



niet-muzikale factoren in het geding. Ook zijn er altijd buiten-muzikale consequenties aan
verbonden.

Er is ons inziens maar één methode die garandeert dat de kerk in deze tijd niet blind hoeft te
varen op intuïtie en niet overgeleverd is aan (dikwijls tijdelijke) muzikale voorkeuren van
deze of gene groep binnen de kerk. Die methode bestaat hieruit dat geprobeerd wordt uit de
geschiedenis van het kerklied richtlijnen voor het beoordelen van melodieën te distilleren.
Nu kent de geschiedenis van het kerklied goede en slechte tijden. Onder 'goede tijden'
verstaan wij de perioden waarin recht werd gedaan aan de inhoud, functies en doelstelling-
en, die in de Schrift aan het lied worden gegeven. Hier is met name relevant dat in een
kerklied het 'gedenken van Gods Naam' (zie paragraaf 8.3) in het centrum stond. Dit bete-
kent automatisch dat in 'goede tijden' aan de tekst het primaat werd gegeven en dat de
melodieën zich richtten op de tekst. Met andere woorden: het lied werd gezien als een
onlosmakelijke eenheid van tekst en melodie, waarbij de melodie geen zelfstandige groot-
heid was, die los van de tekst functioneerde.

Deze  opva tting is  bijvoo rbee ld aan  te tref fen b ij Calv ijn. In d e hier bove n gen oem de vo orrede uit

1543 schrijft hij dat de melodie functioneert als trechter voor het woord, zoals men wijn met

behulp va n een  trech ter in e en va t giet. (' ...com me  par u n entonnoir le vin  est je té dedans le

vaisseau...'). Een kerkliedmelodie moest zich in de eerste plaats richten naar de inhoud van de

tekst ('convenable au sujet'). Ook Luther hechtte grote waarde aan een nauwe relatie tussen

tekst en melodie. We citeerden hierboven al de voorrede op Christliche Gesänge, lateinisch und

deu tsch , zum  Beg räbn is (1542) waarin Luther zegt dat muziek 'dem lebendigen, heiligen Gottes-

wort angezogen' wordt en dat wij 'sein heiliges Wort, welches m it süßem Ge sang ins Herz

dringt, g ebes sert un d im G laube n ges tärkt w erden .' 

Als eerste criterium voor het beoordelen van melodieën kan dus gelden dat de melodie zich
richt naar de tekst. Het criterium is geen pleidooi voor 'programmatische' muziek, waarbij
melodie de tekst in tonen uitbeeldt. Om een paar extreme voorbeelden te noemen: bij
programmatische muziek zou het onweer uit Psalm 29 muzikaal uitgebeeld worden of zou
de mus uit Psalm 84 te horen zijn.

Evenmin betekent het dat een goede kerkliedmelodie een 'sfeertje' moet scheppen die
passend gevonden wordt bij de tekst. Een goede kerkliedmelodie is er niet op gericht een
'sfeer' te creëren, en evenmin om de tekst met muziek te illustreren. In feite gaat het hier om
oppervlakkige verbindingen tussen tekst en melodie. Een goede kerkliedmelodie gaat op
een andere wijze met de tekst om. Een kerkliedmelodie is erop gericht de woorden te
'presenteren', de inhoud van de tekst te ondersteunen en te intensiveren. Dit kan op ver-
schillende wijzen gebeuren.

Eén en ander kan het best verduidelijkt worden met behulp van een aantal voorbeelden. In het

Geneefse psalter spelen bij het tot stand brengen van een goede woord-toonrelatie de acht

mo di ('ke rkto onsoorte n') ee n bela ngrijk e rol. Z o we rden  bijvoo rbee ld de zogenaamd e 'm ixolydi-

sche' modi gebruikt bij teksten waarin sprake was van hemel, uitspansel, uitgebreidheid en van

de verhevenheid en grootheid van God. Vandaar dat o.a. bij de Psalmen 15, 27, 30, 44, 46, 57,

93, 103 e en m ixolydische  melod ie gebruik t is. 

Psalm 22 he eft een melodie in de zogenaam de hypodorische m odus. Deze m odus werd door-

gaans gebruikt bij teksten waarin sprake is van verdrukking, angst, benauwdheid en waarin God

als Redder wordt aange roepen (vgl. bijv. ook Ps. 7, 23, 28, 61, 77, 86).

Een overbekend voorbeeld uit de lutherse traditie is Luthers lied 'Ein feste Burg'. De 'lydische'

('ionis che ') modus van  de m elodie  en he t gebr uikte  ritme (ko rt-lan g) aa n het  begin  van d e reg els

1 t/m 4 en 9 ondersteunen het verkondigende karakter van de tekst (vgl. ook Gezang 12 uit het

Gereformeerd Kerkboek). Het verschil met de melodieën, die Luther bij gebedsteksten gebruik-

te, wordt du idelijk wan neer G ezang 5  of 27 uit het Gereformeerd Kerkboek naast de  me lodie

van Gezang 12 of 34 gelegd worden.

Als tweede criterium voor melodieën kan geformuleerd worden dat kerklied-melodieën in de



47 Hiermee is niet g ezeg d dat  in de m elodie ën uit  de R eforma tie geen invloeden van de

mee rstem migh eid aan te  treffen zou den zijn. 

regel éénstemmig, onbegeleid gezongen kunnen worden. Dat wil zeggen: een goede
kerkliedmelodie is in principe niet afhankelijk van harmonieën en komt ook zonder begelei-
ding tot haar recht. Met name de melodieën uit de Middeleeuwen tot en met de 16de eeuw
kunnen hier als voorbeeld functioneren. Eén van de uitgangspunten was dat de melodieën
als op zichzelf staande, afgeronde composities konden functioneren.47 Achterliggende
gedachte was eveneens dat de melodie drager van de tekst is, dat de melodie de tekst
intensiveert, dat melodie en tekst dus een perfecte eenheid moeten vormen. Vandaar dat je
niet het gevoel mocht hebben dat zonder begeleiding er iets wezenlijks weggelaten werd.
In de eeuwen na de Reformatie ging men muziek steeds sterker koppelen aan het menselij-
ke gevoelsleven. Voor het kerklied betekende dit dat de melodie niet primair beschouwd
werd als drager van de tekst, maar als opwekker van religieuze emoties. Binnen deze
context paste ook de aandacht voor de harmonie, die gezien werd als het muzikale uitdruk-
kingsmiddel bij uitstek voor het weergeven van menselijke gevoelens. In deze tijd ging men
melodieën sterk vanuit de harmonieën benaderen. Er werden melodieën geschreven die
afhankelijk waren van bijbehorende harmonieën. Voorbeelden van dergelijke melodieën uit
het Gereformeerd Kerkboek zijn de gezangen 2, 11, 15, 19, 26b, 31 en 32.

Om misverstanden te voorkomen is het zinvol er op te wijzen dat dit criterium een richting
aanwijst en geen Wet van Meden en Perzen is. In het verleden zijn ook goede melodieën
geschreven die eigenlijk niet voldoen aan het geformuleerde criterium. Toch is het criterium
bruikbaar. Met name omdat in de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerken niet meer-
stemmig gezongen wordt, en de nadruk dus per definitie ligt op de eenstemmigheid. Boven-
dien is het wenselijk dat het zingen van kerkliederen niet afhankelijk is van (instrumentale)
begeleiding, omdat zij ook gezongen willen worden op momenten dat er geen begeleiding
mogelijk is.

8.6.5 De criteria in de praktijk

Wanneer de Gereformeerde Kerken zich – ook wat haar lofprijzing betreft – verbonden
weten met de algemene, apostolische kerk, dan spreekt vanzelf dat zij ook inzake het
kerklied met (kerk)historisch besef willen handelen. Wanneer bovendien onderschreven
wordt dat kwaliteit en duurzaamheid van liederen vanzelfsprekende doeleinden zijn, dan
achten deputaten het van fundamenteel belang dat deskundigheid bij het beoordelen en
redigeren volop erkend en ingeschakeld wordt. De noodzaak hiervan hebben we in de
bovenstaande paragrafen duidelijk willen maken. Voor het objectief (niet intuïtief) herkennen
en beoordelen van kerkliederen is kennis van Schriftgegevens (betreffende de eredienst en
het lied) van kardinaal belang. Eveneens is het van wezenlijk belang dat men kennis heeft
van, en vertrouwd is met het kerklied van de kerk uit de afgelopen 20 eeuwen. Zowel tekstu-
eel/muzikaal als wat haar theologische en (kerk-)historische achtergronden betreft.
Tenslotte hebben we geprobeerd duidelijk te maken dat er nooit (waterdichte) criteria te
formuleren zijn, waardoor voor iedereen duidelijk wordt wat wel en wat niet een goed kerk-
lied is (zie paragraaf 8.6.1). Juist omdat dit onmogelijk is, wordt de noodzaak van deskundi-
gen op het gebied van het kerklied des te duidelijker.

Bij de bezinning op het kerklied (en de gezangbundel) is de vraag belangrijk of er een
werkbare strategie ontwikkeld kan worden, die bovendien het best garandeert dat de traditie,
kwaliteit en duurzaamheid van het kerklied gewaarborgd worden. Naar onze overtuiging
bestaat deze strategie hieruit dat het beoordelen, schrijven en redigeren van liederen in de
eerste plaats overgelaten wordt aan personen die op de verschillende deelgebieden deskun-
dig zijn.
Een dergelijk pleidooi is geen noviteit en het volgen van de voorgestelde werkwijze evenmin.
Ook voor Calvijn was het vanzelfsprekend dat ambachtslieden (theologen, dichters en
kerkmusici) ingeschakeld werden voor het vervaardigen van kerkliederen. Problemen



daarmee zijn pas in de negentiende eeuw ontstaan. Een dichter of musicus werd zowel
binnen als buiten de kerk gezien als iemand zich doelbewust afscheidde van het 'gewone
volk'. De kunstenaar leefde en werkte in een ivoren toren en praatte dus (letterlijk) over de
hoofden van de 'gewone man' heen. Dichters en musici waren mensen die zich alleen met
hun eigen innerlijk, hun eigen gevoelens bezighielden. Voorzover zij niet uitsluitend allerlei
religieuze en ideologische boodschappen wilden verwoorden, was hun streven voornamelijk
esthetisch gericht. Goede kunst was kunst waarin het innerlijke van de kunstenaar op
esthetisch fraaie en originele wijze werd gepresenteerd. Om dat doel te bereiken had de
kunstenaar vrijheid nodig. Je kon hem niet binden aan bepaalde normen, zoals het berijmen
van een Psalm waarbij de grondtekst geëerbiedigd moest worden.
Ongetwijfeld is deze opvatting nog van toepassing op een groep dichters, musici en compo-
nisten uit onze tijd. Toch moet hier gewezen worden op het feit dat tegenwoordig een ander
aspect van het kunstenaarschap primair benadrukt wordt: een dichter, componist, musicus
is iemand die professioneel om kan gaan met zijn materialen. De (kerklied-)dichter bijvoor-
beeld weet de gereedschappen te hanteren, die nodig zijn om een goede (kerkelijke) tekst te
schrijven. Hij weet de juiste woorden te vinden, kan de reikwijdte van de gebruikte woorden
inschatten, etcetera. Hij beheerst als ambachtsman het métier, zoals een architect zijn vak
beheerst en weet hoe je een gebouw in elkaar moet zetten. Vandaar dat deputaten de
mening zijn toegedaan dat zeer zorgvuldig omgegaan moet worden met het wijzigen van
bestaande liedteksten.

Hetzelfde geldt ook voor personen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de kerkmu-
ziek. Ook hier gaat het er niet om dat deskundigen hun eigen, autonoom geformuleerde
normen willen hanteren en opleggen aan de gemeente. De deskundigen op dit gebied
ontlenen hun maatstaven in belangrijke mate aan hetgeen in de geschiedenis wel en niet
waardevol is gebleken. Zij hanteren maatstaven die de kerk voor een groot deel zelf in het
verleden ontwikkeld heeft.
Hierboven is gesteld dat bij ontwikkelingen op het gebied van het kerklied altijd buiten-
muzikale (bijv. theologische en maatschappelijke) factoren in het spel zijn. Van een deskun-
dige mag verlangd worden dat hij van deze factoren op de hoogte is, dan wel: kan komen.
Hij moet kunnen aangeven wat de achterliggende context en de reikwijdte was van bepaalde
keuzen en voorkeuren. Dit kan voor de huidige situatie, waarin keuzen opnieuw gemaakt
moeten worden en voorkeuren bestaan, verhelderend werken.
Een deskundige is in staat iets als 'goed' te herkennen, ook al heeft het niet zijn persoonlijke
voorkeur. Elke deskundige, bijvoorbeeld de neerlandicus of musicoloog, heeft zijn eigen
voorkeuren, wat echter niet betekent dat hij alles wat daar niet toe behoort als 'slecht'
bestempelt.

Om te zien of een lied levensvatbaar is (kwaliteit heeft en duurzaam is), zal altijd een beroep
op de gemeente gedaan moeten worden. Zij bepaalt uiteindelijk welk lied wel en welk lied
niet bruikbaar is. Of een lied een goed kerklied is, zal per slot van rekening altijd in de
praktijk moeten blijken. De rol van deskundigen is de levensvatbaarheid van een lied vooraf
te peilen en zo goed mogelijk te garanderen. Bovendien mag van hen verwacht worden dat
zij de kerken dienstbaar zijn door het geven van informatie, zodat de kerken verder ver-
trouwd kunnen raken met kerkliederen. Concrete voorstellen betreffende de te volgen
werkwijze zullen wij in paragraaf 8.8 formuleren.

8.7 De gezangbundel

8.7.1 Mogelijkheid en wenselijkheid uitbreiding gezangbundel

De Generale Synode van Ommen gaf het deputaatschap de opdracht 'onderzoek doen naar
de wenselijkheid en mogelijkheid van uitbreiding van de gezangenbundel, met bezinning op
de uitgangspunten waaraan een dergelijke uitbreiding moet voldoen.'
Wat betreft de mogelijkheid om de gezangbundel uit te breiden, heeft de Generale Synode
van Ommen het antwoord eigenlijk zelf al gegeven. Bij de gronden merkt zij op: 'van de
schat aan geestelijke liederen met schriftuurlijke inhoud die in de loop van de kerkgeschie-



denis is ontstaan of nog steeds ontstaat, zou in onze gezangenbundel meer gebruik ge-
maakt kunnen worden.'

Of uitbreiding van de huidige gezangbundel wenselijk is, hangt af van de vraag wat de
kerken met de gezangbundel beogen. Hierbij is allereerst de vraag van belang waarvoor een
gezangbundel samengesteld wordt. Men kan zich uitsluitend richten op de kerkdiensten en
zich bij het selecteren laten leiden door de vraag welke liederen eventueel in de eredienst
gebruikt kunnen worden. In dit geval moet bekeken worden of de gezangbundel voor ge-
bruik in de eredienst voldoet. Mist de bundel nog gezangen voor bepaalde gelegenheden?
De andere mogelijkheid is dat men uit gaat van het hele kerkelijke leven, waarvan de kerk-
dienst het centrum vormt. In dat geval is niet uitsluitend de bruikbaarheid van liederen voor
de eredienst het criterium. 
Deputaten achten de situatie dat een gezangbundel uitsluitend gezien en gebruikt wordt als
een bundel voor de kerkdiensten, niet wenselijk en correct. Terecht wordt in de Gerefor-
meerde Kerken benadrukt dat de kerkdiensten het centrum van het kerkelijk leven vormen.
Vanuit de erediensten ontplooit zich het gemeenteleven. Er wordt veel waarde gehecht aan
een situatie waarin de 'zondag' niet losgekoppeld wordt van de 'maandag'. De kerk bestaat
niet alleen wanneer Gods volk samenkomt voor de eredienst. Wanneer het correct is dat de
kerk bestaat om Gods lof op aarde te verkondigen (zie de schriftgegevens in paragraaf
8.3.2), dan spreekt het vanzelf dat de kerk haar leden een gezangbundel geeft om niet
alleen op zondag maar ook door de week de gezongen lofprijzing gaande te houden. Een
gezangbundel moet bijvoorbeeld ook kunnen functioneren in de huiselijke eredienst en
daarom kunnen liederen voor 'huiselijk gebruik' (bijv: voor en na het eten, gezongen avond-
gebeden) zonder bezwaar opgenomen worden, ook al is de bruikbaarheid voor de eredienst
(of andere kerkelijke samenkomsten) nihil.
Anders gezegd: evenals de gesproken gebeden voor niet-liturgische gelegenheden in het
Gereformeerd Kerkboek (pag. 568-572) een plaats hebben gekregen, zouden gezongen
gebeden voor niet-liturgische gelegenheden in de gezangbundel opgenomen kunnen
worden.

Dat er duidelijk behoefte is aan meer liederen, is gebleken uit de populariteit van de E&R-
bundel (het liedboek van de Vereniging Evangelisatie & Rekreatie) uit 1990. Deze bundel
wordt momenteel niet alleen bij evangelisatie-bijeenkomsten gebruikt, maar ook op gemeen-
tevergaderingen, wijkavonden, samenzangavonden en op gereformeerde scholen. 
De populariteit van de bundel geeft aan dat er volop gezongen wordt, hetgeen alleen maar
positief te waarderen is. De populariteit geeft eveneens aan dat de gezongen lofprijzing door
de week door de kerken tot nu toe wordt overgelaten aan particulier initiatief, in dit geval van
een vereniging.
Wanneer deze situatie in de toekomst blijft voortbestaan, omdat de huidige gezangbundel
niet herzien wordt, betekent dit dat de kerken geen enkele greep meer hebben op het
theologisch, dichterlijk en muzikaal gehalte van de liederen die kerkleden door de week
gebruiken. Men kan er dan op wachten dat dit z'n uitwerking gaat hebben op het lied van de
kerk, zoals dat in de erediensten gebruikt wordt. Deze ontwikkeling is al te signaleren. Naast
(goede) kerkliederen staat in de E&R-bundel namelijk een overvloed aan liederen die tot het
genre van de opwekkingsliederen behoren. Deze liederen zullen hun waarde hebben bij
evangelisatie-activiteiten. In de praktijk blijkt echter dat ook bij andere gelegenheden de
opwekkingsliederen uit de bundel volop favoriet zijn. Het gevaar dat dit liedgenre als 'stan-
daard' voor het lied van de kerk aangemerkt gaat worden, is niet denkbeeldig. Integendeel,
hier en daar is het al waar te nemen. Overigens is niet zelden waar te nemen dat de waarde-
ring voor dit liedgenre gepaard gaat met weinig animo voor (de inhoud van) de Psalmen.
Wanneer door de week het 'traditionele' lied van de kerk volledig op de achtergrond raakt,
zal dit vroeg of laat gevolgen hebben voor het lied dat in de kerkdiensten gezongen gaat
worden.
Uit hetgeen door ons in dit hoofdstuk naar voren is gebracht, zal duidelijk geworden zijn dat
naar onze overtuiging de Gereformeerde Kerken mede verantwoordelijk zijn voor het voort-
bestaan van het lied van de algemene christelijke kerk.



48 Het lied 'W ie soll ich dich e mpf angen ?' van P. G erhardt (G ezang 1 0/13) is ee n adven tslied.  

Hierbij willen wij twee opmerkingen maken. In de eerste plaats is het zinvol op te merken dat

ons niet de situatie voor ogen staat dat er naast de officiële kerkelijke liedbundel geen andere

bundels gebruikt zouden kunnen of mogen worden. De geschiedenis heeft inmiddels wel

duidelijk gemaakt dat er buiten het officiële gezangboek altijd liederen gebruikt worden. Het kan

echter niet zo zijn dat – afgezien van de kerkdiensten – in het kerkelijk leven de officiële liedbun-

del massaal genegeerd wordt. Wanneer dit gebeurt, moet er iets aan de hand zijn. Wij zijn er

van ove rtuigd dat e en belan grijke oo rzaak is d at de huid ige gezan gbund el niet voldoe t. Kenne lijk

heeft de bundel tekorten die het gebruik in het kerkelijk leven in de weg staan.

In de tweede plaats willen wij opmerken dat 'onbekendheid' met de liedtraditie van de kerk een

zeer belan grijke oo rzaak is d at gegre pen wo rdt naar a ndere lied genres . De afg elopen ja ren zijn

veel zangavonden (zowel plaatselijk, regionaal als landelijk) georganiseerd waarin onbekende

kerkliederen aangeleerd en gezongen werden. Uit de reacties blijkt dat deze liederen bijzonder

gewaardeerd worden. De opmerking, die soms gemaakt wordt, dat hedendaagse kerkleden niet

meer uit de voeten kunnen met kerkliederen (of ze nu uit de derde of de twintigste eeuw stam-

men), wordt weersproken door de praktijk. Voorwaarde is wel dat er mogelijkheden geboden

worden dat men kennis kan maken met deze liederen. Ook is noodzakelijk dat duidelijk ge-

maakt wordt wat een kerklied is, hoe dat lied er naar inhoud en vormgeving uitziet, wat haar

doelen en functies zijn. We zullen hierover nog spreken in paragraaf 8.8.

Voor de wenselijkheid om de huidige gezangbundel uit te breiden zijn meer argumenten te
noemen. De Generale Synode van Ommen stelt in grond 2.3: 'het ontbreekt in de gezangen-
bundel aan liederen die speciaal gemaakt zijn met het oog op het amen van de gemeente,
de doop, de openbare geloofsbelijdenis, het avondmaal, het huwelijk en de bevestiging in
het ambt.' Dat liederen voor deze gelegenheden inderdaad ontbreken in de huidige bundel,
is door iedereen waar te nemen. Niet helemaal duidelijk is overigens wat de synode bedoelt
met liederen die 'speciaal gemaakt zijn met het oog op het amen van de gemeente'. Wij
gaan er vanuit dat gedoeld wordt op melodieën en melodische formules om het woord
'amen' te zingen. Het is niet gebruikelijk en correct om dit een 'lied' te noemen. We maken
deze opmerking omdat hierdoor duidelijk wordt dat het zeggen of zingen van liturgische
acclamaties (als 'hallelujah', 'amen' of 'maranatha') door de gemeente niet onder artikel 67
van de Kerkorde valt.

Niettemin zou het goed zijn wanneer in het kerkboek de manieren waarop liturgische accla-
maties gezongen kunnen worden, zouden worden opgenomen. Omdat het geen 'liederen'
betreft, zou dit niet in een gezangbundel, maar bij de orden van dienst afgedrukt moeten
worden.
Voor wat de eredienst betreft, bevat de huidige gezangbundel geen liederen die gebruikt
kunnen worden bij de bediening van sacramenten, de huwelijksbevestiging, de openbare
geloofsbelijdenis en de bevestiging van ambtsdragers. Uiteraard zijn er wel enkele psalmen
of delen daaruit die gebruikt kunnen worden, maar nieuwtestamentische liederen voor de
genoemde gelegenheden ontbreken.

Er vanuit gaande dat een gezangbundel ook door de week moet kunnen functioneren, zijn
bovendien de volgende omissies te noemen: liederen voor de huiselijke eredienst (bijv. bij
het eten), liederen voor tijden van rouw (begrafenisbijeenkomsten) en liederen voor de
jaarwisseling. Tevens is het ons inziens wenselijk wanneer er liederen in de bundel worden
opgenomen, die door kinderen gezongen kunnen worden. Bovendien is er voor diverse
gelegenheden een te beperkt aantal gezangen voorhanden. We wijzen op de morgen- en
avondliederen. Het huidige kerkboek heeft één morgenlied en twee avondliederen.

Ook is te wijzen op het beperkt aantal gezangen bij de christelijke feesten. Afgezien van de
nieuwtestamentische cantica en het 'Ere zij God' treffen we in het kerkboek slechts één
kerstlied aan: 'Dit is de dag die God ons schenkt'.48 Het kerkboek bevat maar drie paasliede-



49 Gezang 19 zou gezien kunnen wo rden als een algeme en loflied op de Drieënige  God , waa rin

bovendien gerefereerd wordt aan zowel Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en de

W ederk om st. Do or Is. da  Cost a is dit lied e chter u itdruk kelijk  bedo eld als 'p aasc hzang '.

50 Gelet op de centrale noties en op de oorspronkelijke bedoeling van de dichter, kan Gezang 22 niet

gerekend worden tot de paasliederen. In dit gezang is de centrale notie dat Jezus nabij is, dat er een

nauwe band met Hem is, ook in het stervensuur. Daarbij wordt het accent gelegd op het leven met

Christus na de dood.

51 Hierbij moet aangetekend worden dat Gezang 25 van oorsprong geen hemelvaartslied is.

52 Vertalingen zijn o.a. te vinden in h et Liedboek voor de Kerken, respectievelijk Gezang 310, 203, 429,

403 en  428. 

ren: Gezang 19 (Halleluja, lof zij het Lam),49 20 (In het vroege morgenlicht) en 21 (Nu
triomfeert de Zoon van God).50 Het aantal hemelvaartsliederen bedraagt eveneens drie:
Gezang 23 (De dag der kroning is gekomen), 24 (De dag van onze vorst brak aan) en 25
(Wij knielen voor uw zetel neer).51 De huidige gezangbundel kent twee pinksterliederen:
Gezang 26 (Ja, de Trooster is gekomen) en 27 (O, Schepper, Geest woon in uw kerk).

Het is begrijpelijk dat de keuze over het algemeen als te beperkt wordt ervaren. Het gaat
immers om jaarlijks terugkerende feesten, waarop met Kerst en Pasen twee of meer kerk-
diensten belegd worden. Bovendien is te wijzen op de andere samenkomsten en gelegenhe-
den (o.a. ook vieringen in familie- en gezinsverband) rond de feestdagen, waarbij behoefte
is aan liederen die specifiek betrekking hebben op het feest. Ook deze samenkomsten zijn
onderdeel van het kerkelijk leven, waarmee de kerken dus te maken hebben en waarmee zij
o.i. rekening hebben te houden bij de samenstelling van de officiële gezangbundel.

Hierboven is er al enige keren de nadruk op gelegd dat ook uit de gezongen lofprijzing moet
blijken dat de kerk uit de twintigste eeuw zich één weet met de kerk uit het verleden; dat zij
de opdracht heeft die lofzang gaande te houden. Deze gedachte geeft niet alleen richting
aan welk soort liederen als kerkliederen aangemerkt moeten worden. Ook kr ijgt deze
gedachte concreet gestalte doordat in de officiële gezangbundel de gezongen lofprijzing van
de kerk uit de afgelopen 20 eeuwen verdisconteerd wordt.

Wanneer we het huidige gezangboek op dit punt bekijken, blijkt dat dichters uit de achttien-
de en negentiende eeuw zeer sterk vertegenwoordigd zijn: van de 41 gezangen zijn meer
dan twintig afkomstig uit deze twee eeuwen. Zoals in paragraaf 8.2 is gebleken, hebben de
Gereformeerde Kerken nooit systematisch gezocht naar 'nieuwe' liederen. Bovendien is
altijd onduidelijk gebleven op grond waarvan voorgestelde liederen werden afgewezen.
Tenslotte bestond er grote onduidelijkheid en wispelturigheid ten aanzien van geformuleerde
criteria.
In ieder geval heeft één en ander als resultaat gehad dat liederen uit de eerste 16 eeuwen
van de christelijke kerk zeer sterk ondervertegenwoordigd zijn. Onder de talrijke hymnen van
Aurelius Ambrosius, Aurelius Prudentius Clemens, Johannes Damascenus en Petrus
Damiani moeten op z'n minst een paar gevonden kunnen worden, die een plaats in een
gereformeerd kerkboek waardig zijn. Hetzelfde geldt voor de liederen van zeventiende
eeuwse Nederlandse dichters. Te denken is aan liederen van de gereformeerde predikant-
dichter Jacobus Revius en de dichters Gerbrand Adriaensz. Bredero en Joost van den
Vondel.
Eveneens mist het huidige kerkboek liederen, die gerekend moeten worden tot het stan-
daardrepertoire in het protestantisme.
We wijzen met name op liederen uit de lutherse traditie, die in het verleden ook binnen het
calvinisme (buiten de eredienst) bekend en populair zijn geworden. Om slechts een paar
(willekeurige) voorbeelden te noemen: 'Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort', 'Christ lag in
Todesbanden', 'Wer nur den lieben Gott lässt walten', 'Was mein Gott will, g'scheh allzeit' en
'Jesu, meine Freude'.52
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Tenslotte zijn ook in deze eeuw talrijke kerkliederen gemaakt, waarvan in het kerkboek
slechts vijf zijn opgenomen (drie van Lenze L. Bouwers, één van Anka Brands en één van
Pieter Dinus Kuiper). Het is allesbehalve geloofwaardig dat onder de ontelbare nieuwe
liederen van bijvoorbeeld Willem Barnard, Ad den Besten, Jan Willem Schulte Nordholt en
Jan Wit geen enkele te vinden is die in het kerkboek opgenomen kan worden. Het is ook
nooit duidelijk geworden waarom in het huidige kerkboek liederen van deze auteurs geen
plaats hebben ontvangen.

8.7.2 Verantwoorde gezangen

Wel speelde  bij de totstandkoming van het Gereformeerd Kerkboek een theologische kritiek
op de achtergrond van diverse gezangen in het Liedboek voor de Kerken een rol. Algemeen
gesproken ging het hierom: er is een hang naar drama, taal-theologie, mystieke beleving,
een cyclische opvatting van het kerkelijk jaar, 'repetitie van het heilsgebeuren' en 'imitatie
van Christus' heilswerk'.53 Ook werd genoemd dat het lied geen zelfstandige verkondiging is
(vergelijkbaar met of in plaats van de schriftlezing), maar een antwoord-functie heeft.

In het deputatenrapport Herziening bundel Enige Gezangen, aangeboden aan de Generale
Synode van Kampen 1975 werd de eerste regel van het lied 'Kom Schepper Geest' gewij-
zigd in 'O Schepper Geest'. Deputaten noemden als argument: "Een mystieke invloed laat
zich vermoeden. De Geest wordt losgemaakt van de Drie Personen en weggehaald uit de
heilshistorische openbaring van Jezus Christus, die zijn Geest heeft uitgestort. Tot de Geest
wordt geroepen alsof Hij nog moest worden uitgestort.  Dit kan beslist niet gezien worden als
een gebed om de voortgaande werking van de heilige Geest." Tegen dit lied zijn reeds
bezwaren van gelijke strekking ingebracht bij de Generale Synode van Assen (1961), die
door deputaten op de Generale Synode van Rotterdam-Delfshaven (1964-1965) als recht-
matig werden beoordeeld.

De vraag willen we toegespitst zo formuleren: kan de gemeente vandaag twee gezangen
van Luther – namelijk 'O Heiland, kom, de wereld wacht' (Liedboek 122) en 'Kom Heilige
Geest, Here God' (Liedboek 240) – wel verantwoord zingen?
Zitten in deze gezangen een cyclisch denken over het heil en een actualisering van heilsfei-
ten ten koste van de heilshistorische voortgang?
We willen de keus voor deze liederen nader verantwoorden. Tegenover boven vermelde
theologisch kritiek willen we in het algemeen opmerken dat
1. een kerklied naast het antwoordkarakter juist wel een verkondigende functie heeft of

kan hebben (zie paragraaf 8.3.2);
2. de herhaling van de heilshistorie niet dwingend verondersteld hoeft te zijn;
3. het heilshistorisch aspect teveel tegen het heilsordelijke wordt uitgespeeld.

Wat onze keuze voor de liederen 'O Heiland, kom, de wereld wacht' (Liedboek 122) en 'Kom
Heilige Geest, Here God' (Liedboek 240) betreft, menen we dat de inhoud van deze gezang-
en wel gedragen wordt door de al eerder in het rapport genoemde uitgangspunten bij de
bezinning van het kerklied:
1. verankerd in de Schrift
2. gedenken van Gods daden
3. vorm van verkondiging.

Een christen, die psalmen zingt, identificeert zich op een bepaalde manier met de eerste
zangen (zonder daarmee de heilshistorie te herhalen), en tegelijk actualiseert  hij de Psalm in
zijn eigen situatie. Hij gedenkt Gods daden uit het verleden met het oog op heden en toe-
komst (vergelijk paragraaf 8.3.1).
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Bij ons huidige Gezang 27 valt niet in te zien waarom we niet kunnen zingen 'Kom Schepper
Geest' (omdat de Geest al gekomen is),  terwijl we in één adem wel mogen zingen 'woon in
uw kerk' (Hij woont er toch al eeuwen?!) Het gebed om de Geest is heilshistorisch zuiver en
heilsordelijk zeer functioneel. In het kader van de toeëigening van het heil roepen we steeds
weer de Geest te hulp (vergelijk het gebed om de Geest in het avondmaalsformulier).

We zingen vandaag de psalmen van David mee en identificeren ons met hem op een
bepaalde manier, terwijl we de lijn naar Davids Zoon ontdekken en als christenen zingen in
het nieuwe verbond. Dat kan allemaal omdat de dichters van de psalmen altijd zingen als
leden van Gods ene volk, in – ook voor ons – herkenbare situaties en in het kader van wat
God doet en gedaan heeft in het verbond, dat in Christus is vervuld.54 Wanneer we bijvoor-
beeld in Psalm 130 zingen: "Ik blijf de HEER verwachten", doen we dat omdat we uitzien
naar Christus' tweede komst (vergelijk Romeinen 8:24, 25).55

Op die manier gebruiken wij vandaag de adventsliederen en bereiden we al zingend de
kerkelijke feestdagen voor, waarop we speciaal stilstaan bij de heilsfeiten. We trekken bij
'Jeruzalem' de lijn door naar de gemeente van Christus en bij Psalm 124 denken we –
moeiteloos – ook aan de Vrijmaking van de kerk in 1944 en de bevrijding van Nederland in
1945.
In de adventsgezangen doen we als nieuwtestamentische gelovigen precies hetzelfde
(vergelijk het lied 'O kom, o kom Immanuël' en de bede in Psalm 80 en 130). Zo heeft Luther
bijvoorbeeld Psalm 46 en 130 geactualiseerd zonder in een vorm van cyclisch denken te
vervallen. De heilshistorie wordt opnieuw beleden en in zekere zin heilsordelijk beleefd. Door
gelovig de dagen van God te gedenken, slaat zo'n lied een brug tussen verleden en heden,
zonder het verleden te gaan herhalen.

8.7.3 Rubricering gezangboek

In de opdracht van de Generale Synode van Ommen wordt gesproken over een uitbreiding
van de huidige gezangbundel. In grond 2.4 wordt daarbij opgemerkt dat herziening en/of
uitbreiding 'niet fragmentarisch en incidenteel' moet gebeuren, maar 'na en op grond van
bezinning op deze uitgangspunten.' Om te zorgen dat een eventuele herziening en/of
uitbreiding niet fragmentarisch en incidenteel gebeurt, is het zinvol te onderzoeken hoe de
gezangen in de huidige bundel geordend zijn.

Wat dan direct opvalt is dat in de gezangbundel een (duidelijk aangegeven) rubricering
ontbreekt. Wel wordt in de 'Inhoudsopgave' (Gereformeerd Kerkboek 296-297) voor de
gezangen 7 tot en met 27 een indeling naar christelijke heilsfeiten gegeven, maar in de
gezangbundel is deze indeling niet aangegeven. Bovendien blijkt dat in de huidige gezang-
bundel de plaatsing van liederen niet altijd doordacht is. Dat wil zeggen: er is niet altijd
zorgvuldig gekeken naar de centrale noties, die in de liederen aan de orde komen, op grond
waarvan een lied op bepaalde plek in het liedboek gezet werd. Een paar voorbeelden zullen
we hieronder noemen.
Het aanbrengen van rubrieken is onder andere wenselijk om de volgende redenen:
1. Het brengt structuur aan in de soorten gezangen en geeft dus een handreiking om

structuur aan te brengen in de gezongen lofprijzing, zowel in de publieke als huiselijke
eredienst.

2. Het verhoogt de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het liedboek.
3. Wellicht de belangrijkste reden: rubriceren betekent liederen interpreteren. Een rubri-

cering wijst de gebruikers op welke zaken in het lied aan de orde komen, centraal
staan. Een rubricering geeft dus ook aan hoe en wanneer je de liederen kunt gebrui-
ken. Het werken met rubrieken heeft derhalve ook een didactische reden.
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Dit betekent dat het plaatsen van liederen nauw luistert en niet kan gebeuren op basis van
bepaalde trefwoorden of zinnen. Door liederen in een bepaalde rubriek te plaatsen, geef je
ze een bepaalde kleur. Ze worden door plaatsing in een rubriek geïnterpreteerd.

Wanneer dat zorgvuldig gedaan wordt, kan dat voor een goed begrip van het lied zeer
verhelderend en verrijkend werken. Wanneer het niet zorgvuldig gedaan wordt, kan een lied
behoorlijk verminkt worden; de zaken, die in het lied eigenlijk naar voren willen komen,
kunnen flink ondermijnd of omgebogen worden. De zanger wordt dan ook op het verkeerde
been gezet. Hij krijgt a.h.w. een verkeerde bril op, waardoor hij het lied alleen leest en kan
lezen zoals het door de rubricering geïnterpreteerd wordt.

Een vo orbeeld  uit het Gereformeerd Kerkboek is in no ot 46  al gen oem d. Als  typere nd vo orbe eld

is ook te wijzen op het lied 'God, enkel licht' (Gez. 17). Dit gezang wordt gezien als een lijdens-

lied. In het kerkboek staat het immers bij de lijdensliederen (vgl. 'Inhoudsopgave pagina 296 en

register op pag. 401). Kennelijk is men afgegaan op de 4de strofe. Wie echter niet op grond van

'steek-w oorden ' rubriceer t, maa r eerst luister t naar he t com plete lied, ontd ekt dat w e niet te

make n hebben m et een lied voor lijdenstijd (over het lijden van Christus). De titel, die Schubart

boven het lied zette ('Um Reinheit') geeft aan welke noties in het gezang wél primair aan de orde

komen. Het lied hoort dan ook thuis bij de gebeden voor alle dag.56

Hetzelfde geldt bij het lied 'U, heilig Godslam loven wij' (Gez. 18). Dit lied hoort niet thuis bij de

'lijdensliedere n', zoals het k erkbo ek wil. In het huidige kerkboek  zou gezang 18 beter in de buurt

van Gezang 35 of 41 geplaatst kunnen worden.

Kort samengevat: een goede rubricering komt de liederen en hun gebruik ten goede. Het
komt dus ook ten goede aan de functies waarvoor liederen gebruikt worden. Een goede
rubricering zorgt er ook voor dat de gezangbundel goed kan functioneren in het kerkelijke
leven.

8.7.4  Soorten rubriceringen

Bij de rubricering van een gezangbundel zijn drie soorten denkbaar:

A. een rubricering in hoofdzaak volgens 'tijd' (o.a. kerkelijk jaar).
B. een rubricering in hoofdzaak naar 'thema', dat wil zeggen: naar dogmatische onder-

werpen.
C. Een mengeling van A en B.

Uit bundels, die de afgelopen eeuwen verschenen zijn, kan opgemaakt worden dat keuzen
voor een bepaalde rubricering niet los stonden van het theologische 'klimaat' waarin de
bundels ontstonden. In een rationalistisch tijdperk was het bijvoorbeeld niet vreemd dat het
gezangboek Evangelische Gezangen (1806) een dogmatische rubricering kreeg. Dat de
bundel Godsdienstige liederen (1886) van de Nederlandsche Protestantenbond opent met
een rubriek 'gemoedsleven', spreekt eveneens boekdelen. De aandacht voor het kerkelijke
jaar, die onder invloed van de Liturgische Beweging begin deze eeuw nieuw leven ingebla-
zen werd, is terug te vinden in de eerste rubrieken van de Hervormde Bundel uit 1938.

Deputaten hebben een voorkeur voor een rubricering in hoofdzaak volgens 'tijd'. Een dog-
matisch thematische rubricering zou benadrukken dat cognitieve kennis over God primair
van belang is. Dat deze kennis van levensbelang is, staat uiteraard niet ter discussie.
Daartoe hebben wij belijdenisgeschriften, catechisaties en bijbelstudieverenigingen. Echter,
evenmin als een lied primair tot functie heeft om cognitieve kennis in te zingen, is een
gezangbundel niet primair bedoeld als gezongen catechetisch onderwijs. Een gezangbundel
moet functioneren in de omgang tussen God en zijn volk. Het gaat dan om de vraag hoe de
kerk en haar leden op zondag en door de week leven met God. Dat houdt meer in dan



cognitieve bijbelkennis. Beter kan hier gedacht worden aan het bijbelse begrip 'kennen', dat
wil zeggen: leven met God, Hem liefhebben en zijn daden opmerken. De rubricering van een
gezangbundel zal o.i. moeten aansluiten bij dat 'leven met God' en niet bij wat wij 'leren óver
God'.

Het begrip 'leven' impliceert 'tijd', die ten grondslag ligt aan rubricering A.
Eén van de grote nadelen van zuiver dogmatische/thematische rubricering is ook dat de
gezangbundel niet de (publieke en private) eredienst als uitgangspunt heeft. Het is al een
paar keer genoemd dat het kerkelijke leven zich ontwikkelt vanuit de kerkdiensten. Vanuit
die gedachte is het niet logisch een gezangboek een dogmatische indeling te geven. Dat
past niet bij de wijze waarop de gezangbundel in het gemeente-leven functioneert of zou
moeten functioneren. Het kerkelijke leven wordt immers niet primair bepaald, beheerst of
gestuurd door thematische onderwerpen, maar door de heilsfeiten die voortdurend (=
kwestie van tijd!) gevierd worden (zie par. 8.3). 

8.7.5 Voorstel rubricering gezangboek

Om een idee te geven welke rubricering ons voor ogen staat en welke liederen in deze
rubrieken geplaatst zouden kunnen worden, heeft dit rapport als bijlage een 'voorbeeld-
bundel'. De gezangen, die momenteel in het Gereformeerd Kerkboek staan, zijn in de
rubrieken opgenomen, waarin ze o.i. geplaatst zouden moeten worden. Bovendien hebben
wij bij elke rubriek een aantal liederen geselecteerd, die mogelijk in een toekomstig kerk-
boek opgenomen zouden kunnen worden. Wij hebben deze selectie ook gemaakt om aan te
geven dat de mogelijkheid bestaat dat de huidige bundel uitgebreid kan worden. Tevens
hebben we gezorgd dat ook liederen uit de eerste zestien eeuwen en de twintigste eeuw een
volwaardige plaats hebben ontvangen. Er zouden o.i. veel meer liederen te noemen zijn. De
lijst met liederen, die wij noemen, pretendeert niet dat daarmee het arsenaal aan bruikbare
gezangen is uitgeput of dat er geen andere liederen als voorbeeld aangehaald konden
worden. Met nadruk willen wij stellen dat het aantal liederen volstrekt willekeurig is. Het lijkt
ons niet zinvol met voorstellen te komen over het aantal gezangen dat in een bundel moet,
mag of kan staan.

Ons inziens zijn op dit moment bij het bepalen van de omvang van een bundel de volgende

vragen relevanter:

a. voor welke gelegenheden in het hele kerkelijke leven (zowel: thuis, kerkelijke vergade-

ringen als kerkdiensten) zijn liederen nodig.

b. In hoeverre gaat een te grote omvang van een gezangbundel zorgen dat zelfs een goe-

dwillende gemeente na circa 20 jaar en intensief gebruik nog steeds niet vertrouwd

geraakt kan zijn met haar eigen liedboek.

c. In hoeverre is het gezangboek een evenwichtige en duidelijke afspiegeling van het kerk-

lied uit de afgelopen twintig eeuwen.

Met opzet is uitsluitend gekozen voor liederen uit officiële liedbundels van andere kerkge-
nootschappen. Dit had als voordeel dat de liederen wat de poëtische en muzikale aspecten
betreft, niet beoordeeld hoefden te worden. Dit is immers al gebeurd door dichters, neerlan-
dici en musicologen uit andere kerkgenootschappen. Wel hebben wij de liederen op hun
(schriftuurlijke) inhoud beoordeeld.
Wat de rubricering betreft, zullen we hieronder de opname van elke rubriek afzonderlijk kort
motiveren.

1. Bijbelliederen: deze rubriek bevat a) liederen waarin een bijbelgedeelte 'vers voor vers'
berijmd is, en b) vrije bewerkingen van een of meer Schriftgedeelten. Uiteraard komen in
deze rubriek de berijmingen van liederen uit de Schrift. Deze zijn immers niet alleen geschikt
om gezongen te worden, ze zijn er zelfs voor bestemd.
Het opnemen van 'Bijbelliederen' als eerste rubriek in een gezangboek zou de volgende
motivatie kunnen hebben: 1) daardoor wordt duidelijk dat de Schrift het begin- of vertrekpunt
is voor al ons doen en laten, 2) de rubriek is de schakel tussen de berijmde bijbelliederen uit
het psalmboek en de gezangen uit de volgende rubrieken. Evenals in het Psalter gaat het in
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deze rubriek om aanwijsbare gedeelten uit de Schrift zelf. 

2. Liturgische gezangen: liederen die – als ze gebruikt worden – op een vaste plaats en/of
vast moment in de eredienst gezongen worden. Wanneer de kerken een orde van dienst
volgens het 'ordinarium-model' zouden invoeren, zouden in deze rubriek de gezangen voor
het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus en Agnus Deï ondergebracht moeten worden.
Dat deze rubriek als tweede in een bundel komt, heeft als achterliggende gedachte dat de
eredienst het hart van het kerkelijk leven vormt. Een liedbundel moet allereerst liturgisch
optimaal kunnen functioneren en vandaar uit ook naar het alledaagse leven.

3. Doop en Avondmaal: deze rubriek hoort o.i. gekoppeld te zijn aan de vorige. De bedie-
ning van sacramenten is een liturgische handeling.

4. Bijzondere kerkelijke gelegenheden: in deze rubriek zouden o.a. opgenomen kunnen
worden: liederen voor bij 1) huwelijksbevestigingen (deze moeten immers kerkelijk bevestigd
worden, KO art. 70), 2) de openbare geloofsbelijdenis57 en 3) bevestiging van ambtsdragers.

5. Advent – 6. Kerst - 7. Lijdenstijd – 8. Pasen - 9. Hemelvaart – 10. Pinsteren
Hoewel de Gereformeerde Kerken in theorie het kerkelijk jaar niet kennen, blijkt dat zij in de
liturgische praktijk wel de grote lijnen van het kerkelijk jaar volgen (Advent, Kerst, Lijdenstijd,
Goede Vrijdag & Pasen, Hemelvaart en Pinksteren). Bovendien is deze rubriek functioneel
voor heel het kerkelijk leven, waarbij o.a. te denken is aan de zangavonden en andere
vormen van vieringen die in de tijd van de feesten plaatsvinden.

11. Eindtijd en eeuwig leven: waarom deze rubriek geplaatst is na de rubriek 'Hemelvaart
en Pinksteren' zal voor zich spreken. In deze rubriek kunnen liederen geplaatst worden over
het leven van de kerk (en haar leden) in de eindtijd, de wederkomst van Christus, sterven en
opstanding.

12. Morgen- en avondliederen: deze rubriek is bijzonder zinvol omdat opname ervan
aangeeft hoeveel belang de kerk hecht aan het 'dag in, dag uit' leven met God. Het is –
evenals de rubrieken 5 t/m 7 betreffende het kerkelijk jaar – gestalte geven aan het schrif-
twoord dat de (onze) tijden in Gods hand zijn. De belangrijke plaats, die het morgen- en
avondgebed (gesproken en gezongen) in het leven van de gelovigen inneemt, zijn vanuit de
Schrift en geschiedenis voldoende bekend (joodse traditie, vroeg-christelijke gemeente).
Men zou ook kunnen zeggen: deze rubriek is een kleinschalige (van dag tot dag) afspiege-
ling van de rubrieken 2 (van week tot week) en 5 t/m 7 (van jaar tot jaar). (Vergelijk ook de
relatie tussen officieel-kerkelijke eredienst en de private eredienst – paragraaf 8.7.1)

13. Algemene liederen: Hierin worden gezangen opgenomen die bij diverse gelegenheden
kunnen functioneren. De liederen zijn voor de kerkelijke en/of de huiselijke erediensten.

8.8 Conclusies en werkwijze

8.8.1 Conclusies

1. Het 'gedenken van Gods daden' biedt een goede ingang om het centrum en de essen-
tie van kerkliederen aan te duiden.

2. De Schrift kent het lied diverse functies toe, die wel te onderscheiden, maar in de
meeste gevallen niet te scheiden zijn. Het lied kan functioneren als lofprijzing, belijde-
nis, gebed, smeking en verkondiging.

3. Deze schriftuurlijke noties geven duidelijk richting aan de functies die het lied in de



eredienst kan en mag hebben. Ook in de eredienst kunnen de functies tot uiting
komen die bij conclusie 2 genoemd zijn. Welke functie(s) een lied op een bepaalde
plaats in de eredienst heeft, wordt vooral bepaald door een combinatie van plaats in de
orde van dienst en de inhoud van het lied.

4. Deputaten zijn van oordeel dat er volop mogelijkheden zijn de huidige gezangbundel
uit te breiden. Het is wenselijk dat de bundel structureel verbeterd wordt door:
a. opname van meer liederen bij de christelijke feestdagen.
b. opname van liederen voor bij de sacramentsbediening, de openbare geloofsbelij-

denis, huwelijksbevestiging, bevestiging ambtsdragers. (Dit uiteraard onder
voorwaarde dat voor al deze gelegenheden goede liederen voorhanden zijn).

c. opname van liederen voor de huiselijke eredienst en voor bijzondere gelegenhe-
den buiten de kerkdiensten.

d. opname van meer morgen- en avondliederen.

5. Het is wenselijk dat in de gezangbundel een duidelijke rubricering wordt aangebracht.
Daarbij zal tevens aandacht besteed moeten worden aan de vraag in welke rubrieken
de liederen uit de huidige bundel geplaatst moeten worden.

6. Voor het beoordelen van kerkliederen zijn geen waterdichte criteria te formuleren, die
voor iedereen duidelijkheid scheppen over de vraag wat wel en niet een goed kerklied
is.

7. Als algemeen uitgangspunt geldt dat nieuwtestamentische liederen naar inhoud en
vorm aansluiten bij de liederen uit de Schrift. Specifiek voor een kerkliedtekst betekent
dit dat de tekst schriftuurlijk en een volwaardig poëtisch produkt is. Voor de kerklied-
melodieën betekent dit dat aansluiting gezocht wordt met het traditionele kerklied.

8. Het is wenselijk – en voor de kwaliteit van het kerklied onontbeerlijk – dat bij het
beoordelen en redigeren van kerkliederen deskundigen op de diverse deelgebieden de
leiding krijgen.

8.8.2 Werkwijze

Voor een eventuele uitbreiding stellen deputaten de volgende werkwijze voor:

1. De in dit rapport voorgestelde voorbeeld-bundel, die wij de titel 106 Gezangen geven, 
wordt voorlopig vrijgegeven voor liturgisch gebruik.
(Deputaten hebben inmiddels aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) toestem-

ming gevraagd de geselecteerde liederen, waarvan de auteursrechten bij de ISK berusten, over

te mogen ne men in de door on s voorgestelde bundel 106 G ezangen. Deze toestem ming heeft

de ISK g egeven  tijdens ha ar verga dering op  2 juni 199 5.)

2. Er wordt een aparte (deskundige) gezangencommissie geformeerd, waarin hymnolo-
gen, musicologen, theologen, kerkmusici, neerlandici en (zo mogelijk) kerklieddichters
zitting hebben. Uit bestaande liederen, die niet in het Gereformeerd Kerkboek staan,
maken zij een eerste selectie. Eventuele suggesties vanuit de kerken kunnen meege-
nomen worden. Bij het selecteren worden behalve de in paragraaf 8.6.2 tot en met
8.6.4 genoemde aspecten, de volgende uitgangspunten gehanteerd:
– Uit respect voor het origineel wordt in bestaande teksten en melodieën niet

ingegrepen, tenzij veranderingen het lied als geheel ten goede komen, indien
mogelijk in overleg met de auteur.

– Bij vertaalde liederen wordt getracht zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven,
tenzij er dwingende redenen (bijv. poëtische) zijn dit niet te doen.

– Leden van de commissie beoordelen niet hun (eventuele) eigen liederen. Hier-
voor moet de commissie een regeling treffen.



3. De selectie wordt via de generale synode aan de kerken aangeboden. De keuze van
de liederen wordt daarbij gemotiveerd. Eveneens wordt achtergrondinformatie bij de
gekozen liederen gegeven. De synode geeft een oordeel of de liederen, zoals ze
aangeboden worden, vrijgegeven kunnen worden voor gebruik in de eredienst. Even-
tuele wensen voor veranderingen in een lied, die door de synode naar voren worden
gebracht, worden voorgelegd aan de gezangencommissie. De laatstgenoemde neemt
de uiteindelijke beslissing over het wel of niet opnemen van de voorgestelde verande-
ringen.

4. De kerken krijgen gelegenheid tot het indienen op- en aanmerkingen over de vrijgege-
ven liederen. Deze worden door dezelfde gezangencommissie verwerkt. De uiteindelij-
ke redactie van de liederen (tekst en melodie) berust bij de gezangencommissie, die
één en ander in een rapport verantwoordt en aanbiedt aan de generale synode. De
procedure genoemd bij punt 2 wordt gevolgd.

5. De generale synode spreekt zich uit welke gezangen wel en welke gezangen niet
definitief in de eredienst gebruikt zullen gaan worden.

6. Ten aanzien van pas-geschreven liedteksten en/of melodieën kan deze commissie als
eerste zeef fungeren. Het is voorstelbaar dat zij om de x-aantal jaren een bundel
uitgeeft voor gebruik buiten de eredienst. In de praktijk kan dan blijken welke liederen
levensvatbaar zijn.

8.8.3 Onderwijs

Volgens deputaten is het wenselijk dat herziening en uitbreiding van de gezangbundel
gepaard gaan met het geven van informatie over het kerklied in het algemeen en de geko-
zen liederen in het bijzonder. Men kan nog zo'n mooie gezangbundel met de meest prachti-
ge kerkliederen aan de kerken presenteren, maar wanneer men daarbij niet duidelijk maakt
waarom en op grond waarvan gekozen is, zal de invoering moeizaam verlopen. Deputaten
zijn van mening dat het kerkmuzikaal onderwijs en het goed aanleren van (nieuwe) kerklie-
deren niet mag afhangen van (hopelijk aanwezig) particulier initiatief. Het kerklied, de
gezongen lofprijzing en de kwaliteit daarvan is immers een zaak die alle kerken aangaat. Die
gezamenlijke verantwoordelijkheid kan op de volgende manieren concreet gestalte krijgen:

1. De 'commissie Gezangen' ontvangt van de synode de opdracht te zorgen dat er voor de
kerken (achtergrond)informatie over het kerklied in het algemeen, (en eventueel over de
kerkliederen die in het gezangboek opgenomen gaan worden) beschikbaar komt.

2. De 'commissie Gezangen' ontvangt van de synode de opdracht zogenaamde les-brieven
te laten ontwikkelen ten behoeve van onderwijs op catechisatie en gereformeerde scholen.
Daarbij zal de commissie hulp van externe onderwijsdeskundigen ingeroepen. In deze 'les-
brieven' zou o.a. informatie gegeven kunnen worden over doel en functie van het kerklied,
haar vorm en inhoud.

3. Om kerkleden de onbekende kerkliederen aan te leren en hen daarmee vertrouwd te
maken, zouden mogelijkheden geschapen kunnen worden via regionale of plaatselijke
zangavonden onder leiding van een deskundige de liederen aan te leren. Tijdens dergelijke
avonden kan tevens achtergrondinformatie gegeven worden over de kerkliederen. Voor de
praktische uitwerking van dit plan zou de synode de kerken kunnen aanbevelen een beroep
te doen op de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten (VGK), zo mogelijk in samen-
werking met de Gereformeerde Organisatie voor Zang en Muziek (GOMZ).

4. Tenslotte vragen deputaten speciaal aandacht voor de organisten. In de Gereformeerde
Kerken wordt de gemeentezang over het algemeen begeleid door amateur-organisten. Bij
de verschijning van het Gereformeerd Kerkboek is gebleken dat deze organisten grote
behoefte hebben aan deskundige ondersteuning. De VGK heeft de afgelopen jaren diverse



cursussen voor amateur-organisten georganiseerd, waarin het begeleiden van de gemeen-
tezang uitvoerig besproken werd. Deze cursussen bleken in een grote behoefte te voorzien.
Deze behoefte zal alleen maar groter worden, wanneer de gezangbundel uitgebreid wordt,
c.q. wanneer meer liederen voor liturgisch gebruik vrijgegeven worden. Het zal duidelijk zijn
dat het voor organisten, die op hun taak berekend zijn, een eerste vereiste is om gemeente-
leden de nieuwe melodieën goed en zonder problemen aan te leren. Vanuit deze optiek zou
het goed zijn, wanneer de synode de kerken aanbeveelt te zorgen dat hun organisten van
de aangeboden cursussen gebruik maken en op deze wijze deskundige voorlichting en hulp
ontvangen.
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9 DE STREKKING VAN ART. 65 KO

9.1 Via de besluitvorming over aangepaste kerkdiensten heeft de synode van Ommen aan
deputaten een extra opdracht gegeven.

Besluit 4, onder Acta, art 41 luidt als volgt:

'de vraag van de particuliere synode van Zuid-Holland inzake de strekking van art. 65
KO tweede lid in handen te stellen van het studiedeputaatschap eredienst, met de
opdracht daarop een antwoord voor te bereiden'.

De particuliere synode van Zuid-Holland had aan de generale synode de volgende quaestio
voorgelegd: 'dient artikel 65 KO (2e lid) gehanteerd te worden a. als een strikte regel waar-
van door de kerken onder geen omstandigheid mag worden afgeweken; of b. als een
kerkordelijke bepaling, die wel een algemene regel voor normale situat ies geeft, maar die
voor bijzondere en afwijkende situaties uit de aard der zaak geen voorschrift kan bevatten'.

Artikel 65 KO luidt als volgt: 'De kerkeraad zal de gemeente op de dag des Heren tweemaal
samenroepen voor de eredienst. De kerken zullen zich houden aan de orden van dienst die
door de generale synode zijn goedgekeurd'.
Nu heeft de synode van Ommen besloten dat de kerken, wanneer aangepaste kerkdiensten
worden belegd voor gehandicapte broeders en zusters, van het bepaalde in art. 65 KO (2e
lid) mogen afwijken. Daarmee is de vraag van de particuliere synode van Zuid-Holland
echter niet uitputtend beantwoord, omdat deze een bredere strekking heeft.

9.2 Voor een goede besluitvorming in deze zaak is het nodig eerst aandacht te geven aan
de totstandkoming van dit artikel van de Kerkorde. 
Direct al valt het op dat dit artikel als kerkordelijke bepaling geen diepe wortels heeft in de
historie. De kerken hebben het tot de synode van Groningen-Zuid 1978 gedaan zonder zo'n
bepaling over het aantal diensten per zondag of over de vormgeving van de liturgie.
Dat wil niet zeggen dat er over deze zaken niets geregeld was. Zo stond in het oude artikel
68 dat de catechismus-prediking bij voorkeur in de middagdienst moest geschieden. Daaruit
blijkt dat de kerken leefden bij de gewoonte van twee diensten per zondag. Afschaffing van
één van beide diensten zou dan ook toen al op gespannen voet met de aangenomen
kerkorde hebben gestaan. En het is heel goed te verdedigen dat de kerken, in een tijd
waarin de tweede dienst buiten ons kerkverband steeds meer ter discussie kwam te staan,
deze regel uitdrukkelijk hebben vastgelegd. 
Ook over de liturgie waren natuurlijk wel een aantal zaken nader geregeld. Het oude artikel
69 bepaalde bijvoorbeeld wat er gezongen mocht worden tijdens de eredienst. 
Maar de kerken zijn tot de synode van Groningen-Zuid 1978 met betrekking tot de vormge-
ving van de eredienst nooit verder gegaan dan het besluit van de synode van Middelburg
1933 om een liturgie aan te bevelen of vrij te geven voor kerkelijk gebruik.

Deze situatie verandert wanneer besloten wordt tot taalkundige herziening van het kerkboek.
In het kader van die herziening wordt de wenselijkheid uitgesproken ook het taalkleed van
de kerkorde onder handen te nemen.
Echter, voordat daarmee wordt begonnen, acht de synode van Hattem 1972/73 het wense-
lijk 'dat eerst op verantwoorde wijze wordt vastgesteld in welke opzichten en in welke zin de
huidige kerkorde materieel 'veranderd, vermeerderd of verminderd' behoort te worden'.
Deputaten van de synode krijgen de opdracht om daarover aan de synode van Kampen te
rapporteren.
Deze deputaten stellen aan de synode van Kampen 1975 voor een nieuw artikel (55) toe te
voegen: 'De gemeente zal op de dag des Heren tweemaal samenkomen tot de eredienst.
De kerkeraden zullen er op toezien, dat in de morgendienst de wet des Heren wordt gelezen
en in de tweede dienst de apostolische geloofsbelijdenis.' Als toelichting schrijven deputaten:
'Dit is een nieuw artikel. Het eerste lid biedt een generale bepaling als fundering van wat in



1 Overigens hadden de deputaten voor de herziening van het kerkboek al aan de synode
van Kampen 1975 geadviseerd de kerken niet al te strak te binden aan een orde van
dienst. Met een beroep op Calvijn verdedigen zij een zekere vrijheid in de ceremoniën. Zie
Acta Kampen 1975, pag. 387. 

volgende artikelen wordt geregeld ten aanzien van de eredienst. Het tweede lid laat evenals
bijv. art. 69 uitkomen dat ook de liturgie kerkordelijk geregeld dient te worden.' Art. 69 KO
gaat in de redactie van deze deputaten over wat gezongen mag worden in de eredienst.
We beperken ons nu verder tot het tweede lid van dat nieuw geredigeerde art ikel.

Bij de behandeling van het deputatenrapport op de synode van Kampen 1975 blijkt dat de
synode-commissie ten aanzien van art. 55 van mening verschilt met de deputaten. Het
artikel wordt gerubriceerd onder die 'waarbij in het commissierapport wordt voortgebouwd op
hetgeen door deputaten is voorgesteld, veelal door verwerking van reacties uit de kerken'
(zie art. 379 van de acta). De commissie is namelijk van mening, zo blijkt uit haar rapport,
dat het geen aanbeveling verdient in een KO-artikel te verwijzen naar losse onderdelen van
een orde van dienst (tien geboden en twaalf artikelen). Als er een kerkordelijke regel moet
komen over de liturgie, is het beter te verwijzen naar een orde van dienst.
In art. 384 van de acta lezen we dan: 'art. 55-59 ... wordt in de redactie van de commissie
vastgesteld'. Daarbij staat '55' voor de nummering van de deputaten  en '59' voor die van het
commissierapport.
De redactie die aan de kerken wordt voorgelegd luidt: De kerkeraden 'zullen er op toezien,
dat geen andere orden van dienst worden gebruikt, dan die door de generale synode zijn
goedgekeurd'. 
Tegen deze formulering wordt vanuit de kerken bezwaar aangetekend. Deputaten, die
rapporteren aan de synode van Groningen-Zuid 1978, verwoorden dat als volgt: 'Bezwaar
tegen de term goedgekeurd in het tweede lid. De g.s. Kampen ging in art. 449 (acta) niet
verder dan "een aanbeveling te geven voor het alternatief gebruik van enige concept-orden
van dienst". Dan kunnen in art. 403 (voorlopige redactie van de kerkorde) deze orden van
dienst niet verplicht gesteld worden.' Voorgesteld wordt te lezen: 'dan die door een generale
synode voor gebruik in de kerken zijn vrijgegeven'.
Deputaten adviseren de synode deze suggestie niet over te nemen. Zij achten 'de term
goedgekeurd heel goed bruikbaar. Alvorens een synode concept-orden van dienst vrijgeeft
of aanbeveelt, heeft zij ze goedgekeurd'.
Deze reactie is merkwaardig te noemen: ze raakt het punt in geding niet. Eigenlijk lopen de
deputaten daar op een sofistische manier overheen. Kerken maakten er immers bezwaar
tegen dat de synode van haar oude beleid om orden van dienst aan te bevelen, overstapte
op ander beleid: het verplicht stellen ervan. 
De synode van Groningen-Zuid 1978 stelt de tekst van (het tweede lid van) het artikel, na
een kleine, redactionele wijziging, als volgt vast: 'De kerken zullen zich houden aan de orden
van dienst die door de generale synode zijn goedgekeurd.'
Tot nu toe is in de acta niet te lezen geweest om welke reden een strakkere regel nodig
wordt geacht. Pas de commissie van de synode van Groningen-Zuid wijdt er enkele regels
aan: 'het is een goede zaak ervoor te waken dat "wildgroei" en "geëxperimenteer" in de
eredienst wordt voorkomen'. Toch is het  kennelijk niet de bedoeling geweest een dwangma-
tige regel te maken. Hetzelfde rapport wil namelijk, via het 'zich erop toeleggen' van art 84
KO, aangegeven dat we niet krampachtig met de kerkorde mogen omgaan. Zo wil de
commissie aan de kerken de nodige ruimte bieden, bijvoorbeeld in verband met diensten
voor gehandicapten. 1

De zaak krijgt nog een staartje op de synode van Arnhem 1981. De kerk van Assen-Noord
maakt bezwaar tegen zo'n strikte bepaling: 'Tevoren was immers van kracht een "aanbeve-
ling" van de generale synode van 1933 te Middelburg (Acta art. 32). Het argument van de
raad is: "niet is aangetoond, dat een generale synode het recht en de bevoegdheid heeft op
dit punt zulke strikte voorschriften te maken en uit te vaardigen".'
De synode van Arnhem wijst het bezwaar af, overigens met gronden die vragen oproepen.
De synode verwijt de kerkeraad dat hij geen argumenten overlegt om de tekst van het artikel



te herzien en bovendien de bewijslast voor de juistheid van de vastgestelde redactie bij de
synode legt.
Deze gronden raken de klacht van Assen-Noord niet. Immers, gesteld wordt dat de synode
een nieuw artikel aan de KO toevoegt, waarin inhoudelijk van het beleid van voorgaande
synodes wordt afgeweken. Zo'n veranderde houding vraagt om verantwoording naar de
kerken. Die is echter in de acta van de synodes of in de rapportage van de deputaten niet of
nauwelijks te vinden. 

9.3 Met deze rapportage zouden we kunnen afsluiten, omdat hiermee de quaestio van de
particuliere synode van Zuid-Holland formeel beantwoord is. Uit het verloop van de besluit-
vorming wordt duidelijk: de kerken hebben een nieuw artikel aan de KO toegevoegd, waard-
oor zij beloven zich te houden aan door de synode goedgekeurde orden van dienst. In de
huidige praktijk betekent dat een gebonden zijn aan de orden van Middelburg 1933 en
Kampen 1975. 

9.4 Toch kunnen wij hier geen punt zetten. Want ook al is er in art. 65 KO sprake van door
de synode goedgekeurde orden van dienst, de vraag blijft gewettigd hoe die binding daar-
aan in de praktijk is te verstaan.
We signaleerden bijvoorbeeld dat de betreffende commissie op de synode van Groningen-
Zuid zelf reeds met een zekere nuancering speelde. 
Maar er is meer. Binding aan de bepalingen in art. 65 KO levert namelijk, bij een krampach-
tig gebruik van deze term, een aantal problemen op die waarschijnlijk niet zijn voorzien.
Waarbij we buiten beschouwing laten dat kerkeraden soms geconfronteerd worden met
bezwaren van gemeenteleden, die de letter van de KO op z'n allersmalst hanteren.

9.4.1 Om te illustreren welke problemen zich kerkordelijk kunnen voordoen volgen enkele
voorbeelden:
1. Met betrekking tot het eerste lid van art. 65 KO ('De kerkeraad zal de gemeente op de

dag des Heren tweemaal samenroepen voor de eredienst') kun je je, met een formalis-
tische redenering, afvragen: als een kerkeraad bij gelegenheid de gemeente drie keer
samenroept op een zondag, handelt hij dan in strijd met de KO?

2. In de marge van art. 65 KO staat: 'De eredienst op de dag des Heren'. Deze aandui-
ding slaat op het hele artikel, dus ook op het tweede lid. Daaruit kun je opmaken dat
de voorgeschreven liturgieën alleen gelden voor kerkdiensten die op een zondag
worden belegd. 

Uit de totstandkoming van dit artikel blijkt verder, zoals deputaten zelf hebben gesteld, dat
het een generale betekenis heeft die funderend is voor de volgende artikelen. 
De beperking tot de zondag kan in dat geval ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld art. 67:
de binding aan de psalm- en gezangenbundel. De formele conclusie kan dan zijn dat met
het Kerstfeest (als 25 december niet op een zondag valt), op de bid- en dankdag, Goede
Vrijdag en Hemelvaartsdag, Oud- en Nieuwjaar, bij huwelijksbevestigingen en bededagen
kerkeraden zich niet gebonden hoeven te achten aan deze bepaling.

Beide voorbeelden maken duidelijk dat kerkordelijke bepalingen niet de bedoeling hebben
om als een sluitend systeem aan de kerken te worden opgelegd. Kerken, die naar art. 84
KO zich erop toeleggen de bepalingen na te leven, hebben geen moeite met deze ruimte. Zij
voegen zich van harte naar de regel, maar maken bij gelegenheid onbekrompen gebruik van
de aangegeven marges.

9.4.2 Overigens, niet alleen de tekst van de Kerkorde dwingt tot interpretatie, dat geldt nog
sterker van de vastgestelde liturgieën. Er is zelfs reden om aan te nemen dat de kerken,
toen art. 65 KO werd vastgesteld, zich niet hebben gerealiseerd dat er daarna wel heel
zorgvuldig met vast te stellen liturgieën moet worden omgegaan.

Om duidelijk te maken op welke problemen men kan stuiten, geven we ook hier een paar
voorbeelden:



2 Voor nadere informatie verwijzen we naar Van Ron gen, Met al de H eiligen I/II, pag. 117 vv en

Barna rd, Die Erediens, pag. 353  vv. 

1. In de liturgie van Kampen wordt plaats ingeruimd voor de viering van de sacramenten,
in die van Middelburg niet. Wat heeft dat verschil precies te betekenen? Hebben de
gebruikers van 'Middelburg' meer vrijheid dan die van ' Kampen'? Of, wat natuurlijk
dwaasheid is: kan een legalistische toepassing van art. 65 KO betekenen, dat kerken
die vasthouden aan de liturgie van Middelburg geen doop en avondmaal mogen
bedienen?

2. De liturgie van Kampen geeft vier mogelijkheden om de geloofsbelijdenis te gebruiken:
reciteren van het Apostolicum of het Nicaenum, zingen van Gezang 3 of 4. De liturgie
van Middelburg geeft alleen ruimte voor de Apostolische Geloofsbelijdenis. Voor
gemeenten, die alleen Middelburg gebruiken, lijkt dus de geloofsbelijdenis van Nicea
taboe te zijn.

3. Beide liturgieën missen aanwijzingen op welke wijze andere liturgische elementen een
plaats moeten krijgen: afkondiging inzake de tucht, openbare geloofsbelijdenis, beves-
tiging van ambtsdragers, etc.

9.5 Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat het niet de bedoeling kan zijn geweest de
huidige liturgische bepalingen als een strak keurslijf te hanteren. We moeten dan ook wel tot
de conclusie komen dat het dilemma in de quaestio van de particuliere synode van Zuid-
Holland niet werkt. De praktijk is dat de kerken zich, naar art. 84 KO, erop toeleggen deze
bepalingen na te leven. Maar dat ze tegelijk, wanneer de omstandigheden zich voordoen, de
orde wijzigen of aanvullen. Enerzijds omdat nogal wat liturgische elementen niet nader
ingevuld zijn (zie 9.4.2), anderzijds omdat bijzondere omstandigheden (biddag, kerst,
huwelijksbevestiging) tot aanpassing kunnen leiden. 
Het gaat dan ook niet aan bezwaar aan te tekenen wanneer bijvoorbeeld een predikant
tijdens een huwelijksbevestiging de wet of de geloofsbelijdenis niet gebruikt, of tijdens de
dienst op Goede Vrijdag naast het Apostolicum ook voor de Dordtse Leerregels, Hoofdstuk
2 een plaats inruimt.
Klachten over afwijking van art. 65 KO zijn gegrond wanneer wordt aangetoond dat een
kerkeraad zich er niet op toelegt de bepalingen van de kerkorde na te leven. 

Dat het pas in 1978 geredigeerde art. 65 van de Kerkorde wel vragen moet oproepen,
wanneer het wordt toegepast op het beleid van synodes inzake regels voor de eredienst,
kan ook vanuit de geschiedenis worden duidelijk gemaakt.

In de tijd van de grote Reformatie hebben de gereformeerde kerken zich diepgaand met de
liturgie bezig gehouden. Het is ondoenlijk dat proces hier grondig te verslaan. In ieder geval
zijn er prachtige liturgieën ontwikkeld, die via de vluchtelingengemeenten in Engeland en
Duitsland ook de Nederlandse kerken hebben bereikt.2

De Nederlandse synoden van de 16e en 17e eeuw hebben zich dan ook nogal eens met
liturgische zaken moeten bezig houden. Positief is te waarderen de aandacht op de synoden
voor de psalmberijming en de liturgische formulieren. Ons rijke gereformeerde kerkboek is in
deze tijd ontstaan. 

Maar het is heel opvallend dat de synoden zich niet hebben vastgelegd op één of meer
verantwoorde orden van dienst. Terwijl allerlei onderdelen van de liturgie nader invulling
kregen, heeft men geen besluiten genomen over een samenhangend concept. Dat is temeer
opvallend omdat de intentie en de praktijk van de gereformeerde kerken in de Reformatie-
tijd, met name in het buitenland, aanvankelijk een heel andere richting wees.
Hoe dan ook: de gereformeerde kerken in Nederland ontvingen, na de synode van Dordt
1618/19, wel een compleet kerkboek, maar via de Kerkorde geen (voorschriften via een)
vastgestelde liturgie.



3 Barnard, Die Erediens, pag 375.

Barnard zegt het zo: " 'n Verantwoordelike orde vir die erediens wat sowel vastigheid asook
ruimte vir vryheid en afwisseling gee, het grootliks ontbreek. Liturgiese sake was vir die
grootste gedeelte van die geskiedenis van die Gereformeerde Kerke in Nederland blykbaar
van sekondêre belang. Die gevolg was egter dat daar groot insinking aan die een kant, en 'n
bonte willekeur aan die ander kant plaasgevind het." 3

De kerken proberen deze ontwikkeling pas weer te sturen, wanneer op de synode van
Middelburg 1930 een liturgie wordt vastgesteld en aan de kerken aanbevolen. De liturgie
van Middelburg 1930 blijft echter nogal achter bij de liturgieën uit de Reformatie-tijd. In 1930
wordt, globaal genomen, de gegroeide traditie, inclusief het verval daarvan, vastgelegd.
Gelukkig heeft het kerkverband de kerken aan deze liturgie niet gebonden. Zodoende was
het mogelijk daarna, bij het licht van voortgaand onderzoek, de liturgische praktijk bij te
stellen. Een belangrijke stap op die weg is geweest de vaststelling van de liturgie van
Kampen 1975. Deze liturgie houdt meer rekening met wat tijdens de geboorte-geschiedenis
van de gereformeerde kerken is ontwikkeld. Toch is Kampen 1975, in het licht van de
geschiedenis, niet meer dan een stap in de goede richting. Er blijft nog wel wat te wensen
over en er blijken, zoals hierboven is aangegeven, open einden aan deze liturgie te zijn. 

Daarom is het jammer dat de nieuwe bepaling in art. 65 KO zo strak is geformuleerd, dat de
indruk wordt gewekt dat wij op liturgisch gebied een belangrijk eindpunt hebben bereikt. De
huidige stand van zaken, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit twee voor verbetering
vatbare liturgieën, past, ook historisch bezien, meer bij een kerkordelijke bepaling, waarin
niet meer dan een aanbeveling wordt gedaan. 
Immers, alleen wanneer vastgestelde liturgieën zelf voldoende materiaal bieden voor de
inrichting van de eredienst in al z'n facetten, is het verantwoord de kerken daaraan kerkorde-
lijk te binden.  
 
9.6 Toch zijn deputaten van mening dat het een goede zaak is dat de kerken een generale
bepaling hebben over de liturgie. Zij vinden het niet nodig die bepaling zelf te wijzigen. Maar
zij zijn, in het licht van het voorgaande, wel van mening dat art. 65 KO dan niet op een
legalistische manier gelezen mag worden. De aard en de inhoud van de tot nu toe vastge-
stelde liturgieën maken op zichzelf al duidelijk dat voorgangers en kerkeraden de vrijheid
moeten hebben om in eigen verantwoordelijkheid daaraan nadere invulling te geven. Voor
die vrijheid hoeven we niet bevreesd te zijn, wanneer ze met kennis van zaken wordt ing-
evuld: in gehoorzaamheid aan de Schriften en aansluitend bij de rijke geschiedenis van de
kerk. 
Van die vrijheid zal met name gebruik worden gemaakt bij bijzondere gelegenheden. Juist
zulke uitzonderingen bevestigen de begeerte om naar te regel te leven. 
Daar komt nu nog bij dat deputaten aan de synode voorstellen de nadere bepalingen inzake
de liturgie zodanig uit te breiden, dat de kerken daardoor meer mogelijkheden tot variatie
ontvangen bij de inrichting van de eredienst. Aanvaarding van deze voorstellen leidt als
vanzelf tot een duidelijker én soepeler hanteren van art. 65 KO.

9.7 Conclusie

In het tweede lid van art. 65 KO beloven de kerken dat ze zich voor de eredienst op de dag
van de Here zullen houden aan de door de generale synode vastgestelde orden van dienst.
De zin van deze afspraak is onder meer dat gereformeerde kerken, ook door de inrichting
en de herkenbaarheid van hun eredienst, de band met hun verleden en de band met elkaar
vasthouden. 

Deze binding mag echter niet op een legalistische manier worden toegepast. Dat blijkt in de
eerste plaats uit de manier waarop het artikel tot stand is gekomen. Dat blijkt verder omdat
de door de synode goedgekeurde orden van dienst in verschillende opzichten om nadere



invulling vragen. 

Met andere woorden: kerken, die zich erop toeleggen deze bepaling na te leven, kunnen
toch zinnige redenen hebben om deze orden te wijzigen of aan te vullen. Dat zal vooral het
geval zijn bij kerkdiensten met een bijzonder karakter.
Een paar voorbeelden kunnen dit duidelijk maken.
– Het staat de kerken niet vrij de collecte af te schaffen, bijvoorbeeld omdat de gemeen-

te voldoende opbrengt via de bank of de giro.
– Een kerkdienst op de Goede Vrijdag of de oudejaarsavond mag daarentegen wel een

eigen, karakteristieke invulling krijgen, bijvoorbeeld met behulp van op het thema
betrekking hebbende confessionele teksten, of ook door een (jongeren)koor een
aanvullende bijdrage te laten leveren.

– Ook op een bid- of dankdag kan, in plaats van de Apostolische Geloofsbelijdenis,
gekozen worden voor een meer toegespitste confessionele tekst.

– In een kerkdienst voor een huwelijksbevestiging kan de predikant de huwelijksbijbel
ook tijdens de dienst overhandigen, waarna de aanwezigen een toepasselijk lied
zingen. 

Tegen zulke wijzigingen of aanvullingen verzet de kerkorde zich niet, omdat ze niet de
bedoeling hebben het karakter van de gemeenschappelijk aanvaarde orde aan te tasten.

Wel moet in de goedgekeurde liturgieën duidelijk zijn wat voor een gereformeerde kerk-
dienst karakteristiek of onopgeefbaar is. Vanuit zo'n grondpatroon kunnen variaties of
aanvullingen dan nadere invulling krijgen. De kerken zien er trouwens via de kerkvisitatie bij
elkaar op toe dat van deze vrijheid geen ongepast gebruik wordt gemaakt.

9.8 Orde voor aangepaste diensten

Deputaten hebben overleg gehad met hun collega's die zich bezig houden met nadere
bepalingen voor aangepaste diensten. Hun is geadviseerd, mede tegen de achtergrond van
de hier beschreven visie op art 65 KO, een orde van dienst te ontwikkelen, die op hun
bijzondere situatie wordt toegespitst. Wanneer de synode besluit zo'n orde te aanvaarden,
kan deze in de besluitvorming over onze voorstellen worden meegenomen. Met het oog
daarop bieden wij ook daarvoor een concept-besluittekst aan.

9.9 Besluit

Deputaten stellen aan de synode voor de inhoud van de onder 9.7 geformuleerde conclusie
als besluit te aanvaarden, in de redactie zoals die in de concept-besluittekst is vastgelegd.



10 OVERIGE ZAKEN 

Het Studiedeputaatschap Eredienst heeft niet alleen de grote onderwerpen besproken die in
de voorafgaande hoofdstukken aandacht hebben gekregen. Veel andere onderwerpen
kregen ook aandacht. Deze onderwerpen worden hier vermeld, met een weergave van wat
deputaten er mee gedaan hebben.

10.1 Adresfunctie voor kerkliederen

De Generale Synode nam op het gebied van de liturgie nog een tweede besluit, op verzoek
van zr. R. Borkent. 

Dat besluit luidt als volgt:

aan het verzoek van zr. Borkent te voldoen in die zin, dat het studiedeputaatschap
voor de eredienst vooralsnog kan fungeren als adres voor dichters en componisten. 

De  gronden voor dit besluit zijn de volgende:

1. Het bestaan van genoemd deputaatschap kan stimulerend werken naar dichters en
componisten om hun gaven ten dienste van de kerken te stellen.

2. Zolang de kerken geen besluiten hebben genomen over uitbreiding van de gezangen-
bundel, kan deze functie van het deputaatschap slechts voorlopig zijn. Om dezelfde
reden is het te vroeg, nu reeds financiële middelen vrij te maken.

In de toelichting bij het betreffende voorgestelde besluit schrijft de toenmalige synodecom-
missie het volgende:

In haar brief beschrijft zr. Borkent het grote belang van een goede kerkliedtraditie in de
kerken, met name met het oog op de jeugd. Ook beschrijft ze de teleurstellende gang
van een gereformeerd dichter van kerkliederen. Onder ons bestaat namelijk geen
adres voor nieuwe liederen. Wel bij andere kerken. Daarheen stuurde ze dan maar
proeven van nieuwe kerkliederen. Deels werden die aanvaard, deels ook bekritiseerd
en afgewezen op theologische, niet-gereformeerde gronden. Dergelijke ervaringen
noemt ze teleurstellend voor gereformeerde dichters en componisten. 
Wanneer wij een studiedeputaatschap voor de gezangen in het leven roepen, met een
specifieke studieopdracht, creëren wij tegelijk een adres in de door zr. Borkent bedoel-
de zin. Weliswaar kan dit adres vooralsnog hooguit een postbusfunctie vervullen, maar
het is een duidelijk gebaar in de richting van dichters en componisten. Wanneer in de
toekomst een besluit genomen wordt over uitbreiding van de gezangenbundel, kan
deze functie van het deputaatschap opnieuw worden bezien; ook het vrijmaken van
financiële middelen kan dan worden bezien.

Hoe het deputaatschap de adresfunctie voor kerkliederen heeft ingevuld kan als volgt
worden beschreven.

De volgende personen hebben liederen ingestuurd:

Ria Borkent : 15 liederen (nog niet op muziek gezet)
Ria Borkent : 26 liederen (deels op muziek gezet)
J.H. Klein : 31 reeds bestaande liederen (reeds op muziek gezet)
J.H. Klein : 18 nieuwe liederen (reeds op muziek gezet)
R. van Wijnen : een berijming van het lied van Habakuk (melodie: psalm 18).

Wij hebben er van afgezien, enkele van deze liederen als voorbeeld van nieuwe liederen
alvast een plaats in ons rapport te geven. Hiervoor zijn de volgende redenen aan te voeren:



1. De kerken moeten eerst een achterstand inhalen op het gebied van reeds bestaande
liederen.

2. Het huidige deputaatschap heeft een inventariserend karakter. In het hoofdstuk over
het kerk lied schrijven wij zelf dat een deskundig deputaatschap nodig is om nieuwe
gezangen te beoordelen. Die deskundigheid mist het huidige deputaatschap.

De bovengenoemde liederen zijn daarom voorlopig 'in portefeuille' gegaan. Wij zullen de
synode dienen met een concept-voorstel over dit onderdeel.

10.2 Aandacht voor de gezangen in andere kerkgenootschappen

Op verzoek van een lid van een der Gereformeerde Kerken is het deputaatschap ook
begonnen met een onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van de gezangen in
de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het zou
niet goed zijn, wanneer wij totaal niet op de hoogte zijn van wat zich in die kerken op dit
gebied afspeelt, terwijl er wel veel gaande is. Met name de Nederlands Gereformeerde
Kerken zijn druk bezig met hun gezangenboek. In hun kring is veel aandacht voor het
project Liedboek 2000, dat het Liedboek voor de Kerken van 1973 (in gebruik bij de
synodaal-Gereformeerde Kerken, de Nederlands Hervormde Kerk en enkele andere Neder-
landse kerken) moet gaan vervangen. In een aanvullend rapport hopen wij hierover meer
informatie te verstrekken.

10.3 Diversen

Zaken waarvoor vanuit de kerken ook aandacht is gevraagd van ons deputaatschap zijn de
volgende:
– het ondertekenen van het ondertekeningsformulier voor ambtsdragers, dadelijk na de

eredienst; onzerzijds is geantwoord dat dit geen liturgische maar een kerkrechtelijke
kwestie is; het staat de kerken vrij, hiervoor een vorm te ontwikkelen;

– het beleggen van een derde, engelstalige eredienst (naast de twee gewone diensten)
met gebruikmaking van de liederen uit het Kerkboek van de Canadese zusterkerken
en van een engelse bijbelvertaling; ook hiervan hebben wij gezegd dat het geen
liturgische maar een kerkrechtelijke kwestie is.



11 CONCEPT-BESLUITTEKSTEN

Deputaten hebben, overeenkomstig het verzoek van de synode, hun voorstellen als volgt in
concept-besluitteksten verwoord.

Besluit 1: 

De synode besluit uit te spreken dat de uitkomst van de door de synode van Ommen
gevraagde inventarisatie de vraag om liturgische verbeteringen en verrijkingen onder-
steunt.

Besluit 2:

De synode besluit aan art. 65 KO de volgende bepalingen toe te voegen:
1. Voor de erediensten op de zondag heeft de synode de volgende orden van

dienst goedgekeurd en vrijgegeven:
a. Orde van dienst A ('Middelburg 1933')
b. Orde van dienst B ('Kampen 1975')
c. Orde van dienst C [ter toetsing]
d. [Orde voor aangepaste diensten]
e. [Orde voor aangepaste diensten]

2. Keuze voor een bepaalde orde houdt in dat de daarin opgenomen aanwijzingen
worden gevolgd.

3. De voorganger is vrij, eventueel in overleg met de kerkeraad, in de genoemde
orden a. en b. ontbrekende elementen toe te voegen.

4. Kerkdiensten met een bijzonder karakter, die in het kader van art. 68 KO of niet
op een zondag worden gehouden, volgen wel het grondpatroon van de voor de
zondag bestemde orden van dienst, maar hoeven van deze orden niet alle
elementen ervan te bevatten. De voorganger is vrij, eventueel in overleg met de
kerkeraad, in overeenstemming met het karakter van zulke diensten bijzondere
accenten aan te brengen. Tegen zo’n eigen invulling verzet de kerkorde zich
niet.

Gronden:
1. De kerken van gereformeerde confessie moeten herkenbaar zijn en blijven aan een

gemeenschappelijk aanvaarde grondregel inzake de liturgie.
2. Een kerkrechtelijke grondregel vraagt om nadere concretisering in goedgekeurde

orden van dienst.
3. Deze orden van dienst moeten een welomschreven ruimte bieden voor variatie.
4. Kerken, die bijzondere, en/of niet-zondagse diensten beleggen, behoren zich erop toe

te leggen daarin het gereformeerde karakter van de eredienst te handhaven. 
Dit karakter is herkenbaar in het volgende grondpatroon:

Votum en zegengroet
Gebed om verlichting van de Heilige Geest
Lezingen en preek
Algemeen kerkgebed
Credo (bij de viering van het avondmaal of in de zondagse middagdienst)
Inzameling van de gaven
Viering van het Heilig Avondmaal (volgens door de kerkeraad vastgestelde
frequentie)
Zegen

5. Omdat aangepaste kerkdiensten voluit erediensten zijn, moeten ook voor deze dien-
sten de ruimte en de grenzen aangegeven worden. 

Besluit 3:



 De synode besluit de volgende Orden van Dienst vrij te geven ter toetsing in de
praktijk:

Orde van dienst C
1 Votum en groet
2 Lied
3 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

(eventueel gevolgd door een lied)
4 Gebed om verlichting met de Heilige Geest
5 Schriftlezingen (en liederen)
6 Preek
7 Gezongen amen of amenlied
8 Wet
9 Algemeen kerkgebed

[Voorafgaande aan het kerkgebed kunnen afkondigingen betreffende het ge-
meenteleven plaatsvinden]
[Bediening van de doop en andere incidentele onderdelen]

10 Inzameling van de gaven
11 Inleiding avondmaal, via formulier en gebed
12 Geloofsbelijdenis
13 Sursum Corda
14 Uitdeling en communie
15 Dankzegging en gebed
16 Slotzang (bijvoorbeeld: lofzang van Simeon of een ander lied)
17 Zegen

Bij diensten zonder avondmaalsviering
6 Preek
7 Gezongen amen of amenlied
8 Wet
9 Algemeen kerkgebed

[Voorafgaande aan het kerkgebed kunnen afkondigingen betreffende het ge-
meenteleven plaatsvinden]
[Bediening van de doop en andere incidentele onderdelen]

10 Geloofsbelijdenis
10 Inzameling van de gaven
11 Slotzang
12 Zegen

Votum
a. Onze hulp is in de naam van de HERE,

die hemel en aarde gemaakt heeft. (Psalm 124:8)

Het votum kan door de gemeente, geheel of gedeeltelijk, als responsie uitgesproken of
gezongen worden.

Groet
a. Genade zij u en vrede van God onze Vader

en van de Here Jezus Christus. (1 Kor. 1:3)
b. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader

en van Christus Jezus onze Here. (1 Tim. 1:2b)
c. Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt,

en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn,



   en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de overste van de koningen der aarde. (Openb. 1:4b,5a)

d. Genade zij u en vrede van God de Vader,
door onze Here Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.

De groet wordt door de gemeente beantwoord met een gezongen ‘amen’, of door de
voorganger, als mond van de gemeente, afgesloten met een ‘amen’.

Aanvangslied
In dit lied aan het begin van de dienst vertolkt de gemeente de centrale notie van de
eredienst.

Schuldbelijdenis
De voorganger kan uit de volgende mogelijkheden een keus maken: 
a. Laat ieder met mij zijn zonden belijden:

Almachtige God, eeuwige Vader, wij erkennen en belijden voor U dat wij in
ongerechtigheid zijn ontvangen en geboren.
Wij erkennen dat heel ons leven vol zonde is en dat wij elke dag uw wet overtre-
den.
Ook hebben wij niet met blijdschap uw Woord geloofd. 
Wij smeken u, om uw goedheid en uw naam: wees ons genadig en vergeef ons
onze ongerechtigheid, die zeer groot is.
Amen 

Het 'amen' wordt gezegd of gezongen door de gemeente, of uitgesproken door de
voorganger. Hierbij kan bijvoorbeeld een keus gemaakt worden uit drie mogelijkheden:

b. Laat ieder met mij zijn zonden belijden:
Almachtige, eeuwige God en Vader, wij belijden en erkennen dat wij in zonde
zijn ontvangen en geboren. Wij zijn niet in staat los te komen van de zonde en
zijn onmachtig het goede te doen.
Wij belijden en erkennen dat wij steeds weer uw heilige geboden overtreden,
waardoor onze schuld groeit. 
Maar wij hebben berouw daarover en smeken U om uw genade en hulp. Ontferm
u daarom over ons, o allergenadigste en barmhartige God en Vader, door uw
Zoon, onze Here Jezus Christus.
Schenk ons uw Heilige Geest, zodat wij met heel ons hart onze zonden en
ongerechtigheid erkennen en oprecht berouw hebben. Laat de Heilige Geest met



kracht in ons werken, zodat ons leven vernieuwd wordt en wij tot eer van Uw
naam leven.
Amen.

Het 'amen' wordt gezegd of gezongen door de gemeente, of uitgesproken door de
voorganger.

c. De voorganger kan voor de openbare schuldbelijdenis ook zelf een passend
Schriftgedeelte of een lied kiezen.

Genadeverkondiging
De voorganger kan uit de volgende mogelijkheden een keus maken: 
a. U mag nu met vrijmoedigheid het betrouwbare woord van God aannemen, dat

Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden (1 Tim. 1:15).
Laat ieder van u belijden dat hij een zondaar is, dan zal God Zich in Christus
over u ontfermen. 
Zo verkondig ik u dan in Zijn naam volkomen vergeving van al uw zonden en dat
u daarvan op aarde bevrijd bent, zodat u ook in de hemel voor eeuwig van de
slavernij van de zonde bevrijd mag zijn.
Amen.

b. Laat ieder van u belijden dat hij echt een zondaar is die zich voor God moet
vernederen. Hij moet geloven dat de hemelse Vader in Jezus Christus hem
genadig wil zijn.
Aan allen die berouw hebben en Jezus Christus voor hun behoud zoeken, ver-
kondig ik vergeving in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

c. De voorganger kan voor de genadeverkondiging ook zelf een passend Schriftge-
deelte of een lied kiezen.

Gebed om verlichting van de Heilige Geest
a. Formuliergebed
b. (Gezongen) Gebed voor de prediking
c. Kort vrij gebed om verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezingen en liederen

Preek
Ter inleiding van de preek kan de tekst gelezen worden.

Gezongen amen of amenlied
Het lied heeft op deze plaats de functie van de geloofsreactie van de gemeente op de
gehoorde boodschap. Voor een gezongen amen kan gekozen worden uit diverse
aangegeven mogelijkheden.

Lezing van de wet
Doordat de wet geplaatst is na de verkondiging van het heil, fungeert hij als regel van
de dankbaarheid, die de gemeente als norm voor het nieuwe leven in Christus aan-
neemt.
Bij de viering van het avondmaal functioneert hij tevens in het kader van de zelfbe-
proeving en terugwijzing.
Om de functie van kennisbron van ellende te laten uitkomen, is het passend Gezang
1:13 of een ander lied met soortgelijke strekking te zingen.
Er kan keuze gemaakt worden uit de redacties van Exodus 20 en Deuteronomium 5.
Met behulp van Gezang 1 kunnen geboden afwisselend gezegd en gezongen worden.



Algemeen kerkgebed
a. Formuliergebed (in diensten zonder avondmaal eventueel te eindigen met het

Onze Vader)
b. Vrij gebed (in diensten zonder avondmaal eventueel te eindigen met het Onze

Vader)

Het Onze Vader kan ook door de hele gemeente uitgesproken worden.

Eventuele afkondigingen betreffende het gemeenteleven (zoals over zieken, medede-
lingen over te houden samenkomsten van de gemeente, inzameling van gaven, huwe-
lijksbevestiging e.d.) kunnen plaatsvinden voor het Algemeen Kerkgebed.

Bediening van de doop, etc.
De bediening van de doop, de openbare geloofsbelijdenis, bevestiging van ambtsdra-
gers, huwelijksbevestiging vinden in de regel plaats na het Algemeen Kerkgebed.
De openbare geloofsbelijdenis, die ook 'toegang vragen tot het Heilig Avondmaal'
wordt genoemd, heeft bij voorkeur plaats in een morgendienst met avondmaal.

Inzameling van de gaven
Na de inzameling kan een passend lied gezongen worden.

Inleiding avondmaalsviering
Hier wordt het didactische gedeelte uit een van de vastgestelde formulieren gelezen of
een andere aangegeven inleiding.
Bij een meer frequente viering van het avondmaal zal de gemeente minstens twee
keer per jaar de bestaande, onderwijzende formulieren uit het Gereformeerd Kerkboek
gebruiken. Wanneer de bestaande, onderwijzende formulieren worden gebruikt, kan
de voorganger besluiten de schuldbelijdenis en genadeverkondiging achterwege te
laten.

Voorbereiding van de tafel
Brood en wijn worden door de diakenen op de tafel gezet na lezing van het formulier.

Geloofsbelijdenis
a. Apostolische Geloofsbelijdenis
b. Geloofsbelijdenis van Nicea

Sursum Corda
Aan tafel wordt, voorafgaande aan de instellingswoorden, het Sursurn Corda in één
van de vastgestelde redacties gelezen.

Uitdeling en communie
Het ideaal van aanzitten aan één tafel wordt in veel gemeenten niet bereikt. Als alter-
natief kan gekozen worden voor het doorgeven van brood en beker in de kerkzaal of
voor een staande en gaande viering. In het laatste geval verdient het aanbeveling
slecht ter been zijnde gemeenteleden een plaats te geven aan de tafel.

Dankzegging
Men heeft hier de volgende mogelijkheden:
a. Lezing volgens een van de vastgestelde formulieren (zie Gereformeerd Kerk-

boek, 527-528, 532-533).
b. Idem, maar in plaats dat de voorganger het citaat uit Psalm 103 leest, kan men

de berijming van dezelfde psalm zingen. Daarbij kan gekozen worden voor de
berijming uit het Geneefse Psalter, of de berijming van Johann Gramann: 'Loof
nu, mijn ziel, de Here' (LvK, 15).

Slotzang



De dienst met avondmaalsviering kan worden besloten met het zingen van de Lofzang
van Simeon.

Zegen
a. De HERE zegene u en behoede u;

de HERE doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede. (Num. 6:24-26)

b. De genade van de Here Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen. (2 Kor. 13:13)

De zegen wordt door de gemeente beantwoord met een gezongen 'amen', of door de
voorganger, als mond van de gemeente, afgesloten met een 'amen'.

Besluit 4:

De synode besluit:
nieuw te benoemen deputaten opdracht te geven om te onderzoeken of het mogelijk is
een orde van dienst te ontwikkelen met gebruikmaking van de Ordinarium-delen van
de oud-christelijke liturgieën,

Gronden:
1. De teksten van het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei zijn voluit schriftuurlijk

en eeuwenlang in de christelijke eredienst gebruikt.
2. De reformatoren hebben de mis afgewezen vanwege de daarin uitgedragen valse leer,

zonder de ordinarium-delen expliciet te veroordelen. Zij hebben bovendien, voor een
bijbelse structuur van de eredienst, bewust zich willen aansluiten bij de oud-christelijke
liturgie.

3. De onderdelen van het Ordinarium dragen bij tot verrijking van de liturgie en daarmee
tot grootmaking van Gods naam en verdieping van onze geloofsbeleving.

Besluit 5:

De synode besluit nieuw te benoemen deputaten opdracht te geven om 
a. teksten en melodieën te zoeken of te ontwerpen voor nog niet, of nog niet vol-

doende ingevulde onderdelen van de in besluit 3 genoemde liturgie;
b. teksten en formulieren te ontwerpen die een meer frequente viering van het

avondmaal mogelijk maken.
c. het eigen karakter van de middag- of avonddienst in kaart te brengen en om met

nadere voorstellen te komen over de orde van dienst voor deze kerkdiensten.
d. zich verder te bezinnen op liturgische vragen en mogelijkheden die samenhang-

en met de specifieke tijd en cultuur van heden;
e. de wenselijkheid te onderzoeken van verdergaande differentiatie in het karakter

van liturgische samenkomsten, bijvoorbeeld wanneer deze gericht worden op
een missionair doel of op gebed.

Gronden:
1. De kerken kunnen met behulp van de in besluit 3 genoemde orden van dienst op een

verantwoorde manier invulling geven aan de regel van art 65 KO, maar zijn er tegelijk
mee gebaat om, waar mogelijk, afwisseling aan te brengen.

2. Een frequentere avondmaalsviering is voor de geloofsbeleving van de gemeente
gediend met variatie en kortere formulieren. 

3. De middag- of avonddienst is binnen de gereformeerde kerken een onopgeefbaar
goed, maar vraagt in het geheel van de zondagviering wel om een eigen, karakteristie-



ke vorm, die vroeger werd aangeduid met de voorkeur om tijdens deze dienst de leer
van Gods Woord te verklaren.

4. De geschiedenis van de liturgie laat zien, dat een schriftuurlijk verantwoorde liturgie
zich mee heeft ontwikkeld in wisselwerking met de vragen en mogelijkheden van
verschillende tijden en culturen. Achter meerdere wensen op liturgisch gebied is
invloed van de huidige cultuur herkenbaar.

5. Het verschijnsel 'samenkomst’ in het Nieuwe Testament omvat meerdere aspecten
van de omgang met God in de gemeente. Zoals het de kerken vrijstond voor onder-
richt in de christelijke leer samenkomsten met een eigen karakter in te stellen, zo is
dat ook denkbaar voor andere doeleinden.

Besluit 6:

De synode besluit inzake het kerklied en de gezangbundel:

A. de conclusies, vermeld in het rapport onder paragraaf 8.8.1, over te nemen:

1. Het 'gedenken van Gods daden' biedt een goede ingang om het centrum en de
essentie van kerkliederen aan te duiden.

2. De Schrift kent het lied diverse functies toe, die wel te onderscheiden, maar in de
meeste gevallen niet te scheiden zijn. Het lied kan functioneren als lofprijzing,
belijdenis, gebed, smeking en verkondiging.

3. Deze schriftuurlijke noties geven duidelijk richting aan de functies die het lied in
de eredienst kan en mag hebben. Ook in de eredienst kunnen de functies tot
uiting komen die bij conclusie 2 genoemd zijn. Welke functie(s) een lied op een
bepaalde plaats in de eredienst heeft, wordt vooral bepaald door een combinatie
van plaats in de orde van dienst en de inhoud van het lied.

4. Er zijn volop mogelijkheden de huidige gezangbundel uit te breiden met liederen
die Gods werk in het nieuwe verbond bezingen. Het is wenselijk dat de bundel
structureel verbeterd wordt door:

a. opname van meer liederen bij de christelijke feestdagen.
b. opname van liederen voor bij de sacramentsbediening, de openbare ge-

loofsbelijdenis, huwelijksbevestiging, bevestiging ambtsdragers. (Dit uiter-
aard onder voorwaarde dat voor al deze gelegenheden goede liederen
voorhanden zijn).

c. opname van liederen voor de huiselijke eredienst en voor bijzondere gele-
genheden buiten de kerkdiensten.

d. opname van meer morgen- en avondliederen.

5. Het is wenselijk dat in de gezangbundel een duidelijke rubricering wordt aang-
ebracht. Daarbij zal tevens aandacht besteed moeten worden aan de vraag in
welke rubrieken de liederen uit de huidige bundel geplaatst moeten worden.

6. Voor het beoordelen van kerkliederen zijn geen waterdichte criteria te formule-
ren, die voor iedereen duidelijkheid scheppen over de vraag wat wel en niet een
goed kerklied is. Als algemeen uitgangspunt geldt dat nieuwtestamentische
liederen naar inhoud en vorm aansluiten bij de liederen uit de Schrift. Specifiek
voor een kerkliedtekst betekent dit dat de tekst schriftuurlijk en een volwaardig
poëtisch produkt is. Voor de kerkliedmelodieën betekent dit dat aansluiting
gezocht wordt met het traditionele kerklied.

7. Het is wenselijk – en voor de kwaliteit van het kerklied onontbeerlijk – dat bij het
beoordelen en redigeren van kerkliederen deskundigen op de diverse deelgebie-



den de leiding krijgen;

B. de liederen uit de in dit rapport opgenomen vermelde bundel 106 Gezangen vrij
te geven voor liturgisch gebruik om ze in de praktijk te beproeven;

C. de in paragraaf 8.8.2 voorgestelde werkwijze over te nemen, zodat een deskun-
dige 'commissie Gezangen' wordt ingesteld met de volgende taken:

1. het maken van een definitieve selectie gezangen, die voor opname in de
gezangbundel in aanmerking komen, waarbij gebruik gemaakt wordt van
reacties uit de kerken op de liederen die door de synode zijn vrijgegeven;

2. het schrijven van achtergrondinformatie bij de geselecteerde gezangen;
3. te komen met een definitief voorstel betreffende de rubricering van het

gezangboek;
4. het schrijven van 'les-brieven' ten behoeve van onderwijs en catechese;
5. het beoordelen van nieuwe liederen volgens de in paragraaf 8.8.2 vermel-

de werkwijze;

D. er bij de kerken op aan te dringen om gebruik te maken van de mogelijkheden
die de Vereniging van Gereformeerde Kerkorganisten, in samenwerking met de
Gereformeerde Organisatie voor Muziek en Zang, kan bieden om:

– cursussen te organiseren, waarin amateur-organisten en andere musici
deskundige hulp kunnen krijgen voor het begeleiden van de nieuwe kerk-
liederen,

– regionaal en/of plaatselijk zangavonden te organiseren ten behoeve van
het aanleren van nieuwe liederen.

Besluit 7:

De synode besluit het door de kerk te Zwolle-Centrum voorgestelde concept voor een
alternatief huwelijksformulier niet definitief vast te stellen, maar wel als proeve vrij te
geven voor gebruik in de kerken.

Gronden:

1. De door de kerkeraad van Zwolle-Centrum bijgevoegde toelichting overtuigt van de
noodzaak tot herziening van het bestaande huwelijksformulier.

2. Dit nieuwe formulier probeert de geconstateerde knelpunten vanuit de Schrift op te
lossen en daarbij meer in te spelen op de eigentijdse vragen.

3. De kerk te Zwolle-Centrum en deputaten hebben dit formulier tijdig ter kennis van de
kerken gebracht.

Besluit 8:

De synode besluit aan deputaten op te dragen om op zo kort mogelijke termijn, in
samenwerking met de deputaten Generaal Synodale Publicaties, een bijlage bij het
Gereformeerd Kerkboek te produceren, waarin de besluiten van de synode inzake de
liturgie, liturgische formulieren en het kerklied, inclusief de bundel '106 Gezangen', zijn
opgenomen, voorzien van een samenvattende toelichting vanuit het deputatenrapport.

Gronden:

1. De besluiten van de synode over de liturgie en het kerklied hebben directe gevolgen
voor de inrichting van de eredienst.

2. Liturgieën en kerkliederen kunnen alleen goed getoetst worden, wanneer ze in de
praktijk van de reguliere kerkdiensten worden gebruikt.



3. Toetsing is geen plicht voor enkelingen, maar recht van allen.
4. Deputaten hebben zich ingespannen om aan hun voorstellen een bijbelse, historische

en kerkrechtelijke fundering te geven. Kennisneming daarvan is nodig voor wie de
voorstellen op een verantwoorde manier wil beoordelen.



Bijlage A

Inhoudsopgave van de bundel '106 Gezangen'

LvK = lied uit Liedboek voor de Kerken, 's-Gravenhage-Leeuwarden 1973.
GK = lied uit Gereformeerd Kerkboek, Haarlem 1986.

I Bijbelliederen

1. God heeft het eerste woord (LvK 1)
2. Mijn hart verheugt zich zeer (LvK 9)
3. Laat ons nu vrolijk zingen! (LvK 20)
4. Alles wat adem heeft, love de Here (LvK 21)
5. Daar is uit 's werelds duistre wolken (LvK 26)
6. Wie mat de waatren in zijn holle hand (LvK 30)
7. Om Sions wil zwijg ik niet stil (LvK 34)
8. Lofzang van Zacharias (GK 8)
9. Lofzang van Maria (GK 7)
10  Lofzang van Simeon (GK 9)
11. Het gebed des Heren (GK 5)
12. Die dag zal komen, brandend als een oven (LvK 43)
13. Laat me in U blijven, groeien, bloeien (LvK 78)
14. Wij willen God de ere geven (LvK 87)
15. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag (LvK 95)
16. De heiligen ons voorgegaan (LvK 103)
17. Die op de troon zat zeide (LvK 115)

II Liturgische gezangen

18. O God en Heer almachtig [zie Bijlage B]
19. God in den hoog' alleen zij eer (GK 28)
20. De Apostolische Geloofsbelijdenis (GK 3 & 4)
21. O Lam van God, onschuldig (LvK 188)
22. Heilig, heilig, heilig (LvK 457)
23. Gebed voor de preek (GK 6)
24. De Tien Woorden (GK 1)

III Doop en Avondmaal

25. Heer van uw kerk (LvK 335)
26. Toen Jezus bij het water kwam (LvK 165)
27. God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen (LvK 354B)
28. O alle gij dorstigen, komt tot de stromen (LvK 33)

IV Bijzondere kerkelijke gelegenheden 
Bevestiging ambtsdragers:

29. Kom uit de hemel tot ons neer [zie Bijlage B]
Huwelijksbevestiging:

30. Als God ons huis zijn gunst (LvK 368)
31. Wij bidden u Gods zegen (LvK 367)

V Advent

32. Kom tot ons, de wereld wacht (LvK 122)
33. Verwacht de komst des Heren (LvK 126)
34. Hoe zal ik U ontvangen (GK 10)
35. Hoe zal ik Hem bezingen (GK 13)



36. O kom, o kom, Immanuël (LvK 125)
37. Richt op uw macht, o Here der heirscharen (LvK 119)

VI Kerst

38. Een Kind geboren te Bethlehem (LvK 152)
39. Prijs de Heer die Herders prijzen (LvK 140)
40. U Jezus Christus loven wij (LvK 142)
41. Looft God, gij christnen, maakt Hem groot (LvK 147)
42. Komt, verwondert u hier, mensen (LvK 139)
43. Dit is de dag, die God ons schenkt (GK 12)
44. Hoor, de englen zingen de eer (LvK 135)
45. Ere zij God (GK 11)

VII Lijdenstijd

46. Ik wil mij gaan vertroosten (LvK 174)
47. O wij arme zondaars (LvK 175)
48. Jezus, leven van mijn leven (GK 14)
49. Daar gaat een lam en draagt de schuld (LvK 187)
50. Ontsluit, o Heer, voor U ons hart (GK 15)
51. In het kruis zal 'k eeuwig roemen (GK 16)
52. Alles wat over ons geschreven is (LvK 173)

VIII Pasen

53. O dag van de verrijzenis (LvK 201)
54. Die in de dood gebonden lag (LvK 203)
55. Lof zij God in de hoogste troon (LvK 213)
56. Nu triomfeert de Zoon van God (GK 21)
57. Den Heer wil ik prijzen (LvK 196)
58. Christus, onze Heer, verrees (LvK 215)
59. Halleluja, lof zij het Lam (GK 19)
60. In het vroege morgenlicht (GK 20)
61. Wees gegroet, gij eersteling der dagen (LvK 221)

IX Hemelvaart

62. Ten hemel opgevaren (LvK 228)
63. Wij knielen voor uw zetel neer (GK 25)
64. De dag der kroning is gekomen (GK 23)
65. In bidden en in smeken (LvK 235)
66. De dag van onze Vorst brak aan (GK 24)

X Pinksteren

67. O, Schepper, Geest, woon in uw kerk (GK 27)
68. Kom, Heilige Geest, Here God (LvK 240)
69. Nu bidden wij de Heilige Geest (LvK 241)
70. Ja, de Trooster is gekomen (GK 26b)
71. Wij leven van de wind (LvK 249)

XI Eindtijd en eeuwig leven

72. Bewaar ons, Here, bij uw woord (LvK 310)
73. Een vaste burcht is onze God (GK 33)
74. Midden in het leven zijn wij (LvK 272)



75. Het duurt niet lang meer tot de tijd (LvK 279)
76. 'Op, waakt op!' zo klinkt het luide (LvK 262)
77. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig (LvK 271)
78. Jezus is mijn toeverlaat (GK 22)
79. Nooit kan 't geloof teveel verwachten (GK 37)
80. Voor alle heilgen die in heerlijkheid (LvK 299)
81. God is getrouw, zijn plannen falen niet (GK 31)
82. De kerk van alle tijden (GK 32)
83. Ik kom met haast, roept Jezus’ stem (LvK 296)
84. Wij moeten Gode zingen (LvK 301)

XII Morgen- en avondliederen

85. O zalig licht, Drievuldigheid (LvK 253)
86. Nu wordt het licht, de dag breekt aan (LvK 373)
87. Morgengebed (GK 38)
88. Avondgebed (GK 39)
89. De nacht de moeder van de rust (LvK 386)
90. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen (GK 40)
91. Blijf mij nabij (LvK 392)
92. De dag door uwe gunst ontvangen (LvK 393)

XIII Algemene liederen

93. Wat mijn God wil, geschied' altijd (LvK 403)
94. Dankt, dankt nu allen God (GK 35)
95. Zou ik niet van harte zingen (LvK 426)
96. Jezus, mijn verblijden (LvK 428)
97. Wie maar de goede God laat zorgen (LvK 429)
98. Wat God doet, dat is welgedaan (LvK 432)
99. Halleluja, eeuwig dank en ere (GK 41)
100. Wij loven U, o God (GK 30)
101. God enkel licht (GK 17)
102. U, heilig Godslam, loven wij (GK 18)
103. Alle roem is uitgesloten (GK 26b)
104. Ere zij aan God, de Vader (GK 29)
105. De Apostolische Geloofsbelijdenis (GK 2)
106. O grote God die liefde zijt (LvK 481)



Bijlage B

a. Tekst van het lied O God en Heer almachtig

1. O God en Heer almachtig, / Gij hebt U steeds ontfermd,
wees thans ook weer indachtig / uw schepping onbeschermd!
De wereld gaat te gronde, / gedenk de mens, o God,
en red ons van de zonde / en red ons van de dood!

2. Zij, die naar vrede vragen zijn nauwelijks in tel;
behoed hun levensdagen, o God van Israël!
Tot U heeft zich verheven de stem van Abels bloed;
het roept, o Here Jezus, / dat Gij verschijnen moet!

Tekst: Willem Barnard, geb. 1920
Melodie: Psalm 130 (Straatsburg 1539/Genève 1551)
Bron tekst: Zingend Geloven, deel 1, Amsterdam 1981

b. Tekst en melodie van het lied Kom uit de hemel tot ons neer

2. Bewaar hen, die hier voor U staan,
dat zij hun weg met vreugde gaan;
geef aan uw engelen bevel
hun trouw te zijn als metgezel.

3. Dat zij uw volk, de honger moe,
op handen dragen, naar U toe,



om na verzoeking en woestijn
met overvloed gevoed te zijn.

4. Kom Heiland, die ons hart geneest;
kom Vader, Zoon en Heilge Geest
en maak ons vrolijk in dit uur,
o bron, o brood, o vreugdevuur!

Tekst: André F. Troost, geb. 1948
Melodie: Jan Jansen, geb. 1946
Bron: Zingend Geloven, deel 4, Zoetermeer 1991



Bijlage C

Concept-huwelijksformulier aangeboden door de kerk van Zwolle-
Centrum, inclusief de toelichting erop van de hand van dezelfde kerk

Huwelijksforrnulier

Afkondiging
De kerkeraad maakt aan de gemeente bekend, dat N. en N., zo de Here
wil, (datum) zullen trouwen.
Het is hun wens in het huwelijk, als een instelling van God, tot zijn eer en
naar zijn Woord te leven. Daarom willen zij de zegen van God vragen in
het midden van de gemeente.
Wanneer vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren worden ingediend,
zal dit gebeuren in een dienst des Woords op ... om  ... te ...

Inleiding
Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Wij zijn hier bijeen om samen met N. en N. Gods zegen te vragen over hun
huwelijk.
Laten wij vooraf uit de Schrift horen, hoe God het huwelijk heeft bedoeld.

Instelling
Gen. 1:27 Na de schepping van hemel en aarde schiep God de mens naar zijn beeld.

Hij schiep hen als man en vrouw in een bijzondere levenseenheid, zo lezen
wij in Genesis 2.

Gen. 2:20 Eerst liet God Adam ontdekken, dat het niet goed was om alleen te zijn. De
mens had iemand nodig die bij hem paste, om in alles het leven met hem 

Ps. 121:2 te delen. Een hulp, zoals in de Schrift de HERE de hulp van zijn volk wordt
Ps. 124:8 genoemd. Een aanduiding die verwachting en vertrouwen wekt. God liet de
Ps. 146:5 man op deze manier ervaren, dat hij, al was hij het eerst geschapen, van

zijn vrouw afhankelijk is.
Vervolgens deed God een diepe slaap over Adam komen. Hij nam een van
zijn ribben en bouwde die tot een vrouw. En Adam zong, toen God haar bij
hem bracht:

Gen. 2:23 Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees;
deze zal 'mannin' heten,
omdat zij uit de man genomen is.

Zo gaf de Schepper de mens zijn vrouw. Man en vrouw zijn één vlees, dat
betekent leven in een totale levensgemeenschap, een diepe levenseen-
heid, door God tot stand gebracht. Dit maakte Hij tot een algemene regel
voor ieder huwelijk. Man en vrouw worden door Hem samengevoegd tot
één.
Immers, op het lied van Adam volgen deze woorden:

Gen. 2:24
Mat. 19:5 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en
Ef. 5:31 zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn.

En later zegt Jezus:

Mat. 19:6 Zo zijn zij niet meer twee maar één vlees. Hetgeen dan God sameng-
evoegd heeft, scheide de mens niet.



Zo wordt duidelijk wat God op de trouwdag geeft.
1 Kor. 7:9 Wanneer nu een man en een vrouw elkaar willen toebehoren, zijn zij ver-
Hoogl. 4:12 plicht deze instelling van God te eerbiedigen. Sexueel verkeer voor en
Ef. 5:5 buiten het huwelijk wordt dan vermeden. Terwijl binnen het huwelijk de
1 Kor. 7:3 echtgenoten worden opgeroepen elkaar trouw te zijn en de door God
Mal. 2:16 gegeven levenseenheid werkelijk gestalte te geven.
Mal. 3:5 God haat de echtscheiding, Hij toornt over de echtbrekers. Maar de
Hebr. 13:4 gehuwden die elkaar trouw blijven zal Hij zegenen.
Ps. 125

De verhouding in het huwelijk

Ef. 5:22-33 De apostel Paulus leert ons, dat de eenheid van man en vrouw in het
huwelijk een diepe betekenis heeft. Hij spreekt van een grote verborgen-
heid en heeft dan het oog op Christus en de gemeente.
Zoals Christus het Hoofd is van de kerk en borg voor haar staat, haar ver-
zorgt en beschermt, zo behoort de man als hoofd zijn vrouw geborgenheid
te bieden en voor haar te zorgen. Zoals Christus zijn gemeente liefheeft en
Zich voor haar heeft overgegeven aan het kruis, zo behoort de man zijn
vrouw lief te hebben met de inzet van heel zijn leven, in de vreze van
Christus. Zoals de gemeente ontzag heeft voor haar Heiland, zo behoort
de vrouw ontzag te hebben voor het hoofd-zijn van haar man, in de vreze
van Christus. Zij zal hem helpen in alle dingen die naar Gods wil zijn en
liefdevol het leven met hem delen.
Door zo elkaar te aanvaarden, zullen man en vrouw hoe langer hoe meer
de eenheid van Christus en zijn gemeente laten zien.

Doel

Hooglied Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het huwelijk.
4:16, 5:1, Ten eerste zullen de man en zijn vrouw in liefde elkaar toebehoren. De
8:6,7 liefde is een geschenk van God, bedoeld om elkaar wederzijds vreugde en
1 Kor. 7:3 geborgenheid te geven.
1 Kor. 13:5 Ook zoekt de liefde niet zichzelf. Man en vrouw zullen over en weer vooral

oog hebben voor elkaar, voor de ontplooiing van ieders leven met al zijn
talenten, gericht op het tijdelijk welzijn en het eeuwig behoud.

Joz. 24:15b Bovenal zullen zij samen hun leven wijden aan God, elkaar daarin stimule-
ren en aanvullen op alle terreinen van het leven.

Gen. 1:28 Ten tweede zullen zij zich geroepen weten tot het ouderschap. Als God het
Gen. 17:7 geeft zullen zij vruchtbaar zijn en in het bijzonder meewerken aan de voort-
Ps. 127:3 gang van Gods verbond van generatie op generatie.
Spr. 1:7-9 Wanneer zij kinderen ontvangen zullen zij hen grootbrengen als zonen en
Ef. 6:4 dochters van God. Zij zullen als vader en moeder het beeld van God dra-

gen in liefde en trouw, gerechtigheid en barmhartigheid. Dit met het oog
Ps. 25:12,13 op Gods eer, het heil van die kinderen en de opbouw van de kerk.

Belofte
God wil zijn zegen geven over ieder huwelijk, waarin de man en zijn vrouw
elkaar in liefde trouw zijn en samen luisteren naar de stem van hun Heer.
Zo lezen wij in Ps. 128:

Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt, want
gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u wel-
gaan.

Vanwege de zonde zullen ook zorg, moeite en verdriet zich laten gelden in



Ps. 90:10 het huwelijksleven. Toch mogen de gehuwden leven in het vaste vertrou-
wen dat God hen als een Vader helpen zal. Zij mogen vast geloven

Ef. 4:32 dat de Here hun schuld wil vergeven, zoals ook zij elkaar hun zonden en
tekortkomingen vergeven. Ook mogen zij zeker weten, dat hun huwelijk in
Christus geheiligd is en zo dienstbaar mag zijn aan de komst van zijn
koninkrijk.

Wederzijdse verplichtingen
(De voorganger verzoekt het bruidspaar op te staan)

Bruidegom en bruid, hoort nu wat de Here in het huwelijk van u verwacht.

Bruidegom, heb uw vrouw lief als uw eigen lichaam en zorg voor haar met
Ef. 5:22-33 de inzet van heel uw leven, zoals Christus zijn gemeente liefheeft en borg

voor haar staat. Zorg zo ook voor het welzijn van uw gezin. Wees trouw in
Ps. 112 uw werk. Heb ook oog voor de mensen om u heen, om hen te helpen.
1 Petr. 3:7 Vrees de Here! Leef verstandig met uw vrouw en bewijs haar eer. Zij deelt

immers samen met u in Gods genade in dit en in het toekomstige leven.
Mal. 2:13-16 Dan zult u vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen.

Bruid, heb uw man lief als u zelf. Wees uw man tot hulp in alle dingen die
Ef. 5:22-33 naar Gods wil zijn, over de volle breedte van het leven. Heb respect voor
Spr. 31 het hoofd-zijn van uw man: zie zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die

Christus u geeft. Zorg goed voor uw gezin. Draag ook zelf het beeld van
1 Petr. 3:1-5 uw Heiland in al uw werk. Vrees de Here! Wees niet uit op uiterlijk vertoon,

maar laten uw goede werken uw sieraad zijn, in het gezin en in de samen-
leving.

Blijft elkaar trouw, deelt de verantwoordelijkheid voor uw gezin en leeft zo,
dat u een zegen bent op de plaats die God u geeft in de gemeente en in de
samenleving.

Vragen aan het bruidspaar
U hebt nu gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld en ook is u voor-
gehouden wat de Here in het huwelijk van u verwacht.
Wilt u elkaar nu de rechterhand geven en antwoorden op de volgende vra-
gen:

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:)

N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeente, nu u N. tot uw vrouw
genomen hebt, in liefde voor haar te zorgen, haar geborgenheid te geven
en in alles het goede voor haar te zoeken? Zult u heilig met haar leven,
haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen, in
rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat de dood u zal schei-
den? Belooft u zo in uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te willen
leven?

(Antwoord:) Ja.

(De voorganger vraagt aan de bruid:)

N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeen te, nu u N. tot uw man
genomen hebt, in liefde het leven met hem te delen? Belooft u hem te
helpen en voor hem te zorgen in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zult u
heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede
en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat de



dood u zal scheiden? Belooft u zo in uw huwelijk overeenkomstig het evan-
gelie te willen leven?

(Antwoord:) Ja

(De voorganger antwoordt:)

De Vader van alle barmhartigheid, die u door zijn genade tot dit huwelijk
heeft geroepen, verbinde u met ware liefde en trouw en geve u zijn zegen.

Gebed
Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dank zegging en gebed.
(Eventueel knielt hierbij het bruidspaar.)

Trouwe God en Vader, wij prijzen uw liefde die u gelegd hebt in al uw
werken, in het bijzonder in de instelling van het huwelijk. U schiep de mens
als man en vrouw, U bracht hen samen met de bedoeling dat zij één leven
samen zouden delen.
Ook deze bruidegom en bruid hebt u in een diepe levenseenheid met
elkaar verbonden, zodat zij niet meer twee zijn, maar één.
Wij danken u hiervoor.
En wij bidden u, wil hun uw zegen geven. Wilt U Zelf met hen meegaan op
al hun wegen om hen te behoeden voor de macht van de zonde en te
bewaren temidden van de gevaren in deze wereld.
Vervul hen met uw Geest, zodat zij uw liefde verstaan en die weerspiege-
len naar elkaar en naar hun naasten. Geef dat zij in gemeenschap met
Christus leven en zijn beeld zullen dragen in het betonen van trouw, zorg
en hulp. Laten zij, door U gezegend, tot een zegen mogen zijn op de plaats
die U hun geeft.
Leid hen in voorspoed en tegenspoed aan uw vaderhand. En zo ook hun
kinderen, als U hun die geeft. Verleen dan kracht en wijsheid voor de
opvoeding, zodat de trouw aan uw verbond mag worden onderhouden van
geslacht op geslacht, tot uw eer, tot heil van die kinderen, en tot opbouw
van uw kerk.
Doe hen met heel uw kerk uitzien naar de grote dag van de bruiloft van het
Lam.
Wil ons horen, barmhartige Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, die met
U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Zegen
Onze trouwe God en Vader vervulle u met zijn genade en Geest; Hij ver-
lene u de kracht om uw belofte na te komen en geve u, dat u vele jaren in
liefde en eensgezindheid heilig voor Hem zult leven.
Amen.



Toelichting op het concept herzien-huwelijksformulier.

(Van de hand van: ds. B. Luiten te Zwolle, 1994/1995)

Aanleiding

Wij leven in een tijd, waarin allerlei dijkdoorbraken worden gesignaleerd op het gebied van
samenwonen, als voorbereiding op of in plaats van het huwelijk. Menig verliefd stel aarzelt
niet alleen om het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, maar zet ook een vraagteken bij de
gang naar het stadhuis om daar iets te beloven met betrekking tot levenslange trouw. Wat
heeft een officiële huwelijkssluiting vóór op een samenwonen dat je met z'n tweeën regelt?
En dan nog, waarom zou je op zo'n publieke gebeurtenis wachten met verregaande geeste-
lijke én lichamelijke eenwording?

Al deze overwegingen en ervaringen vragen om een duidelijk formulier, waarin op een
Schriftuurlijke manier een eigentijds antwoord wordt gegeven op de devaluatie van het
huwelijk. Daaraan voldoet het bestaande formulier onvoldoende. Het moet nodig bijgesteld
worden, al was het alleen maar om bepaalde dijken wat op te hogen.
Voeg daarbij, dat in een kerkdienst waarin een huwelijk wordt bevestigd meestal veel
genodigden zijn van buiten de kerk, dan wordt het helemaal zaak om geen taal te spreken
die wel verkeerd over móet komen. Neem bijv. de uitdrukking dat de man als hoofd gezag
heeft over zijn vrouw; wat moet iemand zich daarbij voorstellen die niet zo thuis is in de
kerk? Zal hij niet direct denken aan middeleeuwse situaties of aan arabische praktijken?
Juist zo'n trouwdienst is niet zelden een ideale gelegenheid om die mensen te bereiken met
het evangelie, die anders niet (meer) in een kerk komen. Maar als zij door verouderd taalge-
bruik het idee krijgen dat de kerk antiek is, worden wij met zo'n formulier voor hen een
aanstoot.

Trouwens, ook naar de eigen jeugd toe hebben de predikanten en de ouderlingen tegen-
woordig heel wat uit te leggen. De gesprekken die er zijn met het oog op het huwelijk
worden voor een goed deel gevuld met enkel het verklaren van wat er in het formulier staat.
Woorden als 'hoofd' en 'hulp' zijn voluit Schriftuurlijk, maar ze moeten wel worden verklaard.
Anders roepen ze misverstand op en krijg je protesten om op deze dingen 'ja' te zeggen.
Niet zelden resulteert zo'n gesprek met een aanstaand bruidspaar in een verzoek, om wat
we samen gezien hebben in de preek nog eens te herhalen. Dan weten de anderen het ook.
Dat is voor een keer wel aardig, maar op de duur krijg je dan steeds dezelfde trouwpreek.
Bovendien is de preek niet bedoeld om het formulier uit te leggen. Het formulier moet zèlf
iets uitleggen, in de meest heldere taal. Dan is het geen struikelblok, maar dan wordt het
een stimulans om op je trouwdag voor God en zijn gemeente te verschijnen.

Bevestiging

Het woord 'bevestiging' roept steeds weer vragen op. Wat betekent dit? C. Trimp heeft in
een historisch onderzoek laten zien, dat dit 'bevestigen' precies hetzelfde is als het 'sluiten'
van een verbond, onder aanwezigheid van getuigen. Omdat deze handeling op het stadhuis
wordt verricht, is het hoog tijd dat de kerk omziet naar een andere term voor haar activiteit.
Aangezien de genoemde studie voldoende duidelijk en overtuigend is, kan op dit moment
worden volstaan met een verwijzing daarnaar. (zie: C. Trimp, De gemeente en haar liturgie,
Kampen 1983, blz. 245 v.v.)
Een betere uitdrukking zou zijn, dat 'het huwelijk wordt opgedragen aan de Here'. Dit is een
bijbels begrip, juist wanneer mensen beginnen aan een nieuwe roeping, vergelijk Handeling-
en 14:23, 14:26, 15:40 en 20:32. Maar het valt te betwijfelen of deze uitdrukking eigentijds
en helder genoeg is.
Wellicht is het daarom de beste oplossing in de titel kortweg te spreken van 'Huwelijksformu-
lier'.
In de Afkondiging en de Inleiding kan gekozen worden voor 'Gods zegen vragen over het
huwelijk'. Strikt genomen is dat wat eenzijdig geformuleerd, omdat in de eredienst meer



gebeurt, met name de opening van het Woord en het afleggen van de beloften. Toch
zeggen wij op dezelfde manier bijv. ook dat bediening van de Doop is aangevraagd. Dat
roept geen misverstand op omdat ieder weet dat die Doopsbediening plaatsvindt in het
geheel van de eredienst en dat daarbij vragen worden gesteld aan de dopeling zelf of aan
de ouders.

Hulp

Adam vond geen hulp voor zichzelf; hij ontving die van God in de persoon van zijn vrouw.
Het formulier doet geen moeite dit woord te verklaren. Terwijl het ontegenzeggelijk een
uitdrukking is, die op de klank af als negatief wordt ervaren. Een hulp wordt gauw tot een
hulpje. Maar dat is de bedoeling niet, uiteraard. Iemand die bijv. in de hulpverlening werk-
zaam is voelt dit wel beter aan: als iemand hulp nodig heeft, is hij (tijdelijk) afhankelijk van je.
Dat is wat God de mens laat ervaren in het Paradijs. Alles is zeer goed, maar nog niet af. Er
mist nog iemand, Adam is alleen, hij merkt dat hij geholpen moet worden.
Vandaar de aanduiding 'hulp'. Dit woord wordt in de Schrift vaak van God zelf gebruikt. Het
is een woord, waarin waardering, verwachting en vertrouwen doorklinkt. Zo beginnen wij
iedere kerkdienst met een citaat uit Psalm 124: 'Onze hulp is in de naam van de HERE, die
hemel en aarde gemaakt heeft'. Daarmee geven wij aan, dat wij zonder Hem niet verder
kunnen en niet verder willen. Van Hem zijn wij geheel afhankelijk, Hem behoren wij toe,
daarom komen wij samen om God te ontmoeten. Wie 'hulp' zeg kijkt niet omlaag maar
omhoog, vol verwachting. Zo is de bijbelse waarde van dit woord. Denk ook aan Psalm 146:
'Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft'.  In het nieuwe testament wordt dit
betrokken op Jezus Christus. Bijv. in Hebreeën 2:18: 'Want doordat Hij zelf in verzoekingen
geleden heeft, kan Hij hun die verzocht worden, te hulp komen'. En even verder het beken-
de: 'Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barm-
hartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd' (4:16).
Wanneer iemand dit spreken tot zich door laat dringen, zal hij van zijn eigen (negatieve) kijk
op het woord 'hulp' snel genezen zijn.
Maar is het dan niet een 'must', iets van deze Schriftuurlijke waarde in het formulier op te
nemen? Het woord zelf willen wij niet kwijt, 'hulp' heeft een diepe betekenis. Maar als in het
spraakgebruik van alledag deze aanduiding een geheel andere klank krijgt, zullen wij meer
moeten verklaren.
Als wij dan het formulier op dit punt bekijken, constateren wij dat in het onderdeel Instelling
de toelichting ontbreekt. 'Hulp' wordt daar ingevoerd als een bekend begrip.
Vervolgens, als we komen bij de formulering van het Doel wordt het 'helpen' tot een centraal
begrip, zelfs wederkerig: 'man en vrouw zullen ... in alle dingen van het tijdelijke en eeuwige
leven elkaar trouw helpen'. Dat is kort, goed en duidelijk. Echter, het valt te betwijfelen of dit
achteraf voldoende is om het niveau van de eerder genoemde 'hulp' duidelijk te maken. Die
verbinding is niet helder. Te meer daar even verder, in het onderdeel De verhouding in het
huwelijk, het 'helpen' van de vrouw pas genoemd wordt als haar derde taak. Zij moet eerst
haar man gehoorzamen, in de tweede plaats moet zij hem volgen en pas dan wordt van de
'hulp' gevraagd haar man te 'helpen'. Deze volgorde is toch wel een beetje merkwaardig. De
vrouw wordt gekarakteriseerd als 'hulp', dan is het toch logisch dat 'helpen' voor haar num-
mer 1 is?

Beeld van God

Daar komt bij, dat aan het begin van het formulier wordt gememoreerd dat God man en
vrouw schiep naar zijn beeld. Wij belijden, dat Christus ons nu vernieuwt naar zijn beeld
(zondag 32 HC, Ef. 4). Van daaruit kan op de man een appèl worden gedaan het beeld van
Christus te dragen als hoofd van zijn vrouw. Breed krijgt dat aandacht in het huwelijksformu-
lier. Maar kan, voor het goede evenwicht, daarbij niet worden gezegd dat ook de vrouw als
hulp van de man het beeld van Christus draagt? Man én vrouw hebben als hoofd en hulp de
roeping, naar elkaar toe te laten zien wie Christus is in zijn liefde en zijn trouw, in zijn leiding
en zijn hulp. Uiteraard ontkent het formulier dit niet, maar het wekt wel misverstand als dit
beelddragen naar de man toe breed wordt uitgewerkt en naar de vrouw toe niet. Als dan



bovendien het 'helpen' in de schaduw wordt gezet van gehoorzamen en volgen, moet je als
lezer een behoorlijk stuk goedwillendheid opbrengen om de ereplaats van de vrouw ('hulp uit
Gods hand') te blijven zien.
Deze onevenwichtigheid werkt door in de formulering van de Wederzijdse verplichtingen.
Het 'hulp-zijn' wordt daar ingevuld in de eerste plaats als het gehoorzamen aan de man en
vervolgens als het volgen van de man. Het echte 'helpen' komt hier pas op de vierde plaats.
In het verlengde hiervan verbaast het niet, dat bij de Vragen aan het bruidspaar evenzo de
eerste grote belofte van de vrouw is, dat zij haar man volgt. Maar hier is dan wel de vraag op
z'n plaats, of dat volgen nu echt het grote doel is. Is dat nu de betekenis van de vrouw? Is zij
daarom aan de man gegeven? De eigen bijdrage van de vrouw is het liefdevol helpen van
de man in alle dingen die naar Gods wil zijn. Laat dat dan voorop staan, als een duidelijke
taak in de vreze van Christus, net zoals bij de vraagstelling aan de man voorop staat dat hij
zijn vrouw liefdevol leiden zal.

Hoofd en gezag

Een doorsnee gemeentelid heeft bij het woord 'hoofd' de voorstelling van een chef in een
warenhuis, een hoofd van een afdeling, enz. Als dàt begrip vervolgens in het huwelijksfor-
mulier wordt gelezen, is de eerste reactie meteen negatief. Moet de man zó met zijn vrouw
omgaan?
Uiteraard is de oplossing niet, het woord 'hoofd' te schrappen; daarvoor is het veel te funda-
menteel. Maar we mogen ons wel meer inspannen om het bijbelse beeld te formuleren dat
hierbij hoort.
Hoe doet het huwelijksformulier dat?
Het verbindt 'hoofd' aan 'gezag: 'Zoals Christus het Hoofd is van de kerk, en gezag over
haar heeft, zo heeft de man als hoofd gezag over zijn vrouw'.
Het woord 'gezag' komt echter in Efeziërs 5 niet voor. Daarbij is juist het grote probleem, dat
ook dit woord heel verkeerde gedachten kan oproepen, die hier niet bedoeld zijn. Want
gezag is veelkleurig, er zijn tal van verschillende verhoudingen waarin het gezag op steeds
weer een andere manier functioneert. Denk maar aan ouders - kinderen, heren - slaven,
overheid - onderdanen, kerkeraad - gemeenteleden, enz. Eigenlijk moet je eerst naar de
relatie kijken om te weten, welk gezag bedoeld is. En dan nog zouden wij hier te maken
hebben met een vorm van gezag, waarvan niet direct duidelijk is hoe hiervan de verbinding
is met het vijfde gebod. Volgens zondag 39 HC immers zullen wij vader en moeder eren en
allen die gezag over ons ontvangen hebben. Valt hier ook onder dat de vrouw respect zal
hebben voor het gezag van haar man? Volgens het Schriftbewijs bij zondag 39 wel; daar
lezen wij o.a. de verwijzing naar Eféziërs 5:22, het gedeelte dat ook voorkomt in het huwe-
lijksformulier. Maar het Schriftbewijs maakt geen deel uit van de belijdenis, dus bindend is dit
niet (zie het Ten geleide in het Gereformeerd Kerkboek).
Hoe dit ook zij, dit betekent dat wij in het formulier twee kwetsbare woorden vlak bij elkaar
hebben staan: 'hoofd' en 'gezag'. En ze zijn zo aan elkaar verbonden, dat zij elkaar moeten
verklaren. Dat is vragen om moeilijkheden. Op die manier moeten de misverstanden wel
over elkaar heen buitelen.
Daarom nu het voorstel, het woord 'gezag' uit het formulier te schrappen. Als het hier al op
zijn plaats zou zijn, betekent het toch volledig iets anders dan wij er meestal onder verstaan.
Waar het in het hoofd-zijn om gaat wordt vervolgens in het bestaande formulier zo omschre-
ven: 'Zoals Christus zijn gemeente leidt, verzorgt en beschermt, behoort de man zijn vrouw
liefdevol te leiden, te verzorgen en te beschermen'. Het element van 'gezag' voegt daar
inhoudelijk niets aan toe, het geeft alleen aan dat God dit zo heeft ingesteld. Hij vertrouwt de
vrouw toe aan haar man.
Nu kan iemand opmerken, dat het Hoofd-zijn van Christus toch óók inhoudt dat Hij met
gezag zijn bevelen geeft. De gemeente heeft Hem te gehoorzamen in alles. Is de man dan
ook niet zó het hoofd van zijn vrouw? Die parallel wordt in het formulier wèl doorgetrokken,
tenminste wordt die indruk gewekt. We lezen immers: 'Zoals de gemeente zich laat leiden
door Christus, zo moet de vrouw zich gehoorzaam toevertrouwen aan de leiding van de
man...'
Dit kan echter de bedoeling niet zijn. Bij iedere gelijkenis moeten we letten op het punt van



vergelijking. Het Hoofd-zijn van Christus is enorm. Diezelfde brief aan de Efeziërs, waarin
die passage over het huwelijk voorkomt, begint in hoofdstuk 1 met de vermelding, dat God in
zijn welbehagen Zich heeft 'voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al
wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten'. Dàt
hoofd-zijn is in zijn volheid niet op de man toe te passen. De man staat niet zo hoog boven
zijn vrouw als Christus boven zijn gemeente. Man en vrouw dragen samen Gods beeld en
zijn daarin naast elkaar gesteld (Gen.1:27).
We zien dan ook dat in 5:23 het punt van vergelijking wordt aangegeven: 'de man is het
hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente: Hij is het die zijn
lichaam in stand houdt. Letterlijk staat er: 'Hij is de Zaligmaker van zijn lichaam'. In vers 25--
27 wordt dit verder uitgewerkt, weer als vergelijking, zie vers 28. Duidelijk komt daarin de
Borgstelling van Christus naar voren, met de inzet van heel zijn leven. Als wij nu zo dicht
mogelijk bij deze betekenis willen blijven, vrij van eigen interpretaties, kunnen wij het beste
kiezen voor de formulering dat de man zijn vrouw geborgenheid biedt. Zo zal de echtgenoot
naar Gods bedoeling het beeld van Christus dragen.

Hoofd en gehoorzaamheid

Reeds de Generale Synode van Arnhem '81 besloot, het woord 'onderdanig' te schrappen in
het huwelijksformulier. Het klinkt in het Nederlands van vandaag te veel als 'gedwee, kruipe-
rig, serviel' (Acta art. 56 4.d).
Maar hoe komt vandaag 'gehoorzaam' over? Is het niet precies eender? En dát komt in
Efeziërs 5:22-33 niet eens voor!
Maar we lezen in hetzelfde Schriftgedeelte wel een ander woord, dat precies aangeeft waar
het om gaat en dat niet verwarrend hoeft te werken, namelijk 'ontzag’. We lezen in vers 33: '
... de vrouw moet ontzag hebben voor haar man'.
Dat houdt direct verband met het woord 'onderdanig', dat wij twee keer in dit gedeelte
tegenkomen (22,24). 'Vrouwen, weest aan uw man onderdanig...'
Beide woorden staan niet op zichzelf, zij gaan terug op vers 21. Daar wordt gezegd tegen al
de leden van de gemeente: '... en weest elkaar onderdanig in de vreze van Christus'. 'Vrees'
en ‘ontzag' kan hetzelfde zijn, zoals in de uitdrukking 'de vreze des HEREN'. Hier gaan beide
vertalingen in de grondtekst terug op hetzelfde woord.
We lezen dan eerst in vers 21 de aansporing tot alle gemeenteleden elkaar onderdanig te
zijn. Daar staat een sterk woord! Dat is te gebruiken voor een slaaf ten opzichte van zijn
heer. Dat wekt verbazing, staan mijn broeders en zusters zover boven mij? Moet ik mij zo
diep neerbuigen voor hen? Maar hoe kan dat dan wederzijds zijn?
Wel, het geheim zit in de toevoeging: '... en weest elkaar onderdanig in de vreze van Chris-
tus’. In feite buig je voor Hèm, het Hoofd van de kerk (4:15),  en dáárom ben je bereid tot alle
dienstbaarheid jegens de leden van zijn lichaam. In hen kom je het werk van de Heer tegen,
ze worden vernieuwd naar zijn beeld (4:20-24); dat dwingt respect af, ontzag.
Rondom deze zelfde woorden formuleert de apostel dan het christelijk huwelijksleven, de
wederzijdse bereidheid elkaar te dienen en de achting voor elkaar. Daarbij krijgen man en
vrouw precies de waarschuwing die bij elk van hen past. Laat de vrouw het hoofd-zijn van de
man respecteren, daarvoor ontzag hebben, ziende op Christus, terwijl zij in alle goede
dingen bereid is hem te helpen en aan te vullen. Laat de man de liefde niet vergeten, maar
zijn vrouw koesteren en het beeld voor ogen houden van de Christus die Zich aan het kruis
tot in de dood vernederde om zijn bruid te behouden.
Als wij het zo ongeveer in het huwelijksformulier zouden omschrijven, zouden wij zonder de
woorden 'gezag' of 'gehoorzaamheid' te gebruiken toch de zaak aanduiden waarom het
gaat. Namelijk dat man en vrouw in elkaar een geschenk van Christus zien, en daarom zich
verplicht weten elkaar te respecteren, elk naar eigen roeping, en de uiterste zorg aan elkaar
besteden in liefde en trouw.
Het lijkt mij nodig in dit verband apart stil te staan bij het element van wederkerigheid in het
onderdanig zijn aan elkaar. Vaak is beweerd, dat de onderdanigheid tussen Christus en zijn
gemeente niet wederkerig is, en dat het in Efeziërs 5 (daarom) alleen van de vrouw wordt
gevraagd.
Toch spreekt Efeziërs 5 hierover zo duidelijk! Zie vs.25: Christus heeft Zich voor zijn bruid



vernederd, Hij heeft Zich overgegeven voor haar om haar te reinigen met zijn bloed.
De manier van spreken hier herinnert aan de voetwassing. Petrus weigerde aanvankelijk
zich te laten wassen door de Heiland, hij wilde Christus' onderdanigheid niet.
Toch kon alleen zó Gods Raad worden vervuld. Toen Petrus dat begreep, wilde hij wel hele-
maal gewassen worden. Filippenzen 2 zegt, dat Christus Zich vernederd heeft, een knecht is
geworden. In JesaJa werd Hij zo aangekondigd (hfst.42 vv.) "Zie, mijn Knecht, in wie Ik mijn
welbehagen heb..."
In Matteüs 20:28 lezen wij ronduit dat Jezus zegt: 'de Zoon van de mens is niet gekomen om
Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.
Nu schuilt in de genoemde bewering een zekere mate van gelijk wanneer daarmee bedoeld
wordt, dat Christus niet blijvend aan de gemeente onderdanig is. Een zekere mate, want al
is Hij verhoogd, zijn dienst is nog niet voltooid. Daarom kan in bijv. Efeziërs 1:22 worden
gezegd, dat Hij gegeven is aan de gemeente, in zijn verhoging.
Hoe dit ook zij, het punt van vergelijking in Efeziërs 5:25 is juist, dat de man levenslang zijn
vrouw zó onderdanig zal zijn, met de inzet van heel zijn leven, zoals Christus Zich overgaf
aan het kruis.
Persoonlijk vind ik het frappant, dat de tegenwoordige betekenissen van 'Hoofd' en 'onder-
danigheid' voor menigeen kennelijk een verhindering vormen om te zien, dat deze beide bij-
belse begrippen elkaar overlappen en voor een groot deel hetzelfde betekenen.
Dit wordt wel ineens zichtbaar wanneer wij 'Hoofd' omschrijven met 'borg' (wat letterlijk in de
grondtekst staat in Efeziërs 5:23!) en 'onderdanigheid' vervangen door 'met inzet van heel
zijn leven' (vs.25).
Laat dit niet duidelijk zien dat we vandaag echt andere woorden nodig hebben om weer te
geven wat er staat?

Hoofd en heerschappij

Al staat in ons huwelijksformulier (terecht) de passage uit Efeziërs 5 centraal, er zijn meer
Schriftplaatsen die op het huwelijk betrekking hebben. Te denken valt aan Genesis 3:17,
waar God na de zondeval tegen de vrouw zeg dat haar man over haar heersen zal. Is dat
toch niet veel sterker?
Ja, dat is het zeker. 't Is alleen de vraag, hoe deze woorden van God zijn bedoeld. Zijn ze
wel een instelling, een bevel, of (zoals ook gezegd wordt) als een vloek? Vooral deze laatste
opvatting kan heel ingrijpend zijn: als het een vloek over de vrouw is, is die vloek in Christus
opgeheven en is het hoofd-zijn van de man een leeg begrip geworden. Die kant moeten we
in ieder geval niet uit; in Genesis 3 wordt de slang vervloekt en de mens juist niet.
Maar is het dan wel een instelling van God, een bevel, dat de man over zijn vrouw zal
heersen? In het oude huwelijksformulier stond het zo wel. Daar werd deze tekst aangehaald
met de volgende toevoeging: 'Deze ordinantie Gods zult gij niet wederstaan...'
Maar dat hebben we dus geschrapt. Want het is moeilijk vol te houden dat dit een ordinant ie
zou zijn. Deze woorden namelijk, dat de man over zijn vrouw zal heersen, staan ingeklemd
tussen twee andere gevolgen van de zondeval.
God zegt eerst tegen de vrouw, dat Hij de moeite van haar zwangerschap zal vermeerderen,
met smart zal zij kinderen baren. Is dat een ordinantie? Als dat zo zou zijn, zouden wij niets
mogen ondernemen om die smart te verzachten. Geen christen zal dat verdedigen. Dit is
geen gebod, maar een gevolg.
Ook zegt God, dat de man bij het bewerken van het land dorens en distels zal tegenkomen.
Is dat een ordinantie? Dan zouden wij niets mogen ondernemen om onkruid te bestrijden.
Het is een gevolg, een zware moeite; de schepping werkt vaak niet meer mee. Toen het
beeld van God werd afgeschud, verloren wij de zeggenschap over de aarde. Dat zullen we
levenslang merken, ook al worden wij nu weer uit genade naar het beeld van Christus
vernieuwd.
Welnu, als in dit kader wordt gezegd tot de vrouw, dat haar man over haar heersen zal, is de
strekking dezelfde. Geen gebod, maar een gevolg. Het goede hoofd-zijn van de man zal
vaak ontaarden in een heerschappij. Die is de bedoeling niet geweest, die is nu dan ook
zeker geen opdracht. In een christelijk huwelijk zullen man en vrouw elkaar wederzijds
dienen.



In dit verband is het een leerzame illustratie, wanneer wij zien hoe Petrus zijn medeoudsten
vermaant. Zij moeten goede leiding geven, de kudde hoeden, maar zij mogen dat beslist niet
doen als mensen die heerschappij voeren (1 Petr. 5:1-4). Toch wordt aan de jongeren
gevraagd, dat zij zich aan de oudsten onderwerpen (vers 5). Daar staat hetzelfde woord als
in Efeziërs 5, waar het wordt vertaald met onderdanig zijn.

Daar zien we dus zonneklaar, dat het 'leiding geven' beslist niet hetzelfde hoeft te zijn als het
'heerschappij voeren', terwijl dit niet in mindering hoeft te komen op het 'onderdanig zijn'.
Om die reden moeten wij ook met 1 Petrus 3:1 en 5 voorzichtig zijn, uit het onderdanig zijn
van de vrouw te concluderen tot een heerschappij van de man. Daar staat voor 'onderdanig'
weer het hetzelfde woord als in 1 Petrus 5:5 'onderwerpen', waar het evenwel niets kan of
mag te maken hebben met heerschappij (5:3)!
Dat Sara Abraham haar heer noemde wordt aangevoerd als een troostvol en stimulerend
voorbeeld om als vrouw het sieraad inwendig te dragen en het vertrouwen te stellen op God.

Eén vlees

In het formulier staat, dat man en vrouw één vlees zullen zijn. Wat daarbij wordt gezegd, is
letterlijk uit de Bijbel genomen.
Eerst het lied van Adam:

Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees;
deze zal 'mannin' heten,
omdat zij uit de man genomen is.'

Vervolgens lezen wij de conclusie die in Genesis 2 uit dit lied getrokken wordt:

'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij
zullen tot één vlees zijn.'

Dat kan dus niet verkeerd zijn. Maar 't is wel de vraag, of het duidelijk genoeg is. En kan de
dijk misschien een beetje hoger, om de vloed van subjectivistisch denken te keren?
Want de betekenis van het één-vlees-zijn heeft in de wandelgang, op de klank af, intussen
een ernstige versmalling ondergaan. Menigeen heeft de gedachte dat je één vlees wordt
door met elkaar geslachtsgemeenschap te hebben.
Een element van waarheid zit daar natuurlijk wel in. Paulus waarschuwt in 1 Korintiërs 6:16
dat je je hecht aan een hoer door gemeenschap met haar te hebben. Je wordt één lichaam,
één vlees met haar; dan ben je los van het lichaam van Christus.
Aan de andere kant, als je een huwelijk aangaat, zul je het één-vlees-zijn heel letterlijk
moeten en mogen nemen. Op die manier is de geslachtsgemeenschap de invulling daarvan.
Maar daarin gaat de betekenis van het één-vlees-worden niet op! Daar begint het zelfs niet
mee.
Toen Adam zijn vrouw kreeg en zijn lied zong, 'been van mijn gebeente en vlees van mijn
vlees', had hij het niet over een daad van geslachtsgemeenschap die hij met zijn mannin had
gehad. Hij bedoelde, dat de vrouw uit de man genomen was. Zij was echt letterlijk zijn vlees!
Hij ontving haar van God in een totale levensgemeenschap (vgl. J. Douma, De tien geboden
III, Kampen 1988, blz. 18). Met het oog niet te zien, zij waren twee personen. Maar in het
geloof te bewaren: deze twee zijn één! Die eenheid was dus niet het gevolg van Adams
geslachtsdaad, nee, zij was Gods scheppingsdaad.
Daarvan maakt God op staande voet een regel. Voortaan zal iedere man die trouwt zó met
zijn vrouw verbonden zijn (Gen. 2:24). Hij zal één vlees met haar worden, doordat God die
twee samenvoegt. Daar is dan meteen het argument tegen echtscheiding: Gòd heeft sa-
mengevoegd, zo dat je niet meer twee bent, maar één (Mat.19).
Waarom is dit zo belangrijk?
Wel, als het één-vlees-worden wordt versmald tot het gemeenschap hebben met elkaar,
kunnen jongeren dat inderdaad wel met z'n tweeën regelen op een zolderkamertje. Dan



vervloeit de grens tussen het niet en wel getrouwd zijn. Men neemt het helemaal in eigen
hand, waarna de vraag wel moet opkomen: 'wat heeft de ambtenaar van de burgerlijke
stand hiermee te maken?'
Daarom zou in het huwelijksformulier deze passage herschreven moeten worden op die
manier, dat duidelijk naar voren komt dat God samenvoegt. Dat Hij ons tot één vlees maakt,
en wel met dezelfde scheppingskracht en verstrekkendheid als Hij Adam en Eva samen-
voegde in het Paradijs. Dan krijgt iedereen helder voor ogen wat hij op zijn trouwdag ont-
vangt en dus niet eerder of later. En we zien allemaal, dat een huwelijkssluiting met z'n
tweeën niet kan. Het is altijd een zaak van minstens drie: Eén voegt samen en twee worden
door Hem samengevoegd.
Voor dat samenvoegen wil God de dienst van mensen gebruiken. Per land of cultuur kan dat
verschillend zijn. Vroeger waren er oudsten in de poort, nog eerder waren het de stamhoof-
den die dit regelden. Vandaag is het in Nederland de ambtenaar van de burgerlijke stand; in
andere landen kan het een predikant zijn en nog steeds zijn er tal van verschillende gebrui-
ken. Maar bij al die verschillen is de overeenkomst duidelijk: Gòd voegt samen. Zodoende is
het concreet aanwijsbaar wanneer men nog niet is samengevoegd en wanneer wel, wanneer
je niet één vlees bent en wanneer wel.
Zou een dergelijk concreet geschreven formulier niet een steun in de rug zijn voor tal van
jongeren en hun ambtsdragers, die samen in de Schrift willen zien wat Gods wil is?
Wanneer wij nu naar het huidige formulier kijken, met deze kennis in ons hoofd, herkennen
wij de bedoeling wel. De woorden staan er allemaal, tot en met 'diepe levenseenheid' toe.
Dus wat de intentie betreft hoeft het geen ommezwaai te zijn.

Kinderzegen

Het formulier is duidelijk op het punt van de gezinsvorming. Dit wordt omschreven als het
tweede doel van het huwelijk. Onder de zegen van God, die gezegd heeft 'Weest vruchtbaar
en wordt talrijk' zullen man en vrouw meewerken aan de uitbreiding van het menselijk
geslacht.
Dit is een Schriftuurlijke waarheid, al wordt het soms niet meer zo ervaren.
De vraag is echter, waarom deze doelstelling slechts gefundeerd wordt met een citaat van
Genesis 1:28. De 'uitbreiding van het menselijk geslacht' spreekt niet ieder even sterk aan.
Ook kan daarbij de gedachte opkomen, dat dat later nog wel eens kan. Is de wereld niet
ruimschoots bevolkt inmiddels? Is Genesis 1:28 een tijdloze waarheid?

Deze gedachten komen voor. Deze passage is wellicht wat te kort. Zou het niet een winst
betekenen wanneer hierbij een verwijzing kwam naar Genesis 17:7? Wanneer God zijn ver-
bond opricht met Abraham doet Hij dat meteen met zijn nageslacht. Een machtig verbond!
Maar Abraham had nog geen kinderen. Ja, wel was Ismael geboren, maar dat was zo de
bedoeling niet geweest. Het zaad waarop de belofte sloeg moest nog geboren worden.
Had Abraham toen het antwoord kunnen geven: 'Maar ik wil helemaal geen kinderen?' Dat
zou ondenkbaar zijn geweest. Gods verbond legt beslag op hem. Het legt beslag op heel
ons leven, dus ook ons huwelijksleven, inclusief alle talenten die God daarin gegeven heeft.
Man en vrouw zullen zich geroepen weten tot het ouderschap. Een opmerking in die geest
zou het formulier zeker verrijken.
Dit zou meteen ook slaan op verdere gezinsvorming. Hierin zijn man en vrouw dan volop
bezig voor het aangezicht van God. Zij mogen -als God het wil- kinderen het leven geven,
voor wie Hij een Vader wil zijn. Zoiets mag ook zwart op wit worden gezet. Een verwijzing
naar Psalm 25:12, 13 zou hierbij goed passen.

Opvoeding

Wat in dit verband opvalt is, dat het huidige formulier het doel van de geloofsopvoeding
eerst zoekt in de eer van God, dan in de opbouw van de kerk, en pas op de laatste plaats in
het heil van die kinderen. Zouden tenminste de nummers 2 en 3 niet van plaats moeten
verwisselen? Begint het belang van de geloofsopvoeding niet bij God en het kind samen?
In het Gebed komt het heil van de kinderen helemaal niet meer aan de orde. Daar wordt ge-



vraagd dat zij godvrezend zullen worden opgevoed tot eer van Gods naam, tot opbouw van
de gemeente en tot verbreiding van het evangelie. Dit gemis kan haast niet anders dan een
vergissing zijn.

Terreinenscheiding?

Bij het noemen van de Wederzijdse verplichtingen wordt de bruidegom aangesproken in zijn
beroep, zijn inkomen. Hij moet beloven trouw zijn werk te doen zodat hij zijn gezin kan
onderhouden. Bij de bruid komen wij dat zo niet tegen. Zij moet haar man tot hulp zijn en
ook goed voor haar gezin zorgen.
Deze formulering is naar de Schrift. Zij vloeit rechtstreeks voort uit het hoofd-zijn van de
man, wat vooral deze spits heeft, zo zagen wij: 'hij is het die het lichaam in stand houdt'.
Daarom wordt de vraag naar het onderhoud gesteld aan de man, niet aan de vrouw. Anders-
om komt de zorg voor het gezin in de eerste plaats op naam van de vrouw. Zij wordt behou-
den mét haar kinderen, wordt haar beloofd (1 Tim. 2:15).
Daarin is de vrouw zeker niet de mindere. Wanneer straks de groten en de kleinen voor God
staan zijn alle carrières voorbij, directeursfuncties zijn dan verleden tijd. Maar de gelovige
vrouw mag daar staan met haar kinderen; zij baarde hen met het oog op de eeuwigheid.
Dus naar de letter is deze passage van het formulier wel in orde. En toch voldoet zij niet.
Waarom niet? Omdat de indruk wordt gewekt dat hier aan terreinenscheiding wordt gedaan.
Waarom wordt aan de man alleen gevraagd het gezin te onderhouden? Is dat niet te smal
geformuleerd? Heeft de man niet meer taken en verantwoordelijkheden naar zijn kinderen
toe?
En waarom wordt aan de vrouw gevraagd haar man tot hulp te zijn, terwijl in het midden
wordt gelaten wat die hulp allemaal zou kunnen inhouden? De eigen tijd stelt hier vragen die
niet beantwoord worden, dat lijkt mij voldoende reden deze passage te herschrijven.
Want het hulp-zijn van de vrouw is in de praktijk nogal eens vertaald in een beperking van
haar mogelijkheden. Zij zou sommige dingen niet mogen doen die een man wel mag, zoals
het hebben van een betaalde baan, het ontwikkelen van haar talenten buitenshuis, in allerlei
vorm. Het is te begrijpen dat sommige zusters (en broeders) daar wat alert op zijn gewor-
den. Want in de Schrift is het hulp-zijn van de vrouw betrokken op de volle breedte van het
leven. Adam kreeg geen hulp om bepaalde taken op af te schuiven en de rest alleen te
doen, nee, zij zouden in alle dingen elkaar trouw helpen. Het beeld dat dit oplevert zien we in
Spreuken 31: de vrouw als moeder in haar gezin. Zij heeft er plezier in goed voor man en
kinderen te zorgen. Je ziet haar naaien met het oog op de komende winter. Ook is zij goed
voor het personeel. Onbetaalbaar, een vrouw die zo haar plaats verstaat.  Toch heeft ze
tegelijkertijd een brede interesse: zij produceert artikelen voor de koopman, zij zorgt voor
een stuk inkomen, zij drijft handel en zij werkt op het land. Daarmee doet zij haar man goed
en geen kwaad, zo lezen wij. Zij is uitermate vindingrijk in het uitbuiten van haar mogelijkhe-
den. leder prijst haar daarom, haar man en kinderen als eersten. Wat een hulp, over de volle
breedte van het leven!
Maar wij hebben een tijd meegemaakt, die nog niet eens voorbij is, dat menige huismoeder
lelijk werd aangekeken wanneer zij de vrijmoedigheid had zo vindingrijk te zijn. Haar hulp
werd thuis verwacht, en eigenlijk daar alleen. Het is hier de plaats niet om daar dieper op in
te gaan, maar wel is tegen deze achtergrond te begrijpen dat op dit punt de -op zich juiste- -
formulering van het huwelijksformulier niet voldoet. De huismoeder in de Schrift kent een
grote maatschappelijke betrokkenheid. Anderzijds is ook de huisvader rechtstreeks betrok-
ken in de opvoeding en de onderwijzing van zijn kinderen (Joz. 4:20-24, Spr. 1:8, Ef. 6:1-4).
Het huidige formulier is in dit opzicht erg mager: een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
vader en moeder voor hun gezin komt in de Verplichtingen niet eens ter sprake!

Dubbele belofte

Het is een merkwaardig verschijnsel, dat bruidegom en bruid tijdens de kerkdienst twee keer
'ja' moeten zeggen. De zin hiervan ontgaat menigeen. De eerste vraag immers, die aan
bruidegom en bruid samen wordt gesteld, bevat in geen enkel opzicht iets anders ten
opzichte van de eigenlijke vragen, die aan elk afzonderlijk worden gesteld.



Die eerste vraag is: 'Verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat het uw oprechte
voornemen is in uw huwelijk overeenkomstig Gods wil te leven?' Als het goed is, heeft de
kerkeraad reeds eerder naar dit voornemen gevraagd. In ieder geval heeft hij al publiek be-
kendgemaakt, dat deze bruidegom en bruid de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk
hebben aangevraagd, juist omdat zij in het huwelijk tot Gods eer en naar zijn Woord willen
leven. Is het dan niet een beetje raar om daar op de trouwdag nog eens naar te vragen?
De Deputaten voor de herziening van het Kerkboek, die rapport uitbrachten aan de Generale
Synode van Amhem 1981, hadden deze eerste vraag aan het bruidspaar-samen tussen
haakjes gezet. Met de opmerking erbij, dat zij deze vraag overbodig achtten. Evenwel,
mocht de synode toch zo'n vraag willen inlassen, dan was er een concept.
Wie vervolgens de Acta naleest om te ontdekken, hoe de discussie op dit punt verlopen is,
doet een verrassende ontdekking. Nadat enkele andere formuleringen werden besproken,
werd de tekst van het formulier met algemene stemmen definitief vastgesteld. Blijkens de
Acta is over dit concept-tussen-haakjes ter synode met geen woord gerept. Is het over het
hoofd gezien? Kennelijk werd het met de tekst van heel het formulier stilzwijgend (en onbe-
doeld?) aangenomen. En bij de drukker zullen toen de haakjes wel verdwenen zijn...

Driedubbele zegen

Al schrappen wij de dubbele vraagstelling, dan nog houden wij een dubbele zegen Het
huidige formulier kent de volgende volgorde (zie kerkboek blz.558/559):

a. voorvraag aan bruidegom en bruid, afzonderlijk te beantwoorden;
b. antwoord van de voorganger;
c. vraag aan bruidegom en vraag aan de bruid, 2x ja;
d. zegen als antwoord van de voorganger;
e. gebed;
f. zegen.

Het merkwaardige hiervan is (afgezien van de dubbele vraagstelling) dat b., d. en f. spre-
kend op elkaar lijken. Maar b. staat niet genoteerd als 'zegen', d. en f. wel. Dat geeft ook
problemen bij het handopsteken van de voorganger: bij b. doe ik dat niet, hoewel het inhou-
delijk wel kan en soms ook wel wordt verwacht; bij d. doe ik het wel, maar doordat het
bruidspaar niet is geknield is het moeilijk die zegen op te leggen; bij f. gaat het prima, alleen
blijft het gevoel van doublures.
In het concept is a.+ b. vervallen; inhoudelijk evenwel is b. toegevoegd aan f. Dat is m.i. een
hele verbetering.
Nu denk ik dat het goed is nog een stap verder te gaan: d. moet behouden blijven als antwo-
ord aan het bruidspaar, maar laat het niet de zegen zijn of een gedeelte daarvan, maar
veelmeer de nodiging tot het gebed.
Daartoe is het nodig dat bij d. het woord 'zegen' wordt vervangen door '(de voorganger ant-
woordt)’; het woord 'amen' vervalt dan.

Dan nog wat kleinere dingen, toch niet onbelangrijk:

De Inleiding is zakelijk en in deze vorm overbodig. Wij beginnen het formulier voor de open-
bare geloofsbelijdenis toch ook niet met de mededeling, dat de namen twee keer bekend
zijn gemaakt en dat er geen bezwaren zijn ingediend?
Deze start vinden we verder alleen in de bevestigingsformulieren van ambtsdragers, maar zij
worden dan ook belast met een bijzondere taak in de gemeente.

De volgorde Doel - De verhouding in het huwelijk is inhoudelijk niet logisch; als je het om-
draait sluit de Verhouding precies aan op de Instelling, beiden gaan over de ‘eenheid’.

De eerste verwijzing naar Genesis 1:28, in de Instelling, is niet functioneel. Het neemt
enigszins de aandacht weg van het belangrijke citaat uit vers 27, dat man en vrouw beiden
en samen Gods beeld dragen. Het noemen van vers 28 komt beter tot zijn recht in de formu-



lering van het Doel van het huwelijk.

De eigen plaats en roeping van man en vrouw in het huwelijk ontvangt in het formulier veel
aandacht. Het gezamenlijke evenwel komt er heel wat beknopter vanaf. Zo bijvoorbeeld het
delen van de liefde; een verwijzing naar het Hooglied en naar 1 Korintiërs 13 ontbreekt thans
geheel! Het zou een verbetering zijn wanneer het Doel in dit opzicht uitgebreider gefor-
muleerd zou worden.

Tenslotte wil ik u vertellen, dat ik veel dank verschuldigd ben aan onze liturgiecommissie
voor haar positief-kritisch meedenken. Zij staat nu dan ook geheel achter dit concept.



COM M ISSIERAPPORT EREDIENST

Inleiding
Litu rgie is meer d an de v orm gevin g van  de eredienst . Het  is de eerste b estaan sgron d van  de men s.
De men s heef t als d oel dat  hij zijn God d ient , Hem  loof t en  prijst  om  al zijn w erken.  Dat  is litur gie.
Daarvo or is de sc heppin g gem aakt  (zie art. 1 2 N GB en zd. 3  HC).
Van die dienst is de officiële eredienst op zondag een primaire, publieke en onmisbare exponent. De
inrichting van de zondagse erediensten is vrucht van de kennis van Gods openbaring en van de
omgang met de drieënige God de Schepper en Verlosser, de God van het Verbond.
Het  uit gespro ken k arakt er van d at m om ent  van o nt mo etin g t ussen God  en zijn vo lk, en  ook  van
ont mo etin g van  de gelov igen m et elk aar vraagt  om  goede aan dach t.  W at d aar aan de ord e moet
kom en, h et aan deel van  de amb ten  daarin,  de predik ing,  de liederen en  de gebed en, d e plaat s van
W oord , w et en  credo , st aat in  het  kader v an de om gang m et God . Daaro m k an de pu blieke ered ienst
niet een kwestie van w il lekeur zijn, of de verantw oordelijkheid van de individuele voorganger. De
kerk treedt in de eredienst naar buiten.
Gezamenlijk e bezinnin g op d e vorm gevin g van  de eredienst  is dus v an gro te b etek enis. Daarm ee is
de kerk  in de loo p van  de eeuw en regelm atig  bezig gew eest.  Ook b ij deze syno de ligt  een depu ta-
tenrapport op tafel dat de kerken w il st imuleren na te denken over karakter en vormgeving van de
eredienst .

1.  Stat us van het  rapport
Het rapport van de studiedeputaten eredienst die door de synode van Ommen 199 3 zi jn benoemd,
mag  er zijn. Het  kan d e kerken  helpen d e kom ende jaren o ver de lit urgie do or t e spreken . M et h et
doel God de Here zo verantw oord mogel i jk ,  zo goed en mooi mogel i jk ,  zo wel lu idend mogeli jk  te
loven  en t e prijzen. W at h ier w ordt  aangereik t is h et w aard breed b esprok en t e w orden . In ieder
geval door de kerkeraden, maar ook op verenigingen en bi jbelstudiegroepen en op gemeenteavon-
den. Als er mee gew erkt w ordt, gaat het ook leven in de kerken.
De kerk en ku nnen aan  de hand  van d eze stud ie een koer s uit zett en en bep alen in w elke rich tin g zij
verder  w illen denk en. Het  is een stu die in op drach t v an de k erken.  Er is wel k ritiek  gew eest o p het
feit  dat  deput aten  meer ged aan zoud en hebb en dan h un st rikt e opdr acht  is gew eest.  Nu is het
ong etw ijfeld  zo, dat  deput aten  uit  hun o pdrac ht  gehaald h ebben w at er in  zit.  M aar naar de ov ertu i-
ging v an uw  com missie w as dat  niet  in st rijd m et d e gegev en opd racht . De sy nod e van Om men
vroeg  niet  alleen te in vent ariseren w at er in  de kerk en aan lit urgisc he bezinn ing aanw ezig is, m aar
ook met het gevondene iets te doen.
Deput aten  hebben  hun o pdrac ht  breed gen om en. Ze h ebben d e kerken  gediend  met  een inv ent arisa-
t ie. Ze hebben de Schrift  en de geschiedenis van de li turgie bestudeerd. En op basis van hun
bevindingen hebben zi j voorstel len gedaan met betrekking tot de inrichting van de eredienst. Als de
syno de van  Berkel dit  rappo rt g ebruik t als u itg angspu nt  voo r besluit vorm ing ro nd de ered ienst ,
om armt  ze daarmee d it rap port  niet . De k erken leg gen in sy nod everban d geen v isie op lit urgie v ast.
De syn ode is erv oor o m b esluit en met  het  oog o p de lit urgisc he prak tijk  te n emen  met  behulp  van
w at d eput aten  aandragen . Binnen  het  deput aten rappo rt is h et v erband  tu ssen de v isie die depu tat en
hebben  ont w ikkeld  en hun  voo rstellen  duidelijk . In de g rond en van  de besluit en van  de syn ode zal
ook  door  deput aten  aangedrag en mat eriaal teru g t e vind en zijn, m aar dat  bet ekent  niet  dat  de visie
van d eput aten  int egraal w ordt  overg enom en. Het  zal zelfs zo zijn,  dat  het  onm iddellijk e eff ect  van
het  rappo rt o p de lit urgisc he prak tijk  van d e kerken  maar heel b eperkt  zal zijn. De st udie v an depu ta-
ten w as grotend eels nog niet zov er.
Het is van betekenis dit hardop te zeggen. Er is al le ruimte om anders te denken dan deputaten.
Toc h m ag het  rappo rt n iet zom aar bijgezet  w orden  in het  archief . Daarv oor w ordt  te v eel aangedra-
gen, daarvoor is het ook te fundamenteel wat w ordt aangedragen. Om het rapport het vol le pond te
geven heef t uw  com missie ook v oorgest eld 'algem ene beschouw ingen'  te hou den over het  rapport .
In die bespreking, waarbij dus niet de voorstel len van uw com missie aan de orde zi jn, kunnen de
leden v an de sy nod e spreken  over w at d eput aten  naar vo ren hebb en gebrac ht . Daarn a, en eigen lijk
mo et d an gest eld w orden : geh oord  hebben de die besc hou w ingen,  kom t d e syno deco mm issie met
haar voorstellen.  
Het  rappo rt k on do or veel k erken v anw ege zijn om vang  niet  vold oende b esprok en w orden . Het
gesprek  over h et rap port  mo et g oeddeels n og op  gang k om en in de k erken.  Dat  zal gelijk op gaan
met  de besprek ing v an de sy nod ebesluit en. De b esluit en die deze sy nod e genom en heef t o ver art ikel
65  KO en ov er de aangep aste d ienst en, v erraden o ndert ussen al w el een w at an dere inv alshoek  dan
deputaten zich indachten. Geen al lesomvattende vastlegging van de l i turgische orde -- een tendens
die met de redactie-197 8 van art ikel 65 KO leek ingezet -- maar al leen globale bepalingen voor de
norm ale gevallen . Ook  in andere o pzich ten  zullen de sy nod ebesluit en in m eerdere of  mind ere mat e
een bijst elling bet ekenen  van d oor d eput aten  aangedrag en vo orst ellen. V andaar oo k dat  uw  com mis-
sie voo rstelt  een pub likat ie te lat en verzo rgen,  w aarin de ho of dlijn v an het  rappo rt w ordt  w eergege-
ven en  ook  de besluit en van  de syn ode t erzake van  de litu rgie w orden  opgen om en. In d ie publik atie



kunnen mogelijke knelpunten, die in de besprekingen ter synode zijn gebleken worden w eggenomen.
Dit om  de bespreking in de kerk en niet t e laten verzanden in po lemieken rond  dit rappo rt.

2.  Orden v an dienst
De ' orden  van d ienst '  die w e nu k ennen in  de Gerefo rmeerd e Kerken zijn  geen v orm en die v oor alle
generaties zi jn vastgelegd. Daarin kan veranderd w orden. Vernieuwing niet om de vernieuwing,
maar om nog beter te kunnen voldoen aan de gezamenli jke opdracht: de Here te loven, zi jn daden te
gedenken, te luisteren naar zi jn Woord, zijn Naam te beli jden en Hem aan te roepen.
W e merk en dat  veel gem eent eleden juist  op het  punt  van d e litu rgie heel gev oelig zijn.  Als d aarin
iets v erandert , ho ren w e dat  de eerbied v oor d e Here te k ort  gedaan w ordt . Of  dat  door  te v erande-
ren het ou de vertro uw de en dus goede pat roon losgelaten  w ordt . Of o ok dat  het v erval in andere
kerken ook begonnen is met dit soort zaken.
Toch moet een dergelijke benadering niet het leidend motief zi jn bi j  de l i turgische veranderingen.
Veran dering en bet ekenen  niet  dat  Gods W oord  w ordt  losgelat en, o f d at w e nu w at ru imer d enken
over d e eerbied v oor God . Ze w orden  voo rgest eld om dat  nadenk en ov er Gods W oord  en de ker kge-
schied enis uit w ijst d at er an dere zaken o ok m ogelijk  zijn dan d ie w e gew end w aren in de ered ienst .
Verzet tegen nieuwe vormen, al leen omdat het niet eerder zo toeging in de kerkdienst, is daarom
niet verantw oord.
In onze kerken hebben  w e veel vastgelegd.  Daar is terw ille van de herkenbaarheid van d e gerefor-
meerde eredienst iet s voor t e zeggen. Tegelijk heeft  deze synode ook  vastg esteld in de besluitv or-
min g ron d art ikel 6 5 KO  dat  deze litu rgisch e regels niet  als een keurslijf  mo gen f unc tio neren.  Die
w at soepele omgang met de orden van dienst moet groeien. Daar moeten we (w eer) aan w ennen.
Daar moeten w e ook de t i jd voor kri jgen. Daarom moet er niet te veel tegeli jk aangepakt w orden.
M aar teg elijk m ogen w e ook  van elk aar in de ker ken v erw acht en dat  w e ons inzet ten  voo r een
verantwoorde vormgeving.
Iets 'nieuws'  in de kerkdienst is trouw ens heel betrekkelijk. Wat is oud en vertrouw d? Als we de
gesch iedenis v an de lit urgie bek ijken zien w e dat  er in de ou de ch ristelijk e kerk v eel vast e vorm en
w aren (bijv . het  ordin arium ). De Refo rmat oren h ebben o ok w eer orden  van d ienst  gemaak t (d ie
w aren weer nieuw  voor die ti jd). De latere synoden hebben er geen uitspraken over gedaan. De
Syno de van  Dordr echt  16 18 --16 19  nam h eel w at b esluit en ov er de lit urgie (bijv . ov er de f orm ulie-
ren), m aar niet  over d e orden v an dienst . To en in de eeu w en daarna g een generale sy nod en w erden
gehouden, ontstond langzamerhand een stuk w il lekeur op dit gebied.
Uit eind elijk  w erd o p de s yn ode  van  Ut rech t 1 92 3 ee n rap por t v an de put at en be spro ken . De ze
had den  de op drac ht  gek regen  nieu w e fo rm uliere n t e ont w erpen , m aar st ellen in  hun  rapp ort  dat  ze
"al lereerst de vraag onder oogen hebben gezien, of het niet gewenscht is, dat de Synode eene
litu rgisch e orde v oor d e mor gen- en n amid daggo dsdienst oef ening o p den d ag des Heeren  vast stelle" .
Deput aten  kom en t ot  een posit ief o ordeel hiero ver en st ellen daarom  ook  orden  van d ienst  voo r die
de synode zou moeten aanbevelen bi j de kerken. De synode spreekt eerst uit dat deputaten door de
aanbiedin g van  hun o nt w erp vo or de ' orde d er litu rgie'  hun b evoeg dheid n iet h ebben o versc hre-
den(!). Vervolgens spreekt ze uit dat ' het oogenblik voor het nemen van een beslissing in dezen nog
niet  geko men  is' . Pas tien jaar lat er w ordt  door  de syn ode v an M iddelbu rg een or de van  dienst
vri jgegeven die l ijkt op door deze deputaten ontworpen orden.
De oude en vertrouwde, jarenlang gebruikte ' l i turgie van Middelburg' w as eigenli jk nog heel jong.
Dat  de syn ode v an Kam pen daar n og een o rde van  dienst  aan t oevo egde,  w as een uit breidin g van
de mo gelijkh eden.  M aar deze orde v an dienst  ging t erug o p de Refo rmat oren.  Als d aar dan m oeit en
over o nt staan  is het  w ijs te luist eren naar Calv ijn. Hij sc hrijf t in  de Instit ut ie over k erkelijke g ebrui-
ken. Hij  neemt als voorbeeld het knielen in de kerk t i jdens de gebeden. Dat is een menseli jke
inzet ti ng,  maar  teg elijk  ku n je u it  Gods  W oor d af leiden  dat  het  hoo rt  bij d e eerbie d.  God h eef t,  zo
stelt  Calvijn,  niet  alles w at d e cerem oniën b etref t v oorg eschrev en. " Omd at H ij voo rzag dat  dit
afhangt van de t i jdsomstandigheden en oordeelde dat één vorm niet paste voor al le eeuw en",
mo eten  w e zoeken n aar de algem ene regel die Go d heef t g egeven . V erder zijn deze zaken  ook  niet
noo dzakelijk  to t o nze zaligheid,  daarom  " zal het p assend zijn,  alnaarmat e het  nut  der kerk  het  eist,
zow el gebruik elijke inzet tin gen t e verand eren en af  te sc haf fen , als nieuw e in t e stellen" . M en mo et
dan, aldus Calvijn t enslott e, niet om  minder gew icht ige redenen en dikw ijls tot v ernieuw ing over-
gaan.  " M aar w at sc haadt  of  stic ht  zal de liefd e het  best  beoor delen,  en indien  w e haar best uurst er
zullen lat en zijn, zal alles go ed gaan"  (IV.1 0. 30 , ver t.  A.  Sizoo).

3.  Deput atenrappo rt
Uw  com missie w il eerst h aar grot e w aardering  uit spreken  voo r het  stu dierapp ort  van d eput aten . Niet
eerder is in synodale opdracht een dergeli jke studie op het gebied van de l iturgie verricht. De
commissie is dan ook van oordeel dat de kerken deputaten grote dank verschuldigd zi jn.
Bij een uitgebreid studierapport als deputaten hebben geleverd zi jn best kanttekeningen te plaatsen.
Uw  commissie doet dit in dit rapport op een enkel punt.

3. 1.  Inven tarisat ie



De syn ode v an Om men  gaf  opdr acht  to t in vent ariseren. D eput aten  hebben  zich daar in  eerste
instantie ook mee beziggehouden. Er kw am aardig wat respons op de gehouden enquête. Hoe
moeten de react ies nu geïnterpreteerd worden? Deputaten zelf  z i jn aanvankel i jk  voorzicht ig. "Toch
mo eten  w e niet  tev eel w illen afleid en uit  de uit kom st"  (p. 1 4).  Ze trek ken lat er als con clusie,  " dat
de zaak v an de lit urgie zeker  leeft  binnen  de kerk en"  (p. 1 5).
Wat beoogde de synode van Ommen? De opdracht die deputaten meekregen blonk niet uit door
helderh eid. V andaar dat  er ook  react ies zijn geko men  op het  w erk v an depu tat en dat  ze tev eel
hebben  gedaan.  M aar de depu tat en mo esten  er mee w erken en  de opd racht  exeget iseren. D at
hebben ze gedaan op de wi jze die ze zelf  ook hebben verantw oord in hun rapport .  
Duideli jk is dat de synode van Ommen ervan overtuigd was dat "binnen de kerken ...  een brede
litu rgisch e bezinnin g op g ang (is) gek om en"  (Ac ta art . 4 6,  gron d 1 .1 ). Dus d at h oef de niet  meer
aangew ezen te w orden . De sy nod e w ilde juist  die bezinn ing een m eer gest ruct ureerde p laats g even
binnen  het  kerkv erband  en beno emd e daar een dep ut aatsc hap v oor.  En de inven tarisat ie beoog de t e
w eten te komen wat  er nu in de kerken leeft en en wat hier voorradig is aan materiaal. De synode
van Berkel heeft tot t aak na te gaan of deputaten hun opdracht hebben vervuld. En dat stelt uw
com missie v ast:  deput aten  hebben  op dit  punt  de opd racht  goed u itg evoerd . M aar dit  w ordt  niet
apart geformuleerd in een besluit.  Uw  commissie meent dat dit niet nodig is. Het is al in de decharge
begrepen.
M oet  er dan no g iet s met  de result aten  van d e inven tarisat ie w orden  gedaan? De d eput aten  trek ken
in hun  eerste c onc ept -besluit  een co nclu sie die ze als uit gangsp unt  nemen  van d e volg ende beslu i-
ten  (zie hun beslu it 1 ): de inv ent arisatie o nderst eunt  de vraag  naar lit urgisc he verb eterin gen en
verrijk ingen.  Dit  geef t d e indruk  dat  alle react ies steu n bieden  voo r depu tat envo orst ellen. Het
rappo rt zelf  is duidelijk  genuan ceerder.  Naar het  oord eel van u w  com missie is een d ergelijke f orm ule-
ring n iet n odig.  Het  vloeit  ook  niet  logisc h vo ort  uit  de opd racht  van Om men . Gest eld kan  w orden
dat het aantal reacties op de inventarisatie (en we kunnen eraan toevoegen de reacties die binneng-
ekom en zijn op het d eputat enrapport ) er blijk van geeft  dat m eerdere kerken (en dat is w at anders
dan slechts kerkleden) zich serieus bezighouden met de l i turgische bezinning.

3. 2.  De w erkdef init ie
De om schrijv ing die d eput aten  geven  van d e litu rgie is: " de w ijze w aarop de k erk in h aar of fic iële
samen kom sten , die op  gezett e tijd en plaat svind en, g estalt e geef t aan  de gezam enlijke o mg ang m et
God en d e opbo uw  van d e gemeen te"  (p. 2 0).
Hierbi j  stelt uw  commissie de vraag of de Here hier niet te weinig als init iat iefnemer wordt gezien,
de ont mo etin g m et zijn k inderen  gaat  to ch v an Hem  uit . A ls w e de om schrijv ing v an deze dep ut aten
vergelijk en met  die van  het  deput aten rappo rt aan  de syn ode v an Kam pen 1 97 5,  zien w e versc hil.
Daar lezen we dat het w ezen van de eredienst is: "de tw ee part i jen ontmoeten elkaar. Op de
grondslag van het bloed der verzoening oefenen zi j gemeenschap met elkaar. God roept zijn volk tot
die gem eensch ap op d e daarvo or geh eiligde dag , de d ag der sam enko mst "  (p. 2 8 v an hun  rappo rt).
Toch moeten w e dit verschil  niet groter denken dan het is. Want de deputaten die aan de synode
van Berkel  schr ijven, noteren ook: De Here geeft  z ijn Naam (p. 23),  de Here roept op om te gedenk-
en (p. 24), de Here geeft zichzelf aan zi jn volk (p. 25). Dat de Here het init iat ief neemt is ook voor
de huid ige depu tat en het  uit gangsp unt . Zie oo k hu n co nclu sie: " de Here geef t zic hzelf aan  ons in
zijn w oord en en w erken,  samen t e vat ten  als zijn Naam.  Daarmee w il Hij ond er andere on ze geza-
men lijke om gang m et H em op roepen "  (p. 6 4,  par. 5 .5 .9 .a). M aar dit  staat  niet  met  zoveel w oord en
in de om schrijv ing,  daarom  kan d ie omsc hrijvin g bet er get ypeerd  w orden  als een w erkdef init ie dan
als een afg ew ogen o msc hrijvin g van  de litu rgie. Zo als het  er nu st aat k an het  misv erstan den
oproepen.

3. 3.  Verb ond sgesprek
Hier hang t m ee samen w at d eput aten  in hun  rappo rt sc hrijven  over d e eredienst  als verbo ndsg e-
sprek en  in verb and daarm ee over h et v raag-en-ant w oord  schem a. Zij w illen de eredien st n iet o p die
w ijze typeren (p. 6 7). Nu  is de term v erbondsgesprek w el een vertrouw de klank v anaf het  rapport
aan Kampen 1975 . Alleen laten we dan w el goed zien w at toen w erd gesteld en w at deputaten nu
naar vo ren bren gen.  De depu tat en die in 1 97 5 rap port eren, st elden v ast d at h et w ezen van de
eredienst  de ont mo etin g van  de t w ee part ijen in het  verbo nd is.  Dat  is terec ht  gest eld. M aar als
verv olgens in  dat  rappo rt d e stap  gezet w ordt  naar de v orm gevin g, st apt  men d us ov er van h et
w ezen naar de structuur van d e eredienst . Depu tat en blijv en de eredien st w el zien in het  kader v an
de verbondsomgang (p. 70). Alleen hebben ze er bezwaar tegen daar een vorm principe van te
maken.
Uw  commissie stelt dat daardoor in het rapport Kampen dus ook niet aangetoond is dat de structuur
van d e eredienst  dit  schem a moet  hebben . En afg ezien hierv an: als w e de besluit en ov er de ord en
van d ienst  die de sy nod e van Kam pen heef t g enom en lezen, v alt o p dat  deze syn ode in h aar
overw egingen  (teg enw oord ig sprek en w e over g rond en) niet s heef t v astg elegd ov er dit  schem a van
spreken en antw oorden. Daarom kan ook niet gesteld w orden dat de deputaten benoemd door de
syno de van  Omm en af w ijken v an een ker kelijk g eijkt  schem a. Uw  com missie is v an oor deel dat  w el



bij bepaald e onderd elen van  de eredienst  sprake k an zijn v an w oord  en ant w oord , m aar dit  schem a
is niet op de eredienst als geheel van toepassing. Het schema kan ook niet de volgorde van de
onderdelen binnen de orde van dienst bepalen.

3. 4.  Het  W oord  en de preek
Een punt w aar deputaten gemakkeli jk verkeerd kunnen worden begrepen is hun bespreking van de
basisov ertu iging d at in  de eredienst  ' het  W oord  cent raal'  staat  (p. 6 6v ). Die ov ertu iging d elen
deputaten. Maar ze maken bezwaar w anneer vanuit deze stell ing aan de preek een overheersend
gew icht  w ordt  to egeken d. H et W oord  cent raal is w at an ders dan d e preek c ent raal. Het  W oord  is
fu ndam ent eel voo r alle onderd elen van  de eredienst . M et n ame in d e lof prijzing w aarmee de g elovi-
gen God en elkaar aanspreken, maar ook in momenten van verzoening met God, in de dankzegging,
de vo orbed e, het  belijden.  Ook v an de t afel g aat een b ood schap  uit .
Uw  com missie zou  het  jamm er vind en w anneer deze red enering  van d eput aten  w erd op gevat  als
devaluatie van de prediking. De inzet is juist: opw aardering van de andere onderdelen van de
eredienst . Ook  daarbij is het  W oord  van Go d in ged ing.  Deput aten  w illen niet s afd oen v an ' het
belang van het  onderw ijs uit de Schrif t in de sam enkom st' , ze bepleiten een koersco rrectie (' refor-
mat ie' ) in de belev ing v an de eredien st d oor v oorg angers en k erkgan gers.

4. Ordinarium
Een van de o pvallen de zaken in  het  rappo rt v an depu tat en is de besc hrijvin g van  het  ordin arium . Het
(lat i jnse) woord kan afschrikken, het doet w ellicht sommige kerkleden meteen denken in de richting
van de room se kerk. Er zou dus nagedacht  kunnen  w orden ov er een nederlands equivalent hierv oor,
ook om zoveel mogeli jk moeil ijke woorden binnen de kerkdienst te vermijden, hoew el we in de orde
van dienst w el meer Lati jn (bijv. het lat i jnse woord votum , 'gelofte' ) gebruiken.
De vraag  kan o pko men : w ie heef t h ier nu om  gevraag d? Het  zou nat uurlijk  mo oi gew eest zijn als een
kerk h ad gev raagd naar o nderzoek  om tren t d it o rdinariu m.  M aar dan k an ook  w el w eer gest eld
w orden : het  is slecht s één kerk  die erom  vraagt . Hier is het  om gekeerd e het  geval:  de st udiedep ut a-
ten eredienst hebben bi j hun studie omtrent de vormgeving van de eredienst de kerken gew ezen op
de mogelijkheid van het ordinarium. Daarna zi jn er ook kerkeraden geweest die daar posit ief op
gereageerd hebben. Naar onze mening is daarmee de weg vr i j om in deze r icht ing verder te denken. 

4.1.  Aandacht voor het ordinarium
De deputaten zi jn hun studie begonnen met onderzoek vanuit de Schrift  en daarna hebben ze in hun
rappo rt een  besch rijving  gegev en hoe d e kerk n a Pinkster en vo rm g af aan  de eredienst en. Daar bij
geven ze ook aan hoe de romeinse l i turgie eruit zag. Een deel van die l iturgie is het ordinarium (de
vaste teksten). Deputaten geven tw ee argumenten waarom ze hier nu aandacht voor vragen.
1.  Het  ordin arium  bevat  onder delen die t erug t e voeren  zijn op v roeg-c hrist elijke t radit ies;
2. De ordinarium-delen geven vorm aan noties die in het eerste deel van hun studierapport uit de
Schrift  naar voren gehaald zi jn, maar die door de calvinist ische tradit ie niet zi jn overgenomen (p.
8 1 ) .

4. 2.  Invloed dw aalleer?
De vraag die hierbij opkom t is, of  dit ord inarium t och niet  beïnvloed is door de t ranssubstant iatieleer,
m.a.w . of dit ordinarium w el door de gereformeerde kerken gebruikt kan worden. Deze vraag is ook
doo r depu tat en ond er ogen g ezien. Ze h ebben d aarbij van uit  de hist orie aangeg even d at d e tran s-
substant iatieleer zich ontw ikkelde vanaf  de zesde tot  de elfde eeuw  en in 12 15  tot  dogm a w erd
verhev en. Dat  is ver nad at d eze ordinariu m-d elen in de k erk geb ruikt  gingen  w orden . Deze t ekst en
zijn dus niet ontstaan vanu it  de t ranssub stan tiat ieleer1.
W anneer de ro om skat holiek e kerk d eze tek sten  later is gaan  gebru iken in  haar miso ff er-litu rgie, w il
dit  dus niet  bij vo orbaat  zeggen d at ze daard oor o nbru ikbaar zijn v oor d e geref orm eerde eredienst .
We zullen dus twee zaken moeten scheiden: de oorspronkeli jke bedoel ing en het oorspronkel i jke
gebruik en het  latere misbruik (in een lit urgie die onder invloed  stond  van de t ranssubstant iatieleer)
van d e ordinar ium delen.  Als d eze tek sten  zuiver h et W oord  van Go d naspr eken,  kan in  elk gev al
overwogen w orden of ze - ontdaan van de roomskatholieke inkadering - binnen de gereformeerde
eredienst een plaats kunnen krijgen.

4. 3.  De ref orm ato ren
De vraag  w aarom  de ref orm ato ren dan h et g ebruik  van h et o rdinariu m n iet in  ere hebben  herst eld is
ook door deputaten bekeken. Onderzoek w ijst uit dat die vraag niet te beantw oorden is. Want
Calvijn h eeft  zich nerg ens uit druk kelijk u itg elaten  over d e ordinar ium gezangen  (p. 8 8).  Deput aten
geven  w el een aant al mog elijke reden en aan w aarom  Calvijn g een gebru ik m aakt e van d e ordinar i-
um gezangen . M aar w e moet en vast stellen : w e w eten  het  gew oon  niet . Daaro m k un je je oo k niet
met de tegenargumenten van Calvi jn bezighouden. Het is daarom weinig zinvol een vervolgopdracht
te geven als: onderzoek waarom de reformatoren geen gebruik maakten van de ordinariumgezangen.



4.4.  Model of delen?
Er beston d in de c om missie eerst  de gedac ht e dat  er onder scheid  mo est w orden  gemaak t t ussen
gebruikmaken van ordinariumdelen  en een ordinariummo del o f  -structuur. To ch is d it n iet een  goed
ond erscheid . In de lit urgiek  bet ekent  een ordin arium mo del alleen dat  de ond erdelen v an het  ordin ari-
um: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei, in die bepaalde volgorde gebruikt w orden. Dat dus
het  Kyrie v ooro p gaat  en niet  aan het  slot  geplaat st k an w orden  en dat  het  Credo n iet v ooro p kan
gaan.  Als er g esprok en w ordt  over ' mo del'  gaat  het  over d e plaat sing v an de delen  ten  opzich te v an
elkaar.  Het heeft  n iets te maken met de plaats in de roomse mis.  

4. 5.  Passend in eigen t ijd
Tenslot te h echt  de co mm issie eraan op t e merk en dat  het  gebru ik v an oud e vorm en in de ered ienst
niet  zonder m eer goed is.  Dat  ze schrif tu urlijk zijn,  is daarvo or oo k niet  vold oende arg um ent atie.  Die
oud e vorm en mo eten  ook  w el passen in d e eredienst  van d e gemeen te in  de 2 1e eeu w . De v raag is:
zi jn die oude vormen geschikt om ze in onze eigen t i jd te gebruiken? Kan een kerkl id van nu de
scho onh eid ervan  meem aken? W e moet en als kerk en beslissing en nem en ov er de eredienst  op het
snijvlak van eigenti jdse beleving en historische vormen en teksten.
Daarnaast  is van b elang de f unc tie v an een ker kdien st o f sam enko mst . Een kerk dienst  kan sp eciaal
w orden  belegd m et h et o og op  het  gebed (b ijv.  dank dienst  voo r gew as en arbeid) o f w orden
georganiseerd met een specif ieke evangelisatiebedoeling.
De co mm issie heeft  gepro beerd beid e aspect en in de v ervolg opd racht  onder  te b rengen  (vgl.
deput aten besluit  5d  en 5 e).

5.  De tw ee dienst en op zo ndag
De brede st udie v an depu tat en loop t in  hun v oorst ellen vo or de pr akt ijk w at sm al uit : een or de van
dienst  voo r de m orgen dienst . Deze ord e is zelf no g niet  helemaal k laar. Er moet  nog g ekeken
w orden  naar de av ond maalsv iering in o rde C (p.  99 ). Ze st ellen daarbij v erder dat  ze nog n ader
mo eten  stu deren op  een orde v oor d e midd agdienst .
Om een  goede o rde van  dienst  te o nt w erpen is no dig dat  w e w eten  w elk karak ter d ie tw eede dienst
op de zo ndag m oet  hebben . Kan d aarin het zelfde g ebeuren als in  de mo rgend ienst ? Kan de ' vrije
stof prediking', en ook de catechismus/leerprediking, zowel 's morgens als 's middags plaatsvinden?
Is de geloofsbeli jdenis in beide diensten wenseli jk? Dat gebeurt al lang op avondmaalszondagen,
maar deputaten stel len nu voor het credo ook in de morgendienst zonder avondmaal te gebruiken.
' Orde C'  is dus ech t een  to rso, o naf . Het  lijkt  uw  com missie go ed dat  ook  in de beslu iten  te lat en
uit kom en. A ls de plaat s van h et c redo in d e mor gendien st eig enlijk n og m oet  w orden  afg ezet t egen
een orde v an dienst  voo r de zond agm iddag,  blijf t n iet m eer ' nieuw s'  over d an de inv oering  van een
afzonderl i jke schuldbeli jdenis en genadeverkondiging, en de w et na de preek i .p.v.  voorin de kerk-
dienst.  Dit v erklaart w aarom de co mm issie in haar voorstel 3 d eze 'v ernieuw ingen'  die in het rappo rt
inderd aad geno eg sch rift uurlijk e en litu rgisch e body  hebben  gekreg en, w el mog elijk w il mak en, m aar
nad ruk keli jk in  een v oo rlop ige v orm : als  var iat ie bij  de o rde v oo r de m org end iens t B.
De doo r de co mm issie voo rgedrag en t ekst en vo or de sc huldb elijdenis en g enadev erkon diging  zijn
andere dan die van het deputatenrapport .  Er w erden door diverse deelnemers van de schr if te l i jke
ronde t i jdens het reces bezwaren ingebracht tegen de deputaten-teksten:
1. schuldbelijdenis en genadeverkondiging zi jn niet duideli jk op elkaar betrokken en qua formulering
van elkaar onderscheiden, er w as overlapping in formulering;
2. er is sprake van een onduideli jke opbouw ;
3. diverse uitdrukkingen en formuleringen roepen vragen op.
Omd at h et o m een in  de kerk en nieuw  fen om een ging  von d uw  com missie,  gest eund d oor d eput a-
ten, het bezwaarl ijk de formulering helemaal vri j te laten. Daarom is in overleg met deputaten ervoor
geko zen duid elijke aanw ijzingen t e geven  voo r de vo rmg eving  en f orm ulering  van een  schu ldbelijde-
nis met genadeverkondiging, inclusief  een tekst .  In de gegeven tekst  is  aangesloten bij  k lassieke
voorbeelden en gestreefd naar een goede samenhang, een duideli jke structuur en helder taalgebruik.
Het is de bedoeling dat nieuw  te benoemen deputaten in hun voorlichting over deze li turgische
onderdelen ook andere voorbeelden doorgeven.
Deput aten  vragen  zelf om  een verv olgop drach t o p dit  punt  (rappor t,  par. 7 .5 ). Uw  com missie st elt
zich hierachter. De bedoeling hiervan is dus een studie/nadenken over het karakter van de tw eede
dienst  en dat  voo ral ook  in samen hang m et d e andere dien st o p zond ag. Dan  zullen w e in de hist orie
mo eten  duik en. W aarom  hebben  w e tw ee dienst en (in on dersch eid met  vele and ere landen)? Ho e is
dat  ont staan ? Het is een g root  goed d at w e het  hebben  in onze g erefo rmeerd e kerken , m aar het
vraagt ook in het geheel van de zondagsviering om nadere afw eging.

6.  Reacties
Naar aanleidin g van  het  rappo rt zijn b ij de syn ode heel w at b rieven b inneng ekom en. Uw  com missie
heef t d anig geb ruik g emaak t v an dit  mat eriaal en in de v oorst ellen is er heel w at v an verw erkt . Het
is daarom  naar de m ening v an de c om missie een g oede zaak als d e (nieuw  te b enoem en) depu tat en
ook dit materiaal bij  hun vervolgopdracht betrekken.



7.  En verder?
We kunnen stel len dat dit rapport van studiedeputaten de kerken l iturgisch in een hogere versnell ing
zet.  Er w ordt  koers g ezet naar d e to ekom st.  Van daar dat  deput aten  zelf oo k sprek en van  een
inhaalslag.  Imm ers w at w e to t n u t oe bezat en aan ord en van  dienst  beperk te zic h t ot  A (o rde van
M iddelbu rg) en B (ord e van Kam pen).  Daarbij is ord e A een  orde w aar nauw elijks ' een gedac ht e'
achter zit .  En B is een orde die ook een compromis is vergeleken met de orde(n) van Calvi jn: de
schu ldbelijden is heef t een  plaat s  gekreg en in het  gebed en  de uit druk kelijke g enadev ekon diging  is
achterw ege gelaten, omdat die w el aan bod komt in de preek. 
Het  is voo r de geref orm eerde kerk en belang rijk de st udie v an de dep ut aten  te v erw erken.  Ter
verbreding en ter verbetering van onze ki jk op de l iturgie. Wat nu aan commissievoorstel len op de
syno det afel ligt  bet ekent  geen breu k m et h et v erleden,  alsof  dat  vroeg ere allemaal niet  goed is
gew eest.  Het  is doorg aan op d e w eg die de k erken (n a de Vr ijmak ing,  maar v ooral op  de syn ode v an
Kamp en 1 97 5,  en daar is eigen lijk vo oral de draad  opgen om en van  het  deput aten rappo rt u it 1 92 3)
al ingeslagen zi jn,  maar dan wel in een hoger tempo. 
Kan iedereen  dat  bijbenen ? Uw  com missie heef t zic h t en doel g esteld  voo rzicht ig t e opereren,  met
het oog op de hele gemeente. Het is belangri jk dat er zoveel mogeli jk gemeenteleden mee op
kun nen lop en met  de besluit en van  de syn ode.  Dan bo uw en w e samen aan  de kerk . Dan st imu leren
w e ook de goede rust en vrede in de kerken.

N oo t :
1. Zie voor deze argumentatie ook, naast w at deputaten in hun rapport vermelden, L. Brinkhoff,
'A gnus Dei' ,  Litu rgisch  w oord enboek  I ,  Roermond-Maaseik 1958 -1962 , k. 80 v; C. Lindeboom,
' Transsu bst ant iatie' , Christ elijke Ency clop aedie V,  Kampen 1929 , 466v ; A.N. Lekkerkerker,  De t afel
des Heren ,  Baarn 1961 , 84v; J.  Jungmann, M issarium  Solem nia, Kas te rlee 1 96 6,  I 10 3v , II 2 56 v.
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Aanvullend rapport van het Studiedeputa atschap Eredienst aan de Generale Synode, samen t e
kom en in april 1 996  te  Berke l en Rodenrijs. 

' s-Hert ogenb osch , m aart 1 99 6

Geacht e broeder s,

Na het  voo rbereiden  van h et g rot e rappor t aan  de Generale Sy nod e heef t h et St udiedep ut aatsc hap
Eredienst n og enk ele vergad eringen  door gew erkt  met  een aant al deelond erw erpen.  Daarov er gaat
dit  aanvu llend rapp ort . In dit  rappo rt k om t h et v olgend e aan de ord e:
1 . de brief  met  to estem min g van  de ISK om  een aant al liederen uit  het  Liedboek  vrij t e geven

voor gebruik in onze kerken;
2 . or iëntat ie over het project  " Liedboek 2000 ";
3 . 1 . stand van zaken met betrekking tot de gezangensituatie in de Nederlands Gereformeerde

Kerken; 
3 . 2 . idem: in de Christel ijke Gereformeerde Kerken;
4 . contact m et deputaten voor aangepaste erediensten;
5 . litu rgisch e cat echese;
6 . con cept -huw elijksf orm ulier van  de kerk  te Gron ingen-O ost .

Namen s het  Stu diedepu taat schap  Eredienst,
T. Dijk ema,  secret aris.

ad 1. Inhoud van de brie f v an de Inte rkerk elijke  St icht ing voor he t Ke rklied , gedateerd 2 2  juli
1 9 9 5 .

" In aansluit ing op  ons t elefo ong esprek v an 5  juni j.l.  bevest ig ik U b ij dezen sch rift elijk dat  het
best uur v an de Int erkerk elijke St icht ing v oor h et Kerk lied in zijn laat ste v ergaderin g beslot en heef t U
in princ ipe t oest emm ing t e geven  de doo r U aan Uw  Syno de vo or t e stellen aan tal g ezangen u it h et
Liedboek voor de Kerkeen (55 belaste en 10 onbelaste liederen) integraal op te nemen in Uw
rappo rt aan  de eerst kom ende Generale Sy nod e van d e Geref.  Kerken (V rijgem aakt ) van A pril 1 99 6,
met  het  oog o p een ev ent uele proef bun del.
Het  best uur v an de Int erkerk elijke St icht ing v oor h et Kerk lied w enst  zo spoed ig mo gelijk n a Ap ril
199 6 de mening van Uw synode over bovengenoemd rapport te vernemen.
Met de meeste hoogachting,
w .g.  Ds. O.Th. Boonstra,  secretar is I.S.K."

ad 2. Liedboek 20 00

Het  Liedboek  voo r de Kerken  dat eert v an 1 97 3.  Onze kerk en zijn dest ijds enigzin s bij de v oorb erei-
ding v an dit  liedboek  bet rokk en gew eest d oor een w aarnem erschap , ver zorgd d oor w ijlen prof . drs.
H.J . Sch ilder. Sin ds een aant al jaren klink en er st emm en die sprek en ov er aanvu lling op  of  zelfs
verv anging  van d it Lied boek . Er is een projec t g estart  door  de Int erkerk elijke St icht ing v oor h et
Kerklied o nder d e naam Liedboek 2000 . Dit  projec t is n og helem aal in de v oorb ereidende f ase. Er is
doo r het  best uur v an de ISK een b eleidsnot a uit gebrac ht . Ons d eput aatsc hap besc hikt  over d ie
not a.
De Nederlan ds Geref orm eerde Kerken  hebben  op hu n laat ste Lan delijke V ergaderin g (1 99 4) b eslot en
tot een w aarnemerschap bi j dit  project. Dit w aarnemerschap is in Nederlands-Gereformeerde kring
niet  onom stred en. Ov erigens w ordt  er in de v oorb ereidende st ukk en van  het  projec t n og helem aal
geen melding gemaakt sprake van het bestaan van w aarnemerschap o.i.d.
Ons dep ut aatsc hap heef t v an de Generale Sy nod e van Om men  19 93  geen op drach t g ekregen  op dit
gebied.  W ij volst aan dan o ok m et een  signaleren v an de st and v an zaken.  Desgew enst  kun nen w ij
de synode c.q. de synodecommissie nadere informatie verstrekken.

ad 3.1. Stand v an za ken met  bet rekk ing tot de gezangensituat ie in de Nederlands Gere for-
meerde Kerken 

Het Liedboek voor de Kerken (verschenen in 1973) is langzamerhand in de NGK ingeburgerd.  
Sinds 197 8 zi jn de NGK op het niveau van hun Landeli jke Vergaderingen bezig met hun gezangen-
bun del.
De NGK hebben tussen 1978  en 1994 op verschi llende sporen gewerkt .
a. Er is een selectiel i jst gemaakt van 187 l iederen uit het Liedboek voor de kerken.
b. Men heeft in de eerste jaren contact gezocht met andere kerken (GKN, CGK), met het oog

op het  prod uceren  van een  gemeen schap pelijke b und el; m aar dit  con tac t is o p niet s
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uitgelopen.
c. Er is gewerkt aan een eigen bundel als aanvull ing van de selectie uit het Liedboek. In 199 4

is de Aanvullende Gezangenbundel verschenen met 40 l iederen.
d.  In 1994  heeft de Landelijke Vergadering van Apeldoorn, op verzoek van de kerk te Wezep,

beslot en, w aarnem ers te zend en naar de ISK o m inv loed t e kun nen uit oef enen op  het
"Liedboek 2000" .

De deelnam e aan het  projec t Lied boek  20 00  is niet o nom stred en in de N GK. De h eer Joh an Klein
heef t in  een art ikelen serie in  Opb ouw  in de  loop  van  19 94  de risic o' s aang ew ezen d ie deze
deelnam e met  zich m eebrengt : de liederen keus v an de ISK bew eegt  zich get uige de b und els
Zingen d Gelov en st eeds meer in  horizon talist ische ric ht ing.  W anneer eenm aal het  Liedboek -20 00  is
versc henen is n iet t e verw acht en dat  het  Liedboek -19 73  blijven d besc hikb aar zal zijn. De heer K lein
voert een pleidooi voor het w erken aan een volwaardige, gezamenli jke bundel voor de NGK, de
CGK, de GKN  en even tu eel ook  de Geref.  Bond.  Ook zo u het  mo gelijk m oet en w orden , regelm atig
nieuw e liederen op  te n emen , du s een losblad ig syst eem.
Event ueel zoud en w ij de vraag  onder  ogen k unn en zien, o f w ij het  voo rstel v an Jo han Klein  mo eten
steu nen.  Dit  voo rstel is ec ht er een part iculier in itiat ief,  het  heef t g een kerk elijke st atu s.
De laatste LV heeft  besloten, w aarnemers te zenden naar het project  L iedboek 2000. 

ad 3.2. idem: in de Christelijke Gereformeerde Kerken

Art . 6 9 v an de KO in  de Christ elijke Geref orm eerde Kerken , vast gest eld in 1 94 7 (laat ste u itg ave:
19 93 ) bepaalt  het  volg ende:

In de eredien st zullen  de 1 50  Psalmen gezon gen w orden , alsm ede berijm de Sch rift gedeel-
ten, door de generale synode vast te stellen.

Volgende synoden hebben hieraan het volgende toegevoegd:
- (1959) A an de Schriftuurl i jke lofzangen die gezongen mogen worden in de eredienst, w ordt de
lofzang der engelen toegevoegd.
-  (197 4) Ui t  het  L iedboek voor de kerken behoren de nummers 8,  13b, 14, 21, 2 5:1-8,  26 ,  27, 43 ,
65 , 6 6,  67 , 6 8,  78 , 8 9,  90 , 9 6,  10 7,  11 4 en  11 5 t ot  de in art . 6 9 b edoelde b erijmd e Schrif tg edeel-
ten.
- (1989) De l iederen in de bundel 'Schriftberijmingen proefbundel voor de Christeli jke Gereformeerde
Kerken '  (Buijten  en Sch ipperh eijn 1 98 7) b ehoren  to t d e in art . 6 9 b edoelde b erijmd e Schrif tg edeel-
ten.
- (19 89 ) Ook d e door  deput aten  aangebo den nieu w e liederen naar Gen esis 17 :7  en Luc as 22 :1 5-2 0
behoren tot de in art ikel 69 K.O. bedoelde beri jmde Schriftgedeelten.

Van af 1 95 9 sp eelt in  de CGK een gezan gen (en p salmen-)d iscussie.  Het  ging (en  gaat ) over d rie
onderw erpen: 
a. gebruik maken van de psalmberi jming uit het Liedboek voor de kerken;
b. het  zingen v an berijm de Sch rift gedeelt en (dat  is " een bew erking  in liedv orm  van een

aaneengesloten passage uit de Heil ige Schrift ,  w aarin de oorspronkeli jke tekst trouw  w ordt
gevo lgd" , A ct a 19 80 , art . 1 44 , besl.  2);

b. het zingen van 'vri je liederen' (" l iederen die niet rechtstreeks beri jmde Schriftgedeelten zijn"
(Ac ta 1 98 0,  art.  14 4,  besl. 6 .1 )).

ad a. W at h et zing en van  de psalm en uit  het  Liedboek  bet reft : na v erschijn ing v an het  Liedboek  in
19 73  ging een deel van de CGK de Psalmberijming uit het  Liedboek gebruiken. De CGK-
syno de had in  19 72  beslot en, g een uit spraak t e doen t en aanzien v an de psalm berijm ing die
mo et w orden  gebru ikt , m aar de kerk en er w el op t e w ijzen dat  het  gebru ik v an een
berijm ing m et w ijsheid m oet  gesch ieden (A ct a 19 71 /2 , art . 2 32 ).

ad b. W at h et zing en van  berijm de Sch rift gedeelt en bet reft : na v eel discu ssies n.a. v.  het  versc hij-
nen v an het  Liedboek  en het  onder zoek v an de 1 15  bijbelliederen  daarin is een (p roef )bund el
met  38  Schrif tb erijmin gen v erschen en in 1 98 7,  het  Blauw e boek je,  gevo lgd door  de vr ijgave
ervan in 1 98 9;  over t w ee andere, later opgeko men liederen (naar Gen. 17  en Luk. 2 2) w erd
besloten, deze per inlegvel aan deze bundel toe te voegen. De synode van 198 9 besloot,
nog  niet  over t e gaan t ot  het  (doen) sam enst ellen van  een def init ieve bu ndel Sc hrif tb erij-
mingen.

ad c. W at d e niet  recht streek se Schrif tb erijmin gen bet reft : hiero ver is een lan ge en em ot ionele
discu ssie gevo erd binn en de CGK.  GS 19 80  sprak u it:  De Heilige Sc hrif t v erbiedt  het  niet ,
maar er m oet  w el zeer grot e voo rzicht igheid b etrac ht  w orden . De plaat s van d eze liederen in
de eredienst  mo et o nderg eschik t b lijven aan  die de Psalmen,  en het  aant al van d eze liederen
mag het aantal Psalmen niet overschri jden.
Toen  op d e vo lgen de sy nod e een d epu ta te nrap por t v oor lag m et  een aan ta l van  deze
liederen, w erd besloten, terwil le van de eenheid binnen de kerken, voorzichtigheid te
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betrachten. De nodige eenparigheid ontbrak, meende men, en de voorgestelde bundel zou
verw ijdering d oen on tst aan. Daaro m b esloot  men t e blijven  bij de t ekst  van art . 6 9;  w el
w erd een deputaatschap in het leven geroepen dat verder moest w erken aan de berijmde
Schr if tgedeel ten - z ie weer hierboven. De laatstgehouden synode van de Christel i jke
Gereformeerde Kerken ( 's-Gravenhage 199 5) heeft opnieuw, t erwil le van de eenheid in de
kerken, het gebruik van dergeli jke l iederen niet wil len toestaan.

Het totaalbeeld in de CGK is gevarieerd. Niet al le CGK-gemeenten maken gebruik van de gelegen-
heid  om  gezan gen  c. q.  Sch rif tb erijm ing en t e zing en.  Ove rigen s w ord t h et  aant al van  hen d ie deze
w el zingen lan gzamerh and gr ot er. A ndere gem eent en daarent egen gaan  in het  zingen v an gezang en
veel verder dan van synodew ege is toegestaan.

ad 4. contact  met deput aten voor aangepaste erediensten;

In maart  19 95  heef t o ns depu taat schap  een deel v an een v ergaderin g samen gew erkt  met  deput aten
voo r aangepast e dienst en. Deze d eput aten  hadden  ons t evoren  een aant al con cept -richt lijnen
to egezond en met  de vraag : st rook t d it m et d e huidig e en zich o nt w ikkelen de lit urgisc he visie b innen
het deputaatschap en binnen de kerken?
In de bespreking kwamen allerlei gezichtspunten naar voren.
In de concept-r ichtl ijnen worden dingen aangeduid en gevraagd die daaarin als 'bi jzonder' gelden;
ma ar derg elijk e din gen  zijn  to ch  zon der  bijz on der e t oes tem mi ng  al w el ge oo rlo of d? 
M oet  je vo or d e doe lgro ep v an v erst and elijk  geha ndi cap te n w el gew one  eredien st en be legg en? Is
het  niet  bet er,  aan a par te die nst en t e den ken ? 
Veel p redikan ten  hebben  niet  de cap acit eiten  om  voo r te g aan in derg elijke dienst en, ze zijn er niet
voo r opg eleid; dan  lijkt  het  bet er, geb ruik t e mak en van  een desku ndig iem and om  de dienst  te
" vert alen" . Er zijn anderzijds o ok p redikan ten  die dit  w erk heel g oed k unn en. 
Het denken is er juist  op gericht  dat w e in de gemeente samen het hei l v ieren. 
Denk end ov er dienst en vo or deze do elgroep  kun  je ook  denk en aan het  gebru iken v an de v erschil-
lende gav en in de g emeent e, op zett elijke dialog ische m om ent en, resp onsies (een b ijbels gegev en).
Het  advies v an depu tat en eredienst  aan depu tat en aangep aste d ienst en w as: vr aag zov eel mog elijk
ruimte aan de synode; bied bi jv.  aan de synode een concept- l iturgie aan met aanpassingsmogel i jk-
heden voor gehandicapten, met daarbij  mogelijkheden van toelichting en vertaling.

ad 5. liturgische ca techese

Onderw ijs over lit urgisc he zaken in  de vo rm v an cat echese is v an belang  om  de gem eent e te h elpen
bij het  op een v erant w oord e w ijze vorm geven  en belev en van  de eredienst .
Deze cat echese h oef t n iet sp ecif iek geric ht  te zijn o p jong eren. V eeleer is het aan  te b evelen f ase-
gewijs te w erk te gaan.

a. lesbrieven  voo r het  basis-ond erw ijs.
b. aanpassing van de catechisatie-methode Ik Geloof.
c. module over l i turgie voor de oudere jeugd.
d. aanbieden van congressen en cursussen aan l iturgie-commissies binnen de gemeen-

ten.
e. om vorm ing v an het  litu rgie-rapp ort  to t een  handzaam  gebru iksbo ekje vo or alle

kerkg angers.
Om dit doel te bereiken is het aan te bevelen daarvoor een aparte sectie in het leven te roepen,
w aarin l iturgie-deskundigen en didactisch/pedagogisch deskundigen deelnemen.
Een en ander kan heel goed buiten de off icieel-kerkeli jke kanalen om gerealiseerd worden, door
deskundigheid van elders in te schakelen. 
Vo or 3 a het  LVGS/ GPC, voo r 3b  De Vu urbaak , vo or 3 c de J eugdb ond . Deze org anisat ies zouden  bij
deze opdracht betrokken kunnen w orden via de Werkgroep Eredienst, die 3d zelf voor z'n rekening
neemt. Alleen 3e is een taak voor de kerken zelf,  eventueel in samenwerking met deskundigheid op
publicitair gebied.

ad 6. concept huw elijksf ormulier van de ke rk te Groninge n-O ost .

Als b ijlage bij on s grot e rappor t h ebt  u een co ncep t-h uw elijksf orm ulier van  de kerk  te Zw olle-
Centrum  aangetrof fen.  Onze concept -voorst ellen bevatt en ook een v oorstel om trent  dit f ormulier.
Na de afronding van het grote rapport  ontv ingen wi j  een tweede concept,  nu van de kerk te
Groningen-Oost. Wij bieden hieronder dit concept met de bi jbehorende toelichting aan de synode
aan. 
W e hebben  er bij de ker ken v an Zw olle-Cent rum  en Gronin gen-Oo st o p aanged rong en, zo m ogelijk
samen te werken met het oog op een gezamenli jk concept. In een reactie schreef de kerkeraad te
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Groningen-Oost ons, dat het hem niet juist leek, de voorgestelde w eg te volgen. Na onderl ing
overleg  zijn vo lgens de raad  de predik ant en bereid o p verzo ek v an de sy nod e de beide f orm ulieren in
elkaar te schuiven.



BESLU ITEN KERKERA AD T E GRO NING EN- OO ST  OV ER HET H UW ELIJKSFORM ULIER

Inleiding

De kerkeraad heeft in zijn vergadering van 22-11 -1993  besloten om een commissie-huweli jksformu-
l ier te benoemen. De kerkeraad kw am tot dit besluit omdat hi j  constateerde dat er in de gemeente
bezwaren tegen het huidige huw elijksformulier leven. Daarbij  gaat het om m.n. drie bezw aren:
(1) Het zogenaamde tw eede doel  van het huwel i jk .
(2)  De verhouding tussen man en vrouw in het huwel ijk .
(3)  De taakverdel ing tussen man en vrouw in het huwel ijk .
De co mm issie-huw elijksf orm ulier kreeg  daarom  o.a.  als opdrac ht  " (event ueel) te k om en t ot  een
herziene tekst, eventueel met gebruikmaking van formulieren van elders". In dit stadium heeft de
kerkeraad nog geen uitspraak gedaan over het gegrond-zijn van genoemde bezw aren.

In mei-1 99 5 b racht  de co mm issie een uit voerig  rappo rt u it,  w aarin zij niet  alleen kw am m et
w ijzigingsvoorstel len betreffende het huidige huw elijksformulier, maar ook met een voorstel voor
een nieuw  huw elijksf orm ulier. Ov erigens heef t één  com missie-lid in  een ' nadere v erklaring '  zijn
bezw aren verw oord t egen enkele passages in het com missie-rapport.

In zijn vergadering van 1 2-0 6-1 99 5 heef t de k erkeraad een eerste besprekingsronde ov er dit rapport
gehouden. Er was veel  waarder ing voor het commissie-rapport ,  dat  een belangri jk  middel  b leek te
zi jn voor de voortgaande bezinning binnen de kerkeraad. Er w as echter ook krit iek op verschil lende
passages in het rapport, op de door de commissie voorgestelde wijzigingen van het huidige
formulier en op het voorgestelde nieuwe formulier. Ook bleek dat, in de loop van de bezinning, nog
tw ee bezwaren naar voren kwamen: tegen de (zogenaamde) 'echtbreuk-passage' en tegen de
'dubbele vraagstel ling' in het huidige formulier. In de vergadering van 12-06-199 5 is afgesproken:
(1) Op basis van de besprek ing w orden nieuw e w ijzigingsvoorst ellen geform uleerd om de besluit vor-
ming van de kerkeraad verder te brengen.
(2) De argumenten voor de wijzigingsvoorstel len w orden op een duideli jke manier geformuleerd.
(3) Allerlei in de kerkeraadsvergadering gedane wijzigingsvoorstel len betreffende het nieuwe
formulier w orden op een rij  gezet om tot  verdere besluitvorming te kunnen komen.

In zijn verg adering en van  03 -07 -19 95 , 1 8-0 9-1 99 5 en  25 -09 -19 95  heef t d e kerkeraad  zijn
besluit vorm ing af geron d. D e (hier en daar g eamend eerde) w ijzigingsv oorst ellen bet reff ende het
huidige formulier w erden aanvaard (met de daarbij  horende argumentatie). Daarmee verklaarde de
kerkeraad dat de genoemde bezwaren tegen het huidige huw elijksformulier gegrond zi jn. Vanw ege
tijd gebrek  zag de kerk eraad er ech ter v an af  om  met  het  voo rstel b etref fen de een nieu w  fo rmu lier
verder te gaan.

De kerk eraad heef t b eslot en om  de w ijzigingen  van h et h uidige f orm ulier ond er de aandac ht  van h et
kerkv erband  te b rengen  met  het  oog o p besluit vorm ing do or de GS-Berkel-1 99 6.  Hij w il graag dat
de gezamenlijke kerken oordelen over deze belangri jke zaak met betrekking tot een goede naleving
van art. 7 0 KO.

Daarom  volg t h ierond er de int egrale t ekst  van h et h uidige h uw elijksf orm ulier, w aarin de w ijzigings-
voorstel len gemarkeerd (met /. . . /) w orden aangegeven. Vervolgens w orden de argumenten voor de
w ijzigingen gegeven.
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Afkondiging

Inleiding

Instelling

Het huidige huwelijksformulier

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN HET HUWELIJK IN DE
GEMEENTE VAN CHRISTUS

De kerkeraad maakt aan de gemeente bekend, dat N. en N.,
zo de Here wil, (datum) zullen trouwen. Zij hebben de
kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd,
want zij begeren in het huwelijk, als een instelling van
God, tot zijn eer en overeenkomstig zijn Woord te leven.
Wanneer vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren worden
ingebracht, zal de bevestiging plaatsvinden in een
dienst des Woords op ... om ... te ...

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

De kerkeraad heeft u tweemaal bekend gemaakt, dat N. en
N. de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk hebben
aangevraagd. Vanuit de gemeente zijn geen gegronde be-
zwaren tegen de bevestiging ingediend. Daarom zullen wij
onder aanroeping van Gods naam daartoe overgaan.
Laten wij vooraf uit de Schrift horen, hoe God het huwe-
lijk heeft ingesteld als gave en opdracht aan man en
vrouw.

In Genesis 1 lezen we dat God na de schepping van hemel
en aarde de mens schiep naar zijn beeld. Hierop volgen
meteen de woorden: Man en vrouw schiep hij hen. God
zegende hen en God zei tot hen: Weest vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar,
heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des
hemels en over het gedierte dat op de aarde kruipt
(Gen 1:27,28).
Dat de Here de instelling van het huwelijk noodzakelijk
achtte, blijkt duidelijk uit Genesis 2:18-23. We lezen
daar immers dat Hij zei: Het is niet goed dat de mens
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past.
Toen Adam in het paradijs aan de dieren namen gaf, merk-
te hij dat hij voor zichzelf geen hulp vond die bij hem
paste. Daarop deed God een diepe slaap over Adam komen.
Hij nam een van zijn ribben en bouwde die tot een vrouw.
En Adam zong, toen God haar bij hem bracht: Dit is nu
eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn
vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man
genomen is.

Deze hechte band tussen man en vrouw houdt in dat zij
een eigen gezin gaan vormen. Daarom zal, zo lezen we,
een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw
aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Christus
heeft deze woorden over het huwelijk als instelling van
God bevestigd en voegde daaraan toe: Hetgeen dan God
samengevoegd heeft, scheide de mens niet (Mat 19:6).
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1Kor 7:2
1Kor 6:19

Mat 5:31,32
Mat 19:3-9
Mal 2:13-16
1Kor 7:1-10

Ex 20:14
Mat 5:31,32
Mat 19:3-9
Mal 2:13-16
1Kor 7:10-14

Doel

Ps 127:3

Gen 1:28

Ps 127:3
Gen 17:7
Ps 105:8,9
Hand 2:39
Ef 6:4

De verhouding
in het huwe-
lijk
Ef 5:22-33

Hieruit leren wij, dat God in zijn wijsheid man en vrouw
samenbrengt en hen in diepe levenseenheid aan elkaar
verbindt. Wanneer nu een man en een vrouw elkaar willen
toebehoren, zijn zij volgens Gods ordening verplicht een
huwelijksverbond aan te gaan. Zo zal iedere man zijn
eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
Dan wordt ontucht vermeden en zal ons lichaam, dat im-
mers een tempel is van de Heilige Geest, niet verontrei-
nigd worden.

/Omdat God wil dat de band van het huwelijk niet verbro-
ken wordt, waarschuwt Hij ons in de Schrift op verschei-
dene plaatsen tegen het kwaad van de echtbreuk, dat Hij
zeker niet ongestraft zal laten. Maar de gehuwden die
elkaar trouw blijven, zal Hij zegenen, en verenigd als
ze zijn door zijn hand, zal niets hen in dit leven van
elkaar mogen scheiden./
Wijziging 1
/Omdat God wil dat de band van het huwelijk niet verbro-
ken wordt, spoort Hij gehuwden aan om elkaar trouw te
blijven: verenigd als ze zijn door zijn hand, zal niets
hen in dit leven van elkaar mogen scheiden./

Gods Woord onderwijst ons ook over het doel van het
huwelijk.
Ten eerste zullen man en vrouw in liefde en met vreugde
elkaar toebehoren en in alle dingen van het tijdelijke
en eeuwige leven elkaar trouw helpen.

/Vervolgens zullen zij onder de zegen van God, die ge-
zegd heeft: Weest vruchtbaar en wordt talrijk
(Gen 1:28), meewerken aan de uitbreiding van het mense-
lijk geslacht. Zij moeten hun kinderen, wanneer zij die
van God ontvangen, opvoeden in de kennis en dienst van
de Here, tot zijn eer, tot opbouw van zijn kerk en tot
heil van die kinderen./
Wijziging 2
/Vervolgens zullen zij gehoor geven aan de roeping tot
het ouderschap - in vertrouwen op Gods hulp en in ve-
rantwoordelijkheid tegenover elkaar.
En wanneer zij uit Gods hand kinderen krijgen, zullen
zij die als Gòds kinderen erkennen en hen opvoeden in de
kennis en dienst van de Here - tot zijn eer, tot heil
van die kinderen en tot opbouw van zijn kerk./

Laten we nu ook luisteren naar wat de Schrift zegt over
de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk.

De apostel Paulus leert ons, dat de eenheid van man en
vrouw in het huwelijk een diepe betekenis heeft. Hij
spreekt van een grote verborgenheid en heeft dan het oog
op Christus en de gemeente.
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Ef 4:15-16
Kol 2:19

Gen 2:23

Gen 2:18

Ef 5:33
1Pt 3:7

Belofte

Ps 10:14

Ef 4:32

Wederzijdse
verplichtingen

1Pt 3:1-7
Ef 5:22-33
1Tim 2:8-15

1Pt 3:7

/Zoals Christus het Hoofd is van de kerk, en gezag over
haar heeft, zo heeft de man als hoofd gezag over zijn
vrouw. Zoals Christus zijn gemeente leidt, verzorgt en
beschermt, behoort de man zijn vrouw liefdevol te lei-
den, te verzorgen en te beschermen. Zoals de gemeente
zich laat leiden door Christus, zo moet de vrouw zich
gehoorzaam toevertrouwen aan de leiding van haar man, ze
moet hem volgen en helpen in alle dingen die naar Gods
wil zijn. Door zo elkaar te aanvaarden, zullen man en
vrouw hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en
zijn gemeente vertonen./
Wijziging 3
/Zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente, zo is de
man het hoofd van zijn vrouw. Dat wil zeggen: Zoals
Christus er is voor zijn gemeente, zo is ook de man er
voor zijn vrouw. Zoals Christus zijn gemeente heeft
liefgehad en zijn leven voor haar heeft gegeven, zo moet
ook de man zijn vrouw liefhebben als zichzelf, voor haar
zorgen en haar geborgenheid geven. Zoals de gemeente
zich zonder reserve toevertrouwt aan Christus, zo moet
ook de vrouw zich met liefde toevertrouwen aan haar man
en hem helpen in alles wat naar Gods wil is. Door zo
elkaar met liefdevol respect te aanvaarden, zullen man
en vrouw hoe langer hoe meer de eenheid van Christus en
zijn gemeente laten zien./

Aan de opdracht van God om als man en vrouw naar zijn
Woord te leven, heeft Hij rijke beloften verbonden. De
Here wil zegenen wie als getrouwden Hem vrezen en zijn
geboden eerbiedigen. We lezen immers in Psalm 128:1,2 de
belofte: Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn
wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw
handen; welzalig gij, het zal u welgaan.
Vanwege de zonde zullen zorg, moeite en verdriet de
gehuwden niet bespaard blijven. Maar zij mogen leven in
het vertrouwen dat de Here hen helpen zal met zijn va-
derlijke hand. Zij mogen vast geloven dat de Here hun
schuld wil vergeven, zoals ook zij elkaar hun zonden en
tekortkomingen vergeven. Door Christus Jezus onze Here
wordt het huwelijk immers geheiligd en dienstbaar ge-
maakt aan de komst van zijn koninkrijk.

(De voorganger verzoekt het bruidspaar op te staan.)
Bruidegom en bruid, hoort nu naar wat de Here in zijn
Woord van u vraagt.

/Bruidegom, heb uw vrouw lief als uw eigen lichaam,
zoals Christus zijn gemeente liefheeft: geef haar lei-
ding, verzorg en bescherm haar. Wees trouw in de uitoe-
fening van uw beroep, zodat u in staat bent uw gezin te
onderhouden en andere mensen te helpen. Vrees de Here en
leef verstandig met uw vrouw en bewijs haar eer. Zij is
immers ook medeërfgenaam van Gods genade in dit en in
het toekomstige leven. Dan zullen uw gebeden ook niet
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1Pt 3:7

1Tim 2:9

Rom 6:23

Vragen aan het
bruidspaar

belemmerd worden.

Bruid, heb uw man lief, aanvaard gehoorzaam zijn leiding
en volg hem, zoals de gemeente zich door Christus laat
leiden. Vrees de Here, wees uw man tot hulp, en zorg ook
goed voor uw gezin. Leef ingetogen en tooi u met het
sieraad van goede werken, die God wil belonen in dit en
in het toekomstige leven.

Blijft elkaar trouw en weest zo zegenrijk werkzaam op de
plaats die God u geeft in de gemeente en in de samenle-
ving./
Wijziging 4
/Bruidegom, heb uw vrouw lief als uzelf, zoals Christus
zijn gemeente liefheeft: zorg voor haar en geef haar
geborgenheid. Vrees de Here en leef verstandig met uw
vrouw en bewijs haar eer. Dan zullen uw gebeden niet
belemmerd worden.

Bruid, heb uw man lief en vertrouw u aan hem toe, zoals
de gemeente zich aan Christus toevertrouwt. Vrees de
Here en wees uw man tot hulp. Leef ingetogen en tooi u
met het sieraad van goede werken.

Leeft beiden van Gods genade, zodat u samen deelt in het
eeuwige leven.
Weest trouw in de uitoefening van de taken die God u
geeft. Dan bent u samen in staat uw gezin te verzorgen
en andere mensen te helpen.
Blijft elkaar trouw en weest zo zegenrijk werkzaam op de
plaats die God u geeft in de gemeente en in de samenle-
ving./

/U hebt nu gehoord dat het huwelijk door God is ing-
esteld en ook is u voorgehouden, hoe de Here wil dat u
daarin leven zult.
Verklaart u hier voor God en zijn heilige gemeente, dat
het uw oprechte voornemen is in uw huwelijk overeenkom-
stig Gods wil te leven?

(Antwoord:) Ja.

Onze Here God verlene u door zijn Heilige Geest de
kracht om uw belofte, die u gegeven hebt aan het begin
van uw huwelijk, na te komen, al de dagen die Hij u
samen schenken wil.

Wilt u elkaar nu de rechterhand geven en antwoorden op
de volgende vragen:

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:)

N., belooft u voor God en zijn heilige gemeente, nu u N.
tot uw vrouw genomen hebt, haar in liefde te leiden, te
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verzorgen en te beschermen? Zult u heilig met haar le-
ven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in
goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezond-
heid en ziekte, totdat de dood u zal scheiden? Belooft u
zo in uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te willen
leven?

(Antwoord:) Ja.

(De voorganger vraagt aan de bruid:)

N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeente, nu
u N. tot uw man genomen hebt, hem in liefde te volgen,
voor hem te zorgen en hem te helpen in alle dingen die
naar Gods wil zijn? Zult u heilig met hem leven, hem
nooit verlaten, maar hem trouw blijven, in goede en
kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en
ziekte, totdat de dood u zal scheiden? Belooft u zo in
uw huwelijk overeenkomstig het evangelie te willen le-
ven?

(Antwoord:) Ja./
Wijziging 5
/U hebt nu gehoord dat het huwelijk door God is ing-
esteld en ook is u voorgehouden hoe de Here wil dat u
daarin zult leven.
Wilt u elkaar nu de rechterhand geven en antwoorden op
de volgende vragen:

(De voorganger vraagt aan de bruidegom:)

N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeente, nu
u N. tot uw vrouw genomen hebt, haar lief te hebben en
te dienen? Zult u heilig met haar leven, haar niet ver-
laten, maar haar trouw blijven in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat
de dood u zal scheiden? Belooft u zo in uw huwelijk
overeenkomstig het evangelie te willen leven?

(Antwoord:) Ja

(De voorganger vraagt aan de bruid:)

N., belooft u hier voor God en zijn heilige gemeente, nu
u N. tot uw man genomen hebt, hem lief te hebben en te
dienen? Zult u heilig met hem leven, hem niet verlaten,
maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijk-
dom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat de dood
u zal scheiden? Belooft u zo in uw huwelijk overeenkom-
stig het evangelie te willen leven?

(Antwoord:) Ja/

(De voorganger spreekt tot het bruidspaar:)
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Zegen

Gebed

Zegen

De Vader van alle barmhartigheid, die u door zijn genade
tot dit huwelijk geroepen heeft, verbinde u met ware
liefde en trouw en geve u zijn zegen. Amen.

Laten we nu de naam van de Here aanroepen in dankzegging
en gebed. (Eventueel knielt hierbij het bruidspaar.)

Almachtige God en Vader, wij roemen uw wijsheid en goed-
heid die U openbaart in al uw werken, ook in de instel-
ling van het huwelijk. U hebt in het paradijs gezegd dat
het niet goed is, dat de mens alleen blijft. U gaf Adam
een hulp die bij hem paste en U bracht hen samen, opdat
zij die twee waren, één zouden zijn. Ook deze bruidegom
en bruid hebt U tot het huwelijk geroepen. Wij danken U,
dat U hen aan elkaar hebt verbonden. En wij bidden U,
wil hun uw Heilige Geest geven, zodat zij in een vast
geloof heilig leven naar uw wil en de macht van de zonde
weerstaan. Verhef uw aangezicht over hen en leid hen in
voorspoed en tegenspoed aan uw vaderhand.
Schenk hun uw zegen, zoals U de gelovige vaderen Abra-
ham, Isaak en Jakob gezegend hebt. Betoon U aan hen de
trouwe God van het verbond

/en ook aan hun kinderen, wanneer het U belieft hun die
te geven. Verleen hun wijsheid en kracht om die kinderen
godvrezend op te voeden tot eer van uw heilige naam, tot
opbouw van uw gemeente en tot verbreiding van het evang-
elie./
Wijziging 6
/... en ook aan kinderen, wanneer zij die uit uw hand
krijgen. Geef hun wijsheid en kracht om die kinderen
godvrezend op te voeden tot uw eer, tot heil van die
kinderen en tot opbouw van uw kerk./

Geef dat zij in gemeenschap met Christus leven en in
oprechte liefde elkaar trouw blijven tot eer van U en
tot zegen van hun naasten.
Doe hen met heel uw kerk uitzien naar de grote dag van
de bruiloft van het Lam.
Wil ons horen, barmhartige Vader, door Jezus Christus,
uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert
in eeuwigheid. Amen.

Onze trouwe God en Vader vervulle u met zijn genade en
geve u, dat u vele jaren in liefde en eensgezindheid
heilig voor Hem zult leven. Amen.
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ARGUMENTEN VOOR DE WIJZIGINGEN.

W ijziging 1
De huid ige t ekst  is, gelet  op de v erw ijzingen,  zonder m eer bijbels.  Alleen , het  gebru ik v an bijbelse
w oord en vraag t w el om d e juist e tijd  en w ijze. Nu ac ht en w ij het  onjuist  op een f eestelijk e dag als
een t rouw dag t egenov er het  bruid spaar m et een  godd elijke bedr éiging t e kom en. Bov endien m oet
w orden bedacht dat aanwezige gescheidenen deze passage nog al eens ervaren als een f ikse t ik op
de vingers: 'Pas maar op! De straf komt  nog w el' .  Dit mag veelal onterecht zi jn omdat de aang-
ehaalde bedreiging óverspel betreft en niet scheiding zonder meer, maar met de genoemde
gevoeligheid moet zeker op een feestdag gerekend worden.
Om dit al les achten w ij het uitermate gewenst dat de bedoeling van het formulier pósit ief geformu-
leerd wordt .

W ijziging 2
a) De eerst e zinsnede:  de huid ige t ekst  kan o p zichzelf  goed v erdedig d w orden . Per slot v an

rekenin g sluit  die vo or het  groo tst e deel aan bij Gen 1 :2 8,  terw ijl het  juist  is dat  huw elijk en
kinderen-kri jgen onlosmakelijk met elkaar verbonden zi jn.
Toch is het  noodzakelijk de t ekst aan t e passen, omd at de aanhaling v an Gen 1:2 8 m isver-
stan den k an opr oepen,  zeker bij niet -christ elijke t oehoo rders, als zou den get rouw den hier
opg eroepen w orden  zich on gerem d vo ort  te p lant en. Int ussen is algem een aanv aard dat  een
opd racht  van Go d noo it b uit en onze eig en veran tw oord elijkheid  om gaat , in d it g eval m et
nam e onze v erant w oord elijk t egenov er onze hu w elijkspart ner. H et is v an belang  dit  met
zoveel woorden in een huw elijksformulier op te nemen.
Daar ko mt  nog b ij: het  kan n iet o nt kend  w orden  dat  de co nt ekst  van Gen  1: 28  (tw ee mensen
op een leg e aarde, v rij van zo nde) f und amen teel an ders is dan o nze con tek st (m iljarden
mensen in een wereld, die door de zonde met haar gevolgen geschonden is). Daarom vraagt
Gen 1: 28  om  een nadere t oelich tin g. V oor alle du idelijkh eid: h iermee w ordt  niet  gezegd d at
Gen 1: 28  om  die veran derde c ont ekst  niet  meer geld t.  M aar het  is onv erstan dig een t ekst  te
cit eren die v anw ege haar and ere con tek st b ij de to ehoor ders de v raag kan  opro epen òf  die
(zo) nog w el geldt.
Conclusie: een aanhaling van Gen 1:28  zònder toelichting is te onbeschermd en kan daarom
bet er acht erw ege blijv en. In p laats d aarvan k an bet er voo r een f orm ulering  geko zen w orden
die duidelijk maakt w at de kerk in elk geval, mee uit Gen 1:28,  inzake kinderen-kri jgen uit de
Bijbel heeft afgelezen.
Daar ko mt  nog b ij: de bet ekenis v an de w oord en ' ond er de zegen v an God'  is zonder u itleg
niet duideli jk. Als w e verderop in het huw elijksformulier over Gods zegen lezen (zie bi j  de
aanduid ingen in  de marg e ' Beloft e'  en ' Zegen' ), vat  het  fo rmu lier Gods zegen k ennelijk  in
deze zin op d at God  zijn húlp  to ezegt.  Passend bij het  tw eede doel v an het  huw elijk is dan
ook getrouw den te wijzen op de noodzaak te vertrouwen op Gods hulp.

b) De t w eede zinsned e: de hu idige f orm ulering  is juist,  maar daar in ont breekt  w at d e posit ie van
de kinderen van  gelovige oud ers is: ze zijn geen heidenen die door hu n christ elijke ouders
naar Christ us geleid m oet en w orden , m aar ze zijn al kinder en van  God. H et is zinv ol om  dat
als uitgangspunt voor de opvoeding expliciet in deze zinsnede op te nemen.
Het  kan m isverst and op roepen  dat  aan het  slot  eerst sp rake is van  de opb ouw  van d e kerk en
dan pas v an het  heil van  de kin deren,  als zou dat  heil ond ergesch ikt  zijn aan de op bou w  van
de kerk. Om mogeli jk verkeerd lezen te voorkomen is het beter de volgorde om te keren.

W ijziging 3
In dit  gedeelt e draait  het  om  de uit leg van  de w oord en ' hoo fd '  en ' ond erdanig  zijn' . In het  huw e-
l i jksformulier w ordt 'hoof d' v erbonden met: gezag hebben, leiden, beschermen, terw ij l 'onderd-
anig-zi jn' w ordt verbonden met: zich gehoorzaam toevertrouwen aan de leiding, volgen (zie ook de
vragen  aan bruid egom  en bruid ).
Deze uit leg is begrijp elijk. D e verho uding  man-v rouw  w ordt  imm ers vergelek en met  de relat ie
Christ us-gem eent e, en v an Christ us geldt  nu eenm aal dat  Hij gezag ov er ons heef t,  ons leidt  en
beschermt, w aarbij past dat w ij Hem hebben te gehoorzamen en te volgen. Hij is onze Heer. De
kernv raag is: h ebben b eide t ermen  (Christ us als Hoo fd  en als Heer) dezelf de bet ekenis? Of w el: is
het juist de term Hoofd te verbinden met gezag en leiding?
a) Als w e spreken  over Ch ristu s als het H oof d van  de gem eent e, zijn lich aam,  is het  allereerst

onjuist  ' Hoof d'  op t e vat ten  als het v oorn aamst e lichaam sdeel. To egegev en, als je Ef 4 :1 5-1 6
en Kol 2 :1 9 leest , heef t h et er d e schijn  van d at H oof d als lichaam sdeel w ordt  opgev at,  met
als con sequent ie dat  de gem eent e Christ us'  rom p zou zijn.  Toc h is dat  niet  de bedo eling v an
Paulus; niet voor niets wordt de gemeente als een compleet l ichaam voorgesteld, waarvan de
gelovigen de verschil lende leden zi jn, bijvoorbeeld: oog, hand, voeten, maar ook hoofd (1 Kor
12:2 1). Kortom, w el drukt de aanduiding 'Hoofd'  de nauwe band uit tussen Christus en de
gem eent e, m aar daarbij is ' Hoof d'  niet  bedoeld  als (leidingg evend , st urend ) lichaam sdeel.
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b) Wat is dan wel de zin van het w oord 'Hoofd' ? Moeten we dan misschien denken aan de
andere bet ekenis u it h et w oord enboek : ' met  leiding b elaste,  voo rnaam ste p ersoon ' . Gaat  het
om  gezag, o m ran gord e? Inderdaad zijn er t w ee plaatsen  in de briev en van  Paulus w aarin
Christ us ken nelijk in  deze bet ekenis ' hoo fd '  heet : Ef 1 :2 2,  w aar Christ us ' Hoof d bov en alles'
genoem d w ordt , èn Ko l 2: 10 , w aar Christ us aanged uid w ordt  als ' het  Hoof d van  alle overh eid
en mac ht ' . A nders g efo rmu leerd: d e verbin ding v an de t erm ' Hoof d'  met  ' bov en alles'  en
'v an alle overheid en macht'  geeft een gezagsrelatie aan.
Anders is het als Christus het Hoofd heet van de geméénte. Bli jkens Kol 1:18  heet Christus
het  Hoof d van  de gem eent e omd at H ij ' het  begin (is),  de eerst gebor ene uit  de dod en, zod at
Hij ond er alles de eerste g ew orden  is' ; op  dezelfd e manier h eet d e man in  1 Ko r 11 :3 ,8 -9 h et
hoo fd  van d e vrou w , om dat  hij als eerste en  de vro uw  ter w ille van h em gesc hapen is.  M et
andere woorden: zow el bij  Christus als bij  de man ziet 'hoofd'  in dit verband niet op rang of
posit ie, m aar is het  een plaat sbepaling : eerst e, oo rspron g, b egin.  Nat uurlijk  staat  dat  in het
geval v an Christ us niet  los van  zijn gezagsv olle posit ie, m aar, en d aar gaat  het  hier om , het
element van gezag hoort niet bi j de term 'hoofd' , als dit op Christus' relatie tot de gemeente
w ordt  to egepast .
Met deze bi jzondere plaats van Christus gaat een heel eigen betekenis voor de gemeente
samen . De dr ie keren d at d e term  ' Hoof d'  in verb and m et d e gemeen te w ordt  ingev uld,  is
namelijk sprake van : groei geven (Ef 4 :1 5-1 6,  Kol 2: 19 ), instand houden (let terlijk staat  er:
redden, Ef 5 :2 3), lief hebben, zich  overgev en, vo eden, koest eren (Ef 5 :2 5-3 0). A ndere
w oorden ko men in sam enhang m et ' Hoof d'  niet v oor.
Van daaruit moeten w e ook het hoofd-zijn van de man ten opzichte van zi jn vrouw  invullen:
hij is niet  haar leider,  maar deg ene die zich  voo r haar inzet .
Heel dit  verhaal m aakt  met een duid elijk dat  in een hu w elijksf orm ulier de t erm ' Hoof d'  zonder
to elicht ing on bruik baar is. On verm ijdelijk w ordt  dat  w oord  spont aan uit gelegd als lic haam s-
deel en/of als ' leider'.  Natuurl i jk zou ervoor gekozen kunnen w orden de term 'Hoof d' t e
verv angen,  maar zolan g deze t erm in  onze bijb elvert aling v oork om t is er v eel voo r te zegg en
die toch te handhaven. Maar om eventuele verkeerde associaties te vermijden ontkomen w e
er niet  aan om  aan de ' Hoof d' -passage een t oelich ten de verk laring t oe t e voeg en. W ij kiezen
voor een formulering waarin hèt kernelement van hoofd-zi jn uitkomt: het gericht zi jn op de
ander: 'Zoals Christus er is voor zijn gemeente, zo is ook de man er voor zijn vrouw' . Voor de
goede verstaander zit in deze zinsnede ook nog min of meer dit opgesloten dat Christus (de
man) de eerste is, in die zin dat Hij (hi j) klaarstaat om zi jn gemeente (zi jn vrouw) te ontvang-
en.

c) M aar spoor t d e uit leg bij b) w el met  de verm elding in  Ef 5: 22 ,2 4 d at d e vrou w  aan de m an
onderdanig m oet zijn, zoals de gemeent e onderdanig m oet zijn aan Christus? Die term
veronderstelt toch duideli jk: ondergeschiktheid, gehoorzaamheid?
So ms w or dt  de  op dr ac ht  t ot  de  vro uw  on de rd an ig  te z ijn v erzacht  do or  te w ijzen o p Ef  5 :21 :
' W ees elkáár ond erdanig ' . Uit  dit  vers w ordt  dan de c onc lusie get rokk en dat  je Ef 5: 22 ,2 4 in
feit e ook  kun t o mk eren: d e man m oet  zijn vro uw  onder danig zijn . Het  is w aar: in Fil 2 :3
w ordt  w el een w ederzijdse v orm  van o nderd anigheid  gevraag d: ' de één ach te d e ander
uitnem ender dan zichzelf' . M aar Ef 5 :2 1 k an zo niet v eralgemeniseerd w orden: v ers 21  vorm t
een basis-uitspraak die in 5: 22 -33  (vrouw -man), 6 :1 -4 (kinderen-ou ders) en 6:5 -9 (slaaf-heer)
nader uit gew erkt  w ordt . M et an dere w oord en: in  5: 22 -33  w ordt  een versc hìllende bo odsc hap
gericht tot  man en vrouw, m et dit gemeenschappeli jke dat Christus de relatie van de een tot
de ander m oet  beheersen:  ' als aan de Here'  (5: 22 ), ' man nen. ..ev enals Christ us'  (5: 25 ).
Alleen , w at is d e bet ekenis v an ond erdanig  zijn? In 6: 1 en  6: 5 w ordt  gespro ken o ver
gehoorzaamheid. Opvallend genoeg w ordt die term in Ef 5 niét in verband met de vrouw
gebruikt. Omgekeerd wordt de relatie ouders-kind en heer-slaaf niet en de relatie man-vrouw
w el vergelek en met  de verh oud ing Chr istu s-gemeen te.  Dat  geef t w el aan dat  het  onder danig
zijn een ver schillen de kleu r heef t al n aar gelang d e relatie.  De ter m m oet  daarom  neut raler
vertaald w orden (ook vanw ege het feit dat de term onderdanigheid in het tegenwoordige
Nederlands de negatieve kleur heeft v an kruiperigheid): zich schikken naar iemand, recht
doen aan  iemand s plaat s en f unc tie.  In het  geval v an kin deren bet ekent  dat  gehoo rzamen,  in
het  geval v an slaven  eveneen s, m aar w at b etek ent  ' zich sc hikk en naar de m an'  in het  geval
van een vrouw ?

d) W illen w e in het  huw elijksf orm ulier rech t d oen aan Ef 5 :2 2-3 3,  dan m oet en w e ermee
rekenen  dat  Paulus hier ov er de verh oud ing m an-vro uw  spreekt  teg en de ach terg rond  van
Gen 2-3 : niet  voo r niet s cit eert h ij Gen 2: 23 . Daar w ordt  vert eld dat  Ad am bij zijn  ont w aken
Eva (h)erkent als zijn partner; op de meest unieke manier w eet hi j zich met haar verbonden:
'V lees van mijn vlees!' .  Maar wat gebeurt er in Gen 3? Eva maakt zich los van Adam door
naar de slang  te lu isteren . A ls God oo k A dam  ter v erant w oord ing ro ept , st oot  die zijn
huw elijkspartner van zich af met de woorden: ' De vrouw die U aan mijn zi jde gesteld hebt'
(Gen.3 :1 2).  Daarmee is h un relat ie kapo t.  God ko ndigt  dan aan d at d eze disharm onie
ty perend  zal zijn voo r het  verv olg (Gen. 3: 16 ): ' Naar uw  man zal u w  begeert e uit gaan en h ij
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zal over u  heersen' . M et an dere w oord en: d e vrou w  zal proberen  de man  te v erleiden,  greep
op h em t e krij gen , he m n aar haar  hand  te ze tt en,  afh ank elijk  van  haar t e mak en (v oor  deze
bet ekenis v an ' begeert e'  zie Gen 4: 7).  Hiervan  zal de man  misbr uik m aken d oor d e baas ov er
haar te spelen, haar aan zich te onderw erpen.
Nu zegt Paulus in Ef 5: Christus brengt herstel van de relatie manvrouw . Allereerst door de
man  te v eranderen : als hoo fd /oo rspron g van  de vro uw  mo et h ij Christ us, h et H oof d/b egin v an
de gem eent e, nav olgen.  In plaat s dat  hij zijn vr ouw  op een af stan d hou dt , leert  hij net  zoals
Ad am w eer vol d ankb are verw ond ering ov er zijn vro uw  zeggen:  ' Vlees v an mijn  vlees'
(vandaar dat in Ef 5:2 8-29a over het voeden en koesteren van het l ichaam gesproken wordt,
w at o p de v rouw  to egepast  w eergegev en kan  w orden  met : zorg en en geb orgen heid gev en).
Hierb ij is dan  de t aak v an de  vro uw  dat  zij deze p laat s van  de m an als lie fd egev er erk ent : ze
sto pt  ermee een relat ie met  hem af  te d w ingen,  hem n aar haar hand  te zet ten , m aar
vert rouw t zic h aan hem  to e, laat  zich drag en doo r zijn liefd e.
Deze benad ering m aakt  duidelijk  dat  gezag/leid ing en v olgen/ gehoo rzaamheid  helemaal b uit en
Paulus'  bet oog  van Ef 5  valt . Het  is dus geen  blijk v an verk eerde eman cipat ie als met  name
zust ers in de gem eent e zich aan d eze ty pering en van  de man /v rouw -relatie st oren.  Het  is
w aar: in 1  Petr 3 :6  w orden  de zust ers aangespo ord o .a. Sara n a te v olgen zo als zij 'A braham
gehoorzaamde en h em heer noem de' . Het k omt  ons voo r dat hier w ordt  aangegeven hoe Sara
in háár t ijd, p assend bij d e to enm alige, pat riarchale v erhou dingen  (denk  aan Hagar) ro yaal
invu lling gaf  aan het  ' ond erdanig -zijn' , het  erkenn en van  de plaat s van A braham .

W ijziging 4
a) In de aansporingen tot bruid en bruidegom is uiteraard aangesloten bi j  wat in het voorafgaan-

de gezegd is over de verhouding man-vrouw .
b) In het  huidig e fo rmu lier w ordt  een vrij st rikt e taak verdelin g aangeg even t ussen m an en

vrouw :
-Man: 'Wees trouw  in de ui toefening van uw beroep.. . . ' .
-Vrouw : 'Zorg goed voor uw  gezin'.
In de prak tijk  is deze scheid ing-v an-t aken n ooit  bij iedereen w aterd icht  gew eest:  altijd  zijn er
vrou w en gew eest d ie volo p m eew erkt en in het  bedrijf  van h un m an. Oo k is er no oit  mo eilijk
over gedaan als een vrouw  een baan aannam in plaats van haar w erkloze of 'arbeidsong-
eschik te'  man.  Bij w ijze van uit zonderin g? gezien de t ienduizen den is dat  een onju iste
ty pering  van d e situ atie.  Verd er w ordt  het  door  geen enk ele kerkeraad  als princ ipieel onju ist
bestreden dat vele getrouwde vrouw en-met-kinderen tegenwoordig met hun man de
gezinst aak zo plo oien dat  zij ook b uit enshuis k unn en w erken.  Kort om : de t w eedeling u it h et
huwel i jksformulier  (de man bui tenshuis z 'n beroep, de vrouw  binnenshuis haar gezinstaak)
spoort  a l lang niet  meer met de prakt i jk .
M oet  die prak tijk  dan niet  alsnog als o nbijbels aan  de kaak  gest eld w orden ? Het p robleem  is
dat  de be roep ssam enst elling  van  de OT - en NT -sam enlev ing  niet  te v ergeli jken  is me t o nze
beroep ssamen stellin g. Zo  is de boerin -mo eder uit  Spr 3 1 een  to taal an dere dan d e moe-
der-huisv rouw  in een f lat.  Daarom  is het  onjuist  aan de f eitelijk e w erkv erdeling u it d e bijbelse
ti jd een norm te ontlenen voor al le t i jden.
Natuurl ijk zijn er taken biologisch bepaald: bevallen en de borst geven horen bij  de vrouw,
fy siek besc herm en/st raff en is (doo rgaans) m eer(!) iet s van d e man.  M aar vind t d e taak verde-
ling op  een ch ristelijk e manier in  onder ling ov erleg plaat s, dan  w ijzen zich een  heleboel zak en
vanzelf , inc l. dat  voo rkom en zal w orden  dat  het  gezin (m .n.  de kin deren,  maar oo k het
kinderen-kri jgen) alsook de gemeente de dupe wordt v an een bepaalde taakverdeling.
Dit  alles pleit erv oor g een bepaald e taak verdelin g als de enig  w are te g aan f orm uleren.  W el is
het  nood zakelijk d eze zaak op h et ju iste n iveau t e brengen ; van daar de f orm ulering : ' de t aken
die God u geeft '  en ' samen'.

c) In de v ragen aan d e bruideg om  is een zinsnede u it h et c itaat  van 1 Petr 3 :7  w eggelat en: ' Zij is
immers ook medeërfgenaam van Gods genade in dit en in het toekomstige leven' ( in de
volg ende zin is ' ook '  w eggelat en om dat  dit  ont breekt  in het  cit aat).  Tegen d e opnam e van
deze zinsnede zijn  tw ee bezw aren aan t e voeren : een der gelijke u itsp raak ov er de màn
ont breekt  in de v ragen aan d e bruid,  w aardoo r een onn odige o neven w icht igheid o nt staat
tussen de tw ee vraagstell ingen; bovendien w ordt met die zinsnede een stèl l ing uitgesproken,
terw ij l het er juist om gaat vrágen te stel len.
Om recht te doen aan deze tw ee bezwaren en tegeli jk toch de hoofdelementen van de
zinsnede u it 1 Petr 3 :7  te v erw erken,  is aan de gezam enlijke v ragen deze p assage t oege-
voegd: ' Leeft beiden van Gods genade, zodat u samen deelt in het eeuwige leven'. De
verv anging  van ' het  leven'  uit  1Pet r 3: 7 d oor ' eeuw ig leven '  is gebeurd  in aansluit ing aan
Ro m  6 :2 3 .
In de v ragen aan d e bruid is o ok een  zinsnede w eggelat en: ' die God w il belonen  in dit  en in
het  to ekom stig e leven' . Op zic h is dit  een bijbelse g edach te (zie bijv . 2 Kor 5 :1 0);  to ch is h et
beter die hier w eg te laten met als argumenten: deze zinsnede ontbreekt in het hier aang-
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ehaalde 1 Tim  2: 9;  bov endien is o nder h et k opje ' belof te'  al over Go ds ' belonin g'  gespro ken
en dan voor béiden.

W ijziging 5
a) De eerste vraagstell ing aan bruidegom en bruid samen is geschrapt, met hetzelfde argument

dat  de sy nod ale dep ut at en in  hun  rapp ort  aan d e GS-A rnh em- 19 81  hadd en ge bru ikt  om  deze
passage tussen haakjes te plaatsen: "V olgens deputaten is dit (die gezamenli jke vraag)
overbodig. Het bruidspaar heeft de begeerte tot kerkelijke bevestiging al te kennen gegeven,
de kerk eraad heef t d e bevest iging t oegest aan, en d e gemeen te reed s in ken nis gest eld van
hun begeerte" (deputatenrapport ,  b lz.  71).  Daar komt bi j dat  de inhoud van de gezamenli jke
vraag (is het uw  voornemen 'overeenkomstig Gods wil te leven') ook in de tw ee volgende
vragen  teru gkeert  (' Beloof t u  ...  overeen kom stig  het  evang elie te w illen leven ' ).
W aarom  deze gezamen lijke vr aag t och  in het  fo rmu lier is opgen om en, k an uit  de A ct a van
Arn hem -19 81  niet  w orden  opgem aakt . Het  is in th eorie m ogelijk  dat  er een verg issing in h et
spel is gew eest.

b) Het  huidig e fo rmu lier sluit  in zijn vr aagst elling aan b ij het  voo rafg aande,  met  als gevo lg dat  er
maar liefst driemaal in het formulier w ordt gesproken over ' leiden, verzorgen, beschermen'
als taak  van d e man,  met  de daarm ee corresp ond erende t aken v an de v rouw : in d e rubriek en
' De verhoud ing in het  huw elijk',  ' Wederzijdse verplicht ingen'  en ' Vragen aan het  bruidspaar' .
Daarom  pleit en w ij ervoo r in de v raagst elling m et een  ander aspec t t e kom en, n amelijk  dat
man  en vro uw  als parallelle taak  hebben : lief hebben  en dienen . Dat  dit  in bepaald e opzich ten
versc hillend u itp akt  bij man  en vro uw , is in het  voo rafg aande al v oldoen de verw oord ; niet
voo r niet s opend e de vraag stellin g m et:  U is ' voo rgeho uden h oe de Here w il dat  u in het
huw elijk leven  zult' .

W ijziging 6
Hier wordt  aangesloten bij  de gewi jzigde formuler ing van het tw eede doel  van het huwel i jk .
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RAPPORT VAN DEPUTATEN-CURATOREN VAN DE GEREFORMEERDE MISSIOLOGISCHE
OPLEIDING

Inleiding

Het nu volgende rapport betreft de periode van einde 1992 tot 1 oktober 1995. Gerekend vanaf medio
september 1993, toen de door de GS van Ommen gegeven opdrachten en verleende machtigingen
van kracht werden, kan men spreken van een overgangsperiode in de geschiedenis van de GMO.
Deze synode gaf aan deputaten-curatoren immers de opdracht 'een studiebegeleider te benoemen
en te instrueren die voor de volle tijd aan de GMO verbonden is ...' Bovendien moesten de
organisatiestructuur en de opzet van het onderwijs van de GMO bestudeerd worden en
samenwerking met een eventueel toekomstige IGTT onder ogen gezien worden.  Deputaten-
curatoren werden gemachtigd om te zien naar een doeltreffende bureauruimte en naar eventuele
voorziening in assistentie voor de bureauwerkzaamheden, een en ander zo mogelijk in samenwerking
met andere gereformeerde organisaties. Dit alles betekende een ingrijpende verandering van de
koers die door de GS van Arnhem 1981 was uitgezet en waarin de GMO tot dusver had getracht te
varen. De uitvoering van de koerswijziging heeft veel ti jd en aandacht van deputaten-curatoren
gevraagd. De neerslag daarvan wordt in dit rapport gevonden, naast de mededelingen over de
voortgang van de normale werkzaamheden.
Aan de financiën wordt een afzonderlijk deel van het rapport gewijd.
Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat enige bijlagen aan het rapport zijn toegevoegd. Omdat
de hoofdzaak van de inhoud der bijlagen in het rapport te vinden is, worden deze bijlagen niet aan
de kerken toegezonden maar alleen aan de generale synode. 

Deel 1

1  Deputaten-curatoren

1.1 Tot september 1993 fungeerden de door de Generale Synode van Leeuwarden benoemde
deputaten-curatoren. Daarna traden als zodanig aan de broeders die door de Generale Synode van
Ommen werden aangewezen, ds.H.W.Ophoff (S), ds.A.P.van Dijk, br.C.A.Folkerts, br.M.W.Folmer,
br.S.Jonker, ds.P.H.van der Laan en ds.A.Scheringa als primi. Secundi werden ds.M.J.C.Blok,
ds.J.A.Boersema, ds.T.Groenveld en br.J.D.Stamhuis. Toen na een jaar ds.P.H.van der Laan zich
om zijn werkzaamheden te beperken terugtrok als curator, werd ds.J.A.Boersema uitgenodigd de
lege plaats in te nemen, dit om de verbindingslijnen met deputaten IGTT korter te maken.
1.2 Het moderamen werd gevormd door ds.H.W.Ophoff als president, ds.A.P.van Dijk als secretaris,
br.S.Jonker als penningmeester en aanvankelijk ds.P.H.van der Laan maar later ds.J.A.Boersema
als alg.adjunct. Br.C.A.Folkerts behartigde als eerste de zaken m.b.t.de organisatiestructuur.
Vermeldenswaard is, dat de president-curator, ds.Ophoff, op 30 april 1995 een koninklijke
onderscheiding mocht ontvangen.
1.3 Voor de aan deputaten-curatoren verstrekte bijzondere opdrachten en machtigingen, die in de
Inleiding kort zijn weergegeven, moge verwezen worden naar de Acta van de Generale Synode van
Ommen 1993, Art.48, Besluit 4,5 en 6.
1.4 Deputaten-curatoren hebben in de verslagperiode 22 keer vergaderd, waarvan één keer
telefonisch. Meer dan eens moest een vergadering in een voortgezette zitting bijeenkomen. De
vergaderingen verliepen steeds in goede harmonie.

2 Studiebegeleider

2.1 Tot de indiensttreding van de full-time studiebegeleider, 1 maart 1995, heeft ds.D.T.Vreugdenhil
op deeltijd-basis deze functie waargenomen. Deputaten-curatoren zijn hem zeer erkentelijk, dat hij
naast het veeleisende werk in zijn gemeente de GMO met grote trouw als studiebegeleider heeft
willen dienen.
2.2.1 Reeds in de eerste vergadering van de door 'Ommen' benoemde deputaten hebben zij zich
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beziggehouden met het zoeken van een full-time studiebegeleider. Ds.D.T.Vreugdenhil had zijn
functie ter beschikking gesteld en verklaard de nieuwe taak niet te ambiëren. Deputaten-curatoren
zijn ca. een half jaar met een broeder in gesprek geweest, die uiteindelijk berichtte niet voor een
benoeming in aanmerking te willen komen. Toch is het geen verloren half jaar geweest. Het externe
overleg en het interne beraad hebben deputaten in staat gesteld een aantal voor de toekomstige
structuur van de GMO belangrijke conclusies te trekken en om een bredere omschrijving te geven
zowel van de inhoud de betrokken functie als van het 'profiel' van de betrokken functionaris. Van de
bedoelde conclusies moeten twee speciaal genoemd worden. Ten eerste, omdat de functie van
studiebegeleider erg eenzaam is, moet hij door een sterke studie-adviescommissie omringd worden.
Ten tweede om krachtig bij de missiologie betrokken te blijven, moet de studiebegeleider  voor enkele
onderdelen van het vak 'Missiologie algemeen' zelf als docent optreden. (Zie verder Bijlage 1)
2.2.2 Op 2 september 1994 hebben deputaten-curatoren, op voordracht van hun studie-
adviescommissie, ds.Jac.Kruidhof eenstemmig benoemd als full-time studiebegeleider. Aanvankelijk
was de benoeming bedoeld voor de tijd totdat aan ds.Kruidhof emeritaat zou worden verleend. Op
verzoek van ds.Kruidhof is echter met hem overeengekomen, dat de benoeming in eerste instantie
geldt voor drie jaar. Dit niet alleen om in de loop van deze periode de invulling en uitvoering van de
nieuwe functie te kunnen evalueren, maar vooral ook in afwachting van verdere ontwikkelingen en
besluiten van de eerstkomende generale synode betreffende de IRTT en met name de relatie tussen
de GMO en de IRTT. Na verloop van de bedoelde drie jaar kunnen deputaten-curatoren ds.Kruidhof
herbenoemen voor het leven. Van deze herbenoeming zal worden afgezien als beide partijen, gelet
op de argumentatie voor een beperkte benoemingstermijn, hiertoe eenstemmig concluderen. In geval
geen overeenstemming kan worden bereikt, zullen deputaten-curatoren na overleg met ds.Kruidhof
bepalen op welke wijze het geschil zal worden beslecht.
Er is een regeling vastgesteld voor het geval ds.Kruidhof niet zal worden herbenoemd.
Er is met de kerk te Arnhem een overeenkomst aangegaan i.v.m. de emeritering van ds.Kruidhof en
de overeenkomst van de kerk te Arnhem met de VSE inzake de verschuldigde bijdrage en de
eventueel te ontvangen uitkeringen ten behoeve van ds.Kruidhof.
Voor de honorering van ds.Kruidhof is als vuistregel aanvaard, dat hij er door zijn benoeming
financieel niet op achteruit mag gaan.
2.2.3 Per 1 maart 1995 is ds.Kruidhof als full-time studiebegeleider aan de GMO verbonden. Op 21
april 1995 is een buitengewone curatorenvergadering gehouden, waartoe allen die in bijzondere mate
bij de GMO betrokken zijn, waren uitgenodigd. In deze vergadering is officieel afscheid genomen van
ds.D.T.Vreugdenhil en heeft de installatie van ds.Kruidhof plaats gehad. Deze heeft bij die
gelegenheid het Ondertekeningsformulier voor de Studiebegeleider publiek met zijn handtekening
bekrachtigd.
2.3 Ds.Kruidhof is inmiddels al enige maanden in zijn nieuwe functie actief. Deputaten-curatoren
hebben dankbaar geconstateerd, dat hij door persoonlijke contacten met alle docenten werkt aan
verdieping van hun betrokkenheid bij de GMO. Ook met de studenten onderhoudt hij intensieve
contacten op het persoonlijke vlak en hij stimuleert onderlinge contacten tussen hen. Op deze manier
werkt hij bij hen aan een goede motivatie tot en een zuivere kijk op hun toekomstige werk. 
Verder heeft hij al een belangrijk aandeel gehad in de formulering van een aantal punten m.h.o. op
het te ontwikkelen beleid.
Met drs.C.J.Haak is een verdeling gemaakt in de vakken Missiologie algemeen. Ds.Kruidhof neemt
Theorie van de zending en Geschiedenis van de zending voor zijn rekening; drs Haak houdt de
vakken Theologische opleiding en Elenctiek.

3 Administrateur

3.1.1 Gedurende de eerst maanden van de verslagperiode gold de volgende regeling: ds.R.Houwen
fungeerde als coördinator-congresbegeleider a.i., br.A.De Graaf trad op als secretaris van de studie-
adviescommissie, die ook belast was met de uitvoering van de voorbereiding van congressen en
dergelijke; de penningmeester, br.H.Koelewijn, verzorgde de financiële administratie. 
3.1.2 Helaas moest ds.Houwen al spoedig om gezondheidsredenen terugtreden. Br.de Graaf was
bereid, en door verandering in zijn persoonlijke omstandigheden ook in staat, de taken van
ds.Houwen tot het aantreden van de full-time studiebegeleider
voor zijn rekening te nemen. 
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3.1.3 Einde 1993 kwam er een eind aan het penningmeesterschap van br.Koelewijn. Br.S.Jonker was
wel bereid het penningmeesterschap over te nemen, maar op voorwaarde dat er in verband met het
tijdsaspect een voorziening getroffen werd t.a.v. de uitvoering van de financiële administratie, het
doen van door de penningmeester goedgekeurde betalingen en dergelijke zaken. Deputaten-
curatoren hebben, gedachtig aan de machtiging "zo nodig te voorzien in assistentie voor de
bureauwerkzaamheden van de studie begeleider en van de GMO in het algemeen", die voorwaarde
aanvaard.
3.2.1 Vervolgens hebben zij br.A.de Graaf benoemd tot administrateur op de basis van twee dagen
per week. De arbeidsrechtelijke vormgeving hiervan had heel wat voeten in aarde, maar kon tot een
goed einde gebracht worden. Nadat eerst een voorlopige constructie was toegepast, is br.De Graaf
per 1 januari 1995 in dienst van de GMO getreden. Dit voor de periode van een jaar, waarbij telkens
een verlenging met een periode van drie maanden mogelijk is.
3.2.2 De taak van br.De Graaf omvat de administratieve bijstand van de penningmeester, het
secretariaat van de studie-adviescommissie en de werkzaamheden op aanvraag van de
studiebegeleider en, in de derde plaats, ondersteuning op organisatorisch terrein van de
studiebegeleider bij het verder tot ontwikkeling brengen van de GMO.
Zowel deputaten-curatoren en de studiebegeleider als br.De Graaf zelf zijn blij, dat hij zo bij de GMO
betrokken kan blijven.

4 Bureauruimte en facilitaire samenwerking met andere Geref.organisaties

4.1 Kort nadat de generale synode deputaten-curatoren gemachtigd had om te zien naar een
doeltreffende bureauruimte, bereikte hun de aanbieding van het GVI, dat ze enige kamers konden
huren in het pand Oosterlaan 8 te Zwolle. Ze zijn hier op ingegaan en hebben twee kamers gehuurd.
Deze vertrekken zijn inmiddels ingericht en in gebruik genomen door de studiebegeleider en de
administrateur. Ook de vergaderingen van deputaten-curatoren hebben plaats in dit pand, dat door
de onmiddellijke nabijheid van het station NS uitermate gunstig gelegen is.
4.2 Op uitnodiging van het GVI en DVN zijn vertegenwoordigers van een aantal Gereformeerde
instellingen, waaronder ook de GMO, bijeen geweest om hun belangstelling en wensen te peilen voor
facilitaire samenwerking in zoiets als een Gereformeerd Dienstencentrum. Deze vergadering heeft
een werkgroep in leven geroepen die een nader onderzoek moet instellen.

5 De studie-adviescommissie

5.1.1 Gedurende de eerste maanden van de verslagperiode telde de SAC drie stemhebbende leden,
- ds.D.T.Vreugdenhil, drs.C.J.Haak en ds.R.Houwen - en een niet-stemhebbend lid, nl.br.A.de Graaf.
Toen ds.Houwen moest terugtreden en br.De Graaf diens taken overnam is er niet naar uitbreiding
van de SAC gezocht. Naderhand heeft ds.Kruidhof de plaats van ds.Vreugdenhil in de SAC
ingenomen.
5.1.2 De SAC heeft zich met grote inzet van haar taak gekweten. Niet alleen moest zij het dagelijkse
bedrijf van de GMO gaande houden, maar ook moest zij meedenken en adviseren bij de
veranderingen die zich in de GMO voltrokken. Deputaten-curatoren hebben grote waardering voor
het werk van de SAC.
5.2 Het aantreden van de full-time studiebegeleider maakt de SAC niet overbodig, maar maakt haar
nog meer noodzakelijk.

6 Docenten

6.1 Het was moeilijk een opvolger voor drs.W.C.van der Horst als docent culturele antropologie te
vinden. Ds.G.J.van Enk heeft zich bereid verklaard als zodanig op te treden. De bedoeling is, dat hij
de studenten in Gereformeerde zin begeleidt bij het bestuderen van de literatuur en het volgen van
een externe cursus.    
6.2 Het vak Gemeenteopbouw wordt, gezien de verschuivingen in het zendingswerk en de groeiende
aandacht voor het evangelisatiewerk, in de GMO steeds belangrijker. Prof.M.te Velde heeft zich als
docent voor dit vak beschikbaar gesteld.
6.3 Ds.T.de Boer vroeg ontheven te worden van het docentschap Missiologie specifiek inz.Zuid-



4

Afrika. Ds.A.J.de Visser was bereid hem op te volgen.
6.4 Ook br.J.Beeftink, docent Boekhouden/Administratie, nam ontslag. Hij adviseerde voor hem geen
opvolger te zoeken, omdat de studenten, wat de materie van zijn vak betrof, beter geïnstrueerd
konden worden door de penningmeester van de hen uitzendende instantie. Deputaten-curatoren
hebben daarom besloten  Boekhouden/Administratie uit het vakkenpakket van de GMO te
verwijderen.
6.5 Voor de overige vakken bleven de docenten in functie, met dien verstande dat ds.J.Kruidhof een
deel van de vakken Theologie algemeen voor zijn rekening genomen heeft. Voor het vak Theologie
specifiek inz. Ukraine/Rusland is nog niet een docent benoemd. Ds.J.Kruidhof en br.C.F.Stolper
waren bereid op te treden als mee-lezers met ds.M.Nap van relevant geachte literatuur en als zijn
gesprekspartners over het gelezene.
(Zie voor een volledige lijst van docenten Bijlage 2)

7 Studenten

7.1 De volgende broeders hebben in de verslagperiode als bekroning van hun GMO-studie het
kerkelijk zendingsexamen met goed gevolg afgelegd: ds.H.ten Brinke, ds.G.J.Bruijn,
dr.W.F.Wisselink (Spakenburg-Zuid/Zaïre); ds.D.Mak (Enschedé-Noord/Irian Jaya); ds.R.Kuipers
(Middelburg/Irian Jaya); ds.H.S.van Hemmen (Groningen-Noord/Irian Jaya); ds.A.S.de Vries
(Rijnsburg/Curacao) en ds.M.Nap (Hattem/Ukraine).
7.2 Br.J.E.Wolting en zr.E.Wolting-Urban (DVN en BBK/Benin) hebben hun studie  afgerond doordat
ze met goed gevolg het GMO-examen mochten afleggen.
7.3 Ir.B.de Vos (DVN/Zaïre) en ds.R.Sietsma (Hamilton) hebben nadat ze meer of minder ver met
hun studie gevorderd waren, deze zonder enig examen afgebroken.
7.4 Nog ingeschreven staan ds.H.Bos (Enschedé-Noord/Irian Jaya) alsmede de
evangelisatiepredikanten: ds.P.v.d.Berg (Anna-Paulowna; ds.H.Drost (Venlo); ds.A.S.van der Lugt
(Rotterdam-Centrum) en ds.A.de Ruiter (Enkhuizen).

8 Congressen en Studiedagen

8.1 Gedurende de cursus 1992-1993 was het mede door het geringe aantal studenten en de ziekte
van ds.Houwen niet mogelijk de gebruikelijke zes congressen te organiseren. Er zijn wel studiedagen
belegd, gewijd aan bepaalde onderwerpen, bijv.over "Opleiding in een niet-westerse cultuur",
Indonesië en over de zending op Irian Jaya.
8.2.1 De cursus 1993-1994 kende door de zorg van br.De Graaf een volledige reeks congressen.
Vermelding verdient, dat twee keer een spreker van buiten eigen kring is opgetreden, nl.de heer
J.P.Ouwehand over "Kerkelijk Opbouwwerk in Bophutatswana" en dr.B.Plaisier over "De
communicatie van het evangelie in het Torajagebied 1913-1942".
8.2.2 Het cursusjaar 1993-1994 kende enige extra's. Eind oktober 1993 werd een congres gehouden
over de Belijdenis op het zendingsveld. Naast drs.Haak hebben daar vier van de docenten Theologie
specifiek gesproken. Hun bijdragen zijn naderhand gebundeld verschenen als aflevering 1 van het
GMO-bulletin. 
In juni 1994 is er een eendaagse videocursus georganiseerd.
Ook in juni 1994 heeft de GMO in samenwerking met Kontakt der Kontinenten voor haar studenten
een driedaagse LIO (Lesgeven In Ontwikkelingslanden)-cursus belegd.
Tenslotte moet genoemd worden een onder de auspiciën van de GMO belegde en door de kerk te
Hattem verzorgde studiedag. Deze werd gehouden in december 1993 en was gewijd aan
Hulpverlening en Zending in een veranderende situatie.
8.3 Kenmerkend voor het cursusjaar 1994-1995 was het geringe aantal studenten dat nog niet een
complete congrescyclus had meegemaakt alsmede dat onder de studenten veel
evangelisatiepredikanten waren. Daarom is er van afgezien een normale congrescyclus te
organiseren. In oktober 1994 is een studiecongres belegd over het onderwerp "Werken met het
Woord". Verder zijn drie studiedagen gehouden, gewijd aan resp. de ideeën van Kraft in zijn boek
"Christianity in culture", de evangelisatie-methodiek en de Islam.
8.4 De congressen en de studiedagen zijn zoveel mogelijk door een vertegenwoordiger van
deputaten-curatoren bijgewoond.
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9 Themadagen

9.1 Omdat in 1992 geen Themadag gehouden kon worden, zijn er in 1993 twee Themadagen belegd.
In het voorjaar (gewijd aan Zending en Doop) en in het najaar (over Zending en Avondmaal). Op de
Themadag in november 1994 stond het onderwerp 'De H.Geest en de zending' centraal. Omdat het
1995 100 jaar geleden is, dat J.H.Bavinck werd geboren, is het plan geboren op de Themadag van
dat jaar J.H.Bavinck als missioloog centraal te stellen.
9.2 Helaas moet vastgesteld worden, dat de belangstelling voor de Themadagen afneemt en dat
vooral de avondsessie veel verloop kent. De SAC zal zich erover beraden of aan de Themadagen
wellicht een andere vorm gegeven moet worden.
9.3 De uitgave van de op de Themadagen gehouden referaten in de reeks Missiologische Thema's
stagneert. Enerzijds komt dit doordat sommige referenten traag of soms zelfs weigerachtig zijn hun
kopij in te leveren, zodat de uitgever verhinderd wordt zijn planning uit te voeren. Daar komt nog bij,
dat de uitgave van de reeks Missiologische Thema's voor de uitgever verliesgevend is. 

10 Contact met de docenten

10.1 Drs.Haak heeft docenten Theologie specifiek en andere missiologisch geïnteresseerden
uitgenodigd een ad hoc werkgroep te vormen voor de bespreking van een missiologisch onderwerp.
Als resultaat daarvan is het in 8.2.2 genoemde congres over Belijdenis en zending gehouden en is
de eerste aflevering van het GMO bulletin verschenen. Het ligt in het voornemen ook in de toekomst
dergelijke ad hoc werkgroepen te formeren.
10.2 In 2.4 is al meegedeeld, dat ds.Kruidhof persoonlijk contact heeft gezocht met de docenten om
hun betrokkenheid bij de GMO te verdiepen. In aansluiting daarbij heeft ds.Kruidhof in augustus 1995
een vergadering met alle docenten niet-theologische vakken belegd, die een verblijdende opkomst
kende en die in oktober 1995 een vervolg zal krijgen.

11 De GMO-bibliotheek

11.1 Tijdens de verslagperiode is de bibliotheek bij de bibliotheek van de Theol. Universiteit in depot
gegeven. Dit betekent dat deze boeken in de UB een blijvende plaats hebben gekregen en aan het
uitleenregime van de UB onderworpen zijn. Zij blijven echter wel het eigendomsmerk van de GMO
dragen. Afgezien van bep.boeken die vaak te leen worden gevraagd, zullen de boeken waarvan de
UB reeds een exemplaar bezit, aan de GMO worden teruggegeven. De GMO kan ze dan verkopen
of in haar bureauruimte onderbrengen.
11.2 Er is besloten, dat van die boeken, die voor de GMO-studie zeer belangrijk zijn, een exemplaar
in het GMO-bureau aanwezig moet zijn.

12 Organisatiestructuur en opzet van het onderwijs

12.1 De GS Ommen 1993 droeg deputaten-curatoren o.m. op: "te bestuderen, eventueel met
gebruikmaking van externe deskundigheid, hoe de organisatiestructuur van de GMO en de opzet van
het onderwijs optimaal aan de doelstelling kunnen beantwoorden, waarbij samenwerking met een
eventueel toekomstig IGTT nadrukkelijk onder ogen gezien dient te worden en met voorstellen
hierover de volgende generale synode te dienen." Deze instructie bevat drie elementen:
organisatiestructuur, opzet van het onderwijs en samenwerking met een eventuele IGTT. Het is te
begrijpen dat de synode deze elementen in één instructie-onderdeel heeft samengebracht, omdat
ze onderling op elkaar ingrijpen. Het verdient aanbeveling ze in de rapportage iets meer uit elkaar
te halen en in ieder geval aan de samenwerking met een eventuele IGTT (IRTT) een aparte
paragraaf te wijden.
12.2.1 Enkele factoren maakten een herbezinning op de opzet van het onderwijs gewenst: a) de
verschuivingen in het zendingswerk. Dit wordt steeds meer het verlenen van assistentie aan kerken
in het buitenland. Die assistentie bestaat vaak in hulp bij gemeenteopbouw, bij kadervorming en bij
opleiding. Er komen, vergeleken met vroeger, andere, en onderling meer gevarieerde taken af op de
aanstaande zendelingen. Zij moeten ook in een andere context werken.
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b) De toerusting van de evangelisatiepredikanten is aan de GMO toevertrouwd. Overigens is het ook
zo, dat het werk van de evangelisatiepredikanten en dat van de zendelingen elkaar dichter benaderen
vergeleken met vroeger. De evangelisatie predikanten krijgen meer met mensen met een andere
culturele achtergrond te maken. De zendelingen worden meer betrokken bij gemeenteopbouw.
c) Vergeleken met de tijd dat de GMO begon, is het aanbod van externe, voor GMO-studenten heel
bruikbare, cursussen toegenomen. Het is voor de GMO in het verleden vaak een probleem geweest
voor een bepaald vak in eigen kring een voldoende gekwalificeerde docent te vinden. 
d) Nu de GMO een full-time studiebegeleider heeft ontvangen, kan zij meer bijdragen aan de
principiële begeleiding en toerusting van haar studenten. En juist daarin ligt toch de unieke betekenis
van de GMO.
12.2.2 Gezien het bovenstaande verdient het aanbeveling het aantal studiecongressen, tijdens welke
vrij veel, onderling zeer verscheiden, vakken aan de orde kwamen, te verminderen. Een aantal van
de gegeven vakken zal voor velen van de op een gegeven moment aanwezige studenten irrelevant
en oninteressant zijn. De animo om de congressen te bezoeken wordt zo onder zware druk gezet.
Daarnaast verdient het aanbeveling het aantal studiedagen op te voeren en tijdens deze dagen
onderwerpen aan de orde te stellen die de principiële fundering van en de Christelijke motivatie voor
het werk van zending en evangelisatie betreffen. 
Ook kan het aanbeveling verdienen, dat de studenten tijdens hun voorbereiding reeds iets proeven
van hun toekomstige werk. Dit kan door een bezoek aan hun toekomstige werkterrein en/of door
ontmoetingen met mensen die van die terreinen afkomstig zijn. Een volgende aanbeveling is, meer
gebruik te maken van externe cursussen. Dit kan door het 'inhuren' van een externe cursus speciaal
voor GMO-studenten (zoals met de LIO-cursus is gedaan) of door het verwijzen naar een externe
cursus, bijv. over gezondheidszorg in de tropen. Ook het gebruikmaken van een DOG-cursus (Dienst
Over de Grenzen) in Oegstgeest wordt overwogen. Het is bij deze externe cursussen wel nodig, dat
het daar gebodene met de eigen docent wordt besproken en geëvalueerd.
12.2.3 Voor het bovenstaande wordt ook verwezen naar de Inleiding van Bijlage 3.
12.3.1 Wat de organisatiestructuur van de GMO op zichzelf betreft vinden deputaten-curatoren het
op dit moment niet nodig met ingrijpende voorstellen komen om op de veranderde situatie in te
spelen. Dit neemt niet weg, dat er toch al heel wat interne organisatorische veranderingen zijn
doorgevoerd of voorgenomen: een full-time studiebegeleider, een parttime administrateur, een eigen
bureauruimte, uitbreiding en inhoudelijke versterking van de Studie-adviescommissie.
12.3.2  Deputaten-curatoren, br.Folkerts voorop, hebben wel veel tijd en aandacht gegeven aan het
voor zichzelf doorzichtig maken van de organisatiestructuur van de GMO. Dit ook met het oog op een
eventuele samenwerking met een eventuele IRTT. Voor dit aspect wordt verder verwezen naar
Bijlage 3.
12.4 Deputaten-curatoren zijn van mening, dat de in deze paragraaf aangeduide veranderingen nog
te weinig zijn uitgekristalliseerd om nu al met voorstellen over wijzigingen in het Reglement van de
GMO en in de generaal-synodaal vastgestelde instructies te komen. Dit mede in verband met een
eventuele samenwerking met de IRTT.

13 Samenwerking met de IRTT?

13.1 De instructie van deputaten-curatoren van de GMO inzake de IGTT en die van deputaten IGTT
inzake de GMO liepen niet geheel parallel. De eerste sprak van samenwerking met de IGTT, de
tweede van integratie met de GMO. Organisatorisch gezien gaat het hierbij om twee opties. Bij de
eerste zijn er twee organisaties welker werkzaamheden voor een deel nauw aan elkaar verwant zijn
en die daarom bij de uitvoering van die werkzaamheden de handen ineen slaan. Bij de tweede optie
gaat het om één organisatie die de uitvoering van onderling wel wat verschillende, maar toch nauw
verwante werkzaamheden moet behartigen. Wanneer de samenwerking niet tot incidentele gevallen
beperkt blijft, maar regelmatig terugkeert en een onderlinge afhankelijkheid meebrengt, moet de
tweede optie de voorkeur hebben. Bij de eerste optie zouden in die situatie tussen beide organisaties
gemakkelijk spanningen en conflicten ontstaan. Het bezwaar tegen de tweede optie zou kunnen zijn,
dat de mogelijke 'cultuurverschillen' tussen de twee organisaties die onder één dak worden gebracht,
spanningen kunnen opleveren.
13.2.1 Het werk van de zendende kerken wordt steeds meer het assistentie verlenen aan jonge of
gehandicapte kerken door hen te helpen bij gemeenteopbouw, kadervorming en opleiding. De
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uitgezondenen zijn de uitvoerders van die assistentie. Het gaat hierbij om taken waarvan de
uitvoering vele jaren in beslag neemt en plaats heeft in het land van de te helpen kerk. Het is de taak
van de GMO de uitvoerders van die assistentie toe te rusten voor hun taak. Daarbij verdient het
aanbeveling, dat haar studenten reeds tijdens hun opleiding met hun toekomstige werk in aanraking
komen. Bovendien kunnen de zendende kerken bij de GMO voor adviezen terecht. (Zie over een en
ander ook  Bijlagen 3)
13.2.2.1 Het werk van de IRTT is ook het assistentie verlenen bij gemeenteopbouw en
kadervorming/opleiding aan kerken die hulp nodig hebben en daar om vragen. Het verschil met de
zendende kerken is, dat deze assistentie veel meer incidenteel is en voor een deel in ons eigen land
gebeurt, door het organiseren van cursussen. De cursisten zijn afkomstig uit kerken in verschillende
landen. De voertaal in de IRTT is Engels.
13.2.2.2 De IRTT 'recruteert' haar docenten uit de Geref.theologen, die bekwaam in het te doceren
vak, redelijk goed met het Engels uit de voeten kunnen en mogelijk ook zendingservaring hebben of
ervaring met buitenlandse kerken. Dit alles is natuurli jk in veel gevallen wel wat veel gevraagd.
Daarom zal het ook vaak voorkomen, dat de IRTT haar eigen docenten enigszins moet toerusten
voor hun werk.  
13.3.1 Bij een analyse van wat de twee instanties verenigt en doet verschillen, moet in de eerst plaats
gewezen worden op de missionaire gerichtheid van beide. Beide willen dienstbaar zijn aan de
opbouw en versterking van kerken in het buitenland.
13.3.2 In de tweede plaats kan geattendeerd worden op de verschillende trajecten waarlangs zij die
dienst willen bewijzen. De GMO door de toerusting van hen die in dienst van de zendende kerken
voor langere duur in het midden van de buitenlandse kerken die dienst concreet uitvoeren. De IRTT
door kortlopende projecten die gericht zijn op leden en speciaal voorgangers van buitenlandse
kerken. Bij die projecten moet vooral gedacht worden aan deels in het buitenland, deels in Nederland
gegeven cursussen. M.a.w. het werk van de IRTT ligt in het verlengde van het werk van de GMO.
13.3.3 Er is ook een zekere overlapping van de werkzaamheden van de IRTT en de GMO: men zou
zich kunnen voorstellen, dat de IRTT aan de GMO had gevraagd haar docenten toe te rusten, want
dat is toch de 'specialiteit' van de GMO.
13.3.4  Verder is er ook een zekere formele overeenkomst in werkzaamheden: de GMO organiseert
studiedagen en studiecongressen en moet daarvoor geschikte sprekers aantrekken, de IRTT
organiseert cursussen van langere duur en moet daarvoor docenten aantrekken.
13.3.5 De GMO kan voor haar werk profiteren van de door de IRTT in Nederland georganiseerde
cursussen. In het kader van die cursussen kunnen nl. ontmoetingen tussen GMO-studenten en
buitenlandse cursisten  plaats hebben. Deze ontmoetingen kunnen m.n. voor  de GMO-studenten
zeer leerzaam zijn. 
13.3.6 De IRTT kan profiteren van de personele en facilitaire 'bezittingen' van de GMO. De
studiebegeleider van de GMO kan ook fungeren als studiebegeleider van de IRTT-cursussen en als
begeleider van hen die voor kortere tijd door de IRTT naar het buitenland worden uitgezonden.
(Ds.Kruidhof is reeds als cursusbegeleider aan de IRTT uitgeleend.) De administrateur van de GMO
kan ook, als zijn tijdbasis verbreed wordt, administratieve en organisatorische werkzaamheden voor
de IRTT verrichten. (Hij heeft trouwens al veel werk voor de IRTT gedaan.) De SAC kan als zij met
bepaalde deskundigen wordt uitgebreid, ook heel nuttig zijn voor de IRTT. Mogelijk is ook de
bureauruimte van de GMO, althans voorlopig, toereikend om vandaar uit het IRTT-werk te
organiseren en te begeleiden.
13.3.7 Omdat het aanbod van studenten bij de GMO van tijd tot tijd sterk kan verschil len, zal ook de
hoeveelheid werkzaamheden die binnen de GMO te verrichten is, een wisselend beeld vertonen. Men
mag vermoeden, dat zich hetzelfde zal voordoen bij de IRTT. Er is geen reden aan te wijzen waarom
de curves van de 'workload'van beide instanties structureel zouden moeten samenvallen. M.a.w. een
dal in de curve van de 'workload' van de ene instantie zal dikwijls gecompenseerd kunnen worden
door een top in die curve van de andere instantie.
13.4.1 Er moet een keuze gemaakt worden tussen al of niet samenwerken, en - als voor
samenwerken wordt gekozen - tussen alleen-maar-samenwerken of integratie.  
13.4.2 Op grond van het onder 13.3.1-7 gestelde zijn deputaten-curatoren van mening dat de keuze
voor samenwerking-hoe-dan-ook onontkoombaar is.
13.4.3 Als beide instanties optimaal profijt van elkaar willen hebben, zal de samenwerking behoorlijk
intensief dienen te zijn. Daarom geven deputaten-curatoren duidelijk de voorkeur aan integratie. Zij
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menen dat aan het onder 4.1 genoemde mogelijke bezwaar van 'cultuurverschillen' tussen de beide
instanties niet te zwaar getild moet worden. 
13.4.4.1 Het verdient volgens deputaten-curatoren aanbeveling, dat - tenminste om te beginnen -
beide deputaatschappen worden samengevoegd tot een deputaatschap van ca.10 leden. 
13.4.4.2 Verder kan aan dit deputaatschap worden opgedragen de volgende generale synode te
dienen met voorstellen van een nieuw Reglement en nieuwe instructies.
13.4.4.3 Het zou goed zijn, dat deze deputaten gemachtigd worden om ter wille van een
professionele opzet van het instituut gebruik te maken van externe deskundigen. 
13.4.4.4 Wat de naam betreft kan gedacht worden aan GIMOTT (Gereformeerd Instituut voor
Missiologische Opleiding en Theologische Toerusting) of RIMETT (Reformed Institute for
Missiological Education and Theological Training).

14 Quotum

14.1 Voor de GMO alleen zal in de komende jaren zeker ƒ 2.-- per ziel nodig zijn. Hoe hoog het
quotum moet zijn bij een integratie van GMO en IRTT kunnen deputaten-curatoren van de GMO niet
schatten, omdat zij geen zicht hebben op de te verwachten uitgaven voor het werk van de IRTT.
14.2 De invordering van het quotum voor de GMO via de zendende kerken heeft goed gewerkt. Zij
had ook een kosten- en tijdbesparend effect. Of deze gedragslijn ook gevolgd kan worden bij een
integratie van GMO en IRTT moet worden overwogen. Deputaten-curatoren hebben oog voor het
bezwaar, dat de respectievelijke zendingsquota daardoor optisch belangrijk hoger worden. Zakelijk
komt het natuurlijk op hetzelfde neer: het benodigde geld moet komen uit dezelfde beurzen; het zal
alleen langs een andere bedding binnenvloeien als de nieuwe instelling zelf het quotum rechtstreeks
aan de kerken vraagt en van haar ontvangt.

15 Voorstellen

Deputaten-curatoren leggen de volgende concept-besluiten aan de generale synode voor:
1 De generale synode besluit deputaten-curatoren van de GMO en deputaten voor de IGTT tot

één deputaatschap samen te voegen; deze deputaten, ten getale van (bijv.) negen met vijf
secundi, worden aangeduid als deputaten-curatoren van (bijv.) het RIMETT (Reformed
Institute for Missiological Education and Theological Training). 

2 Zij besluit aan deze deputaten op te dragen:
a zowel de werkzaamheden van de GMO en als die van het IGTT, zoals die tot dusver
geschiedden, te behartigen;
b ernaar te streven dat beide instellingen optimaal van elkaars kennis, werkzaamheden en
mogelijkheden profiteren. Daartoe zal de GMO haar studiebegeleider, administrateur, studie-
adviescommissie en bureaufaciliteiten delen met het IRTT en zal het IRTT de GMO-studenten
betrekken bij haar cursussen. De bij beide instellingen aanwezige geldmiddelen zullen zoveel
mogelijk aangewend worden tot het vormen van een gemeenschappelijk kas;
c deel te nemen aan het overleg van verschillende Gereformeerde instellingen om te komen
tot facilitaire samenwerking;
d de eerstvolgende generale synode te dienen met concepten van een reglement en van de
instructies voor deputaten-curatoren, de penningmeester, de studiebegeleider, en verder voor
degenen voor wie een instructie nodig blijkt te zijn;
e van hun handelingen en de door hen getroffen regelingen verslag te doen aan de volgende
generale synode, onder toezending van hun rapport aan de kerken, drie maanden voor het
begin van de synode.

3 Zij besluit voorts deze deputaten te machtigen: 
a voor een professionele opzet van het instituut gebruik te maken van externe deskundigen;
b jaarlijks, (via de penningmeesters) van de (zendende) kerken, een quotum tot een maximum
van (bijv.) ƒ 4.-- per ziel te vragen.

Gronden:
1 Zowel deputaten-curatoren van de GMO als deputaten IGTT hebben zich voor de integratie

van de aan hun zorg toevertrouwde instellingen uitgesproken;
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2 a beide instellingen zijn missionair gericht;
b de werkzaamheden van beide instellingen liggen inhoudelijk in elkaars verlengde en lijken,
organisatorisch gezien, op elkaar. Voor een gering deel kan zelfs van een zekere overlapping
gesproken worden;
c de IGTT kan profiteren van de personele en facilitaire mogelijkheden van de GMO en de
GMO kan van de IGTT profiteren voor de toerusting van haar studenten;
d beide instellingen vertonen wisselingen wat de hoeveelheid werk betreft dat door hen
gedaan moet worden. Zij kunnen elkaar daarin opvangen;

3 integratie van beide instellingen vereist ook samenvoeging van de geldmiddelen;
4 facilitaire samenwerking met andere Gereformeerde organisaties kan efficiency bevorderend

en kostenbesparend werken;   
5 het is voor een namens de kerken gemeenschappelijk werkende instelling en de daarbij

betrokken personen gewenst dat de taken en bevoegdheden duidelijk zijn vastgesteld. Deze
vaststelling dient zorgvuldig, en na toetsing in de praktijk, te geschieden;

6 de samenvoeging van beide instellingen vraagt om een professionele opzet van het nieuwe
instituut;

7 zorgvuldige schatting van de te verwachten kosten wijst uit, dat een quotum van (bijv.) ƒ 4.--
per jaar voor de geïntegreerde instelling voldoende geacht kan worden.

16 Slotbeschouwing

In de Inleiding werd gezegd, dat het grootste deel van de verslagperiode gekenmerkt werd door het
uitvoeren van een door vorige generale synode opgedragen koerswijziging. Deputaten-curatoren zijn
dankbaar, dat het werk waarvoor bijna 15 jaar geleden de GMO in het leven werd geroepen, heeft
kunnen voortgaan. En ook dat een belangrijk deel van de koerswijziging inmiddels is doorgevoerd.
De vruchten daarvan kondigen zich reeds aan, speciaal in het werk van de full-time studiebegeleider.
De verandering die in dit rapport wordt voorgesteld, de integratie van de GMO en de IRTT, is nog
ingrijpender dan die achter ons ligt. Maar mocht de synode ermee akkoord gaan, dan bewerkstelligt
zij niet een breuk met de nu bijna 15 jarige geschiedenis van de GMO. Want waar het om ging bij de
oprichting van de GMO, daar gaat het ook om in de voorgestelde verandering: het in zending en
evangelisatie zo goed mogelijk dienstbaar zijn aan het kerkvergaderend werk van onze Here Jezus
Christus, wereldwijd.

Aldus vastgesteld in de vergadering deputaten-curatoren op 22 september 1995

H.W.Ophoff
J.A.Boersema
A.P.van Dijk
C.A.Folkerts
M.W.Folmer
S.Jonker
A.Scheringa

BIJLAGEN

1 Besluit inzake het takenpakket, de profielschets en de honorering van de studiebegeleider
2 Samenstelling van het docentencorps per 01-10-1995
3 Het door deputaten-curatoren aanvaarde interne rapport over de organisatie van de GMO
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Deel 2

Financieel verslag.

Drachten, september 1995, 

Hierbij brengen wij u verslag uit over de financiële gang van zaken bij de  G.M.O. over de jaren 1993
tot en met 1995. Daartoe ontvangt u bijgaand:
-een exemplaar van de jaarrekening 1993 en 1994;
-een exemplaar van de begroting 1993, 1994 en 1995.

De jaarrekening 1995 hopen wij u toe te zenden zodra deze gereed is. De jaarrekeningen zijn
voorzien van het verslag van de controlecommissie.

De G.S. Ommen 1993 heeft deputaten gemachtigd  jaarlijks, via de zendende kerken, een bijdrage
te vragen van ƒ 0,30 per ziel in 1993, oplopend tot een maximum van ƒ 1,80 per ziel in 1995.
Deputaten hebben de bijdrage over 1993 en 1994 vastgesteld op ƒ 0,30 per ziel. In verband met de
benoeming van een full-time studiebegeleider (per 1 maart 1995) is de bijdrage over 1995
vastgesteld op ƒ 1,50 per ziel. 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de betreffende jaarrekeningen.

Ingevolge besluit van de G.S. Heemse 1984-1985 (Acta, art.75 Besluit: 7 g) hebben deputaten
destijds aan de kerk van Spakenburg-Zuid, zijnde de kerk waaronder de (vorige) penningmeester
ressorteert, gevraagd zorg te dragen voor de controle van de boeken en de administratie. Zoals in
het verslag van deputaten onder punt 4 is aangegeven, zijn deputaten overgegaan tot benoeming
van de heer de Graaf tot administrateur. De controle heeft tot en met 1994 plaats gevonden onder
verantwoordelijkheid van de kerk van Spakenburg-Zuid. Formeel moet thans de kerk van Drachten-
Zuid/Oost, waaronder de huidige penningmeester valt, zorgen voor de controle. Omdat de
administrateur de bescheiden onder zijn beheer heeft is het praktisch dat de controle plaatsvindt in
de plaats waar de administrateur woont. In verband hiermee hebben deputaten aan de kerkeraad van
Bunschoten-Oost gevraagd de zorg voor de controle op zich te nemen. Deputaten hebben gemeend
daarmee te handelen in de geest van het besluit van de G.S. Heemse. Wel dient voor deze wijziging
door de eerstvolgende G.S. een besluit te worden genomen.

Voorstel

Deputaten-curatoren leggen het volgende voorstel aan de generale synode voor:

De controle van de boeken en de administratie van de GMO vindt plaats onder verantwoordelijkheid
van de kerk waartoe degene die de financiële bescheiden onder zich heeft, behoort.

Grond:
Het verdient om praktische redenen aanbeveling en het is bovendien in de geest van het besluit van
de Generale Synode van Heemse 1984-1985 (Acta, art.75, Besluit: 7 g), dat de controle wordt
uitgevoerd in de plaats waar de financiële bescheiden zich bevinden.

Namens deputaten-curatoren,

S. Jonker, penningmeester
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BIJLAGE I

Besluit inzake takenpakket, profielschets en honorering van de studiebegeleider

  I Er moet ook in de toekomst een commissie, die overeenkomt met de huidige SAC, blijven als het
kader waarbinnen de studiebegeleider werkt. Naast de Studie-begeleider zal in ieder geval nog een
missioloog van deze commissie deel uitmaken. Zij zal zoveel inhoud hebben, dat zij in staat is mee
te denken over missiologische vraagstukken en over het te voeren beleid.
  
II De studiebegeleider zal ook fungeren als docent Missiologie-algemeen; er zal naast hem nog een
docent Missiologie-algemeen zijn; er zal tussen deze twee in goed overleg een regeling over de
taakverdeling getroffen worden. Voorts zal een vertrouwensman aangewezen worden tot wie een
student zich kan wenden als de communicatie tussen hem en de studiebegeleider z.i. problemen
oplevert. 

  III Tot het takenpakket van de studiebegeleider wordt gerekend:
1) de studiecongressen, de studiedagen en de Themadagen inhoudelijk voorbereiden en begeleiden
en toezicht houden op de organisatorische voorbereiding;
2) gedurende elke cursus een aantal lessen geven,invallen als een inleider op de congressen uitvalt
of anderszins voor vervanging zorgen;
3) in het algemeen de andere docenten begeleiden en stimuleren, vooral hen op wie maar
betrekkelijk weinig een beroep behoeft te worden gedaan;
4) regelmatig beschikbaar zijn voor het geven van adviezen en begeleiding aan studenten en
afgestudeerden; dit impliceert ook het betrekken van ex-studenten bij de arbeid van de GMO;
5) 'stand by' zijn voor de advisering van zendende kerken; dit houdt ook in het - in alle
bescheidenheid - aanbieden van advies en van het geven van cursussen; 
6) het volgen van en zich bezinnen op de ontwikkelingen in de missiologie; dit houdt ook in het, zo
mogelijk, bijwonen van congressen en volgen van cursussen, evt. ook buiten de landsgrenzen;
7) thuis zijn in de problematiek van elk zendingsterrein en zich daarover laten documenteren; dit
houdt ook in het desgewenst en indien mogelijk bezoeken van zendingsterreinen en samenkomsten
van zendingsarbeiders; tevens zal hij de leiding hebben bij het opzetten van een
documentatiecentrum inz. het zendingswerk van de Geref.Kerken in Nederland;
8) op de hoogte zijn,c.q. zich op de hoogte stellen, van de diverse cursussen die voor bepaalde
studenten aanbevelenswaardig zijn of die in het algemeen de plaats kunnen innemen van bepaalde
onderdelen van de opleiding die de GMO tot dusver zelf trachtte te verzorgen;
9) thuis zijn in de problematiek van het evangelisatiewerk; hierbij geldt m.m. hetgeen hierboven over
de missiologie, de zendende kerken en de (ex)-zendingswerkers is uitgesproken;
10) attent zijn op mogelijkheden de PR-aspecten van de GMO te verzorgen.

  IV Profielschets van de studiebegeleider:
1) belijdend lid in volle rechten van één van de Geref.Kerken;
2) opgeleid als theoloog, gespecialiseerd in de missiologie; 
3) ervaring in de zendingswereld, liefst als miss.dienaar des Woords;
4) bestuurlijke capaciteiten en ervaring op kerkelijk terrein;
5) belangstelling voor c.q. ervaring in de evangelisatie om ook op dat terrein begeleiding te kunnen
geven;
6) ervaring op onderwijsterrein: in staat om onderwijs- en leerprocessen te doorzien en te begeleiden;
7) communicatief en meelevend, stimulerend;
8) collegiaal  en assertief;
9) organisatorisch inzicht en leidinggevende capaciteiten;
10) overtuigd van gereformeerd-missiologische visie, die aansluit bij recente ontwikkelingen;
11) durf tot initiatieven;
12) leeftijd: niet jonger dan ca.30 jaar en niet ouder dan ca.50 jaar; met een goede gezondheid.

  V Honorering
Algemeen: volgens de GMV-schaal voor predikanten met een gemeente > 700 leden;
individueel: inschaling naar persoonlijke situatie. 
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BIJLAGE II

Het docentencorps van de GMO per 01-10-1995

THEOLOGISCHE VAKKEN (algemeen gedeelte):
drs.C.J.Haak (Theologische opleiding en Elenctiek)
ds.J.Kruidhof (Zendingstheorie en Zendingsgeschiedenis)
prof.dr.M.te Velde (Gemeenteopbouw)

THEOLOGISCHE VAKKEN (specifiek gedeelte):
BRAZILIE: drs.P.W.v.d.Kamp
CURACAO: ds.J.J.Schreuder 
FILIPPIJNEN: drs.J.M.Batteau
INDONESIE
1) IRIAN JAYA: ds.D.Griffioen
2) KALIMANTAN BARAT: ds.D.Grutter
3) SUMBA: drs.J.A.Boersema
OEKRAINE: vacature
ZAIRE: A.Kooij
ZUID-AFRIKA: ds.A.J.de Visser

NIET-THEOLOGISCHE VAKKEN (specifiek gedeelte):
vacature

NIET-THEOLOGISCHE VAKKEN (algemeen gedeelte):
CULTURELE ANTROPOLOGIE: ds.G.van Enk
ONDERWIJSKUNDE DERDE WERELD: H.Oostra
ONTWIKKELINGSECONOMIE: ir.F.W.Mul
RAPPORTAGE
1) FOTOGRAFIE: Tj.de Vries
2) SCHRIFTELIJK RAPPORTEREN: P.A.te Velde
VERZORGING
1) GEZONDHEIDSLEER: ad hoc docenten/externe cursussen
2) HUISHOUDKUNDE/VOEDINGSLEER: mevr.A.Bekker-Holtland
3) LAND- EN TUINBOUWKUNDE: dr.ir.P.J.Hummelen
VOORLICHTINGSKUNDE: drs.B.Bos  
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BIJLAGE III

GEREFORMEERDE MISSIOLOGISCHE OPLEIDING

onderwerp : Beleidsontwikkeling GMO: De taken en de doelstelling van de GMO in een
situatie waarin de wijze waarop de zendingsopdracht wordt uitgevoerd en de rol
van de zendende kerken daarin verandert.

datum : 8 augustus 1995

1 TAAK EN DOELSTELLING

1.1 De taak van de Gereformeerde Missiologische Opleiding (GMO)

Momenteel is de GMO een instelling van de gereformeerde kerken in Nederland en werkt namens
deze kerken aan de theoretische en praktische vorming van hen die afgezonderd zijn en uitgezonden
worden ten behoeve van het zendingswerk.
In de loop van de tijd heeft het GMO ook een taak gezien en gekregen in de toerusting van
evangelisatiepredikanten die in eigen omgeving (Nederland) werken.
De GMO heeft daarom een dienstverlenend karakter.

Bij deze taakomschrijving is het belangrijk goed te onderscheiden wat zending eigenlijk is:
kerkplanting, tot eer van God. Planting is niet alleen de eigenlijke planting, maar ook het begieten,
in de richting van zelfstandig bloeien en vrucht dragen. 
De grens van zending ligt tussen zelfstandigheid-bevordering en zelfstandigheid-frustratie. Zo min
als het laatste mag gebeuren, zo zeker moet het eerste gebeuren.
Van planten tot groeibegeleiding gaat via diverse fasen/stappen: verkondiging, doop, toerusting,
aanstelling ambtsdragers, bevordering kerkelijk leven (plaatselijk en regionaal) en toerusting en
opleiding van ambtsdragers.
Hoe verder men komt in het begeleiden van de groei, hoe groter het gevaar is dat de zelfstandigheid
wordt beknot, maar ook hoe belangrijker het wordt om - gedoseerd - te begeleiden. Die begeleiding
vindt plaats in het kader van wederkerigheid en samenwerking!
Voorbeeld: de Nederlandse kerk geeft lessen aan, èn leert van ontvangende kerk. De ontvangende
kerk licht haar vraag toe, en zij beoordeelt het gebodene. Dat betekent dat beide kerken hun waarden
en grenzen kennen. Het werk van de zendende kerken is door allerlei oorzaken de laatste tijd meer
beperkt naar inhoud (onderwijs/toerusting), en ook in tijdsduur. Zulk zendingswerk wordt momenteel
verricht door:
- de zendende kerken: die zo werken in bijvoorbeeld Irian Jaya, Kalimantan Barat, Zaïre en in de

Oekraine;
- de vereniging De Verre Naasten (samen met deputaten betrekking buitenlandse kerken (BBK) in

Benin;
- deputaten BBK: leendocenten/gastdocenten voor Sumba en India;
- de MERF: gastdocenten voor Cyprus ten dienste van kerken in Midden-Oosten;
- de Stichting Fundament: gastdocent, eerder naar Debrecen, nu naar Oradea en - samen met

zendende kerk te Hattem - naar de Sub-Karpaten in Oekraine;
- het project Litindo: gastdocenten voor Irian Jaya die hun eigen en andere lectuur introduceren. De

noodzaak van het werk van Litindo (maar dan gaat het vooral om lectuurproductie) wordt door
velen erkend;

- zendende kerken die vragen of de lectuur in andere talen kan worden vertaald;
- een christelijke uitgeverij in Jakarta, die het Litindo-project belangrijk vindt voor andere kerken in

Indonesië.

Het zendingswerk als geheel verandert zoals aangegeven momenteel nogal van karakter: in bijna
alle gevallen is de uitgezondene dienstverlenend bezig t.b.v jonge kerken. Toen in Oost-Europa naar
zendingsmogelijkheden werd gekeken, was daar eerst de vraag om te assisteren bij een
zendingsschool in de Sub-Karpaten. Dit dienstverlenend werk is zendingswerk en raakt dus de GMO.

Naarmate het besef groeit dat iedere kerk missionaire kerk is, zowel in Nederland als in het
buitenland, wordt het duidelijker dat er steeds meer sprake zal zijn van interkerkelijke assistentie en
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dat daarom de doelstelling van GMO breed moet worden geïnterpreteerd.

1.2 De doelstelling van de GMO

De doelstelling van GMO voor de komende jaren zou op basis van deze ontwikkelingen als volgt
kunnen worden omschreven: 
"De GMO is een instelling voor theoretische en praktische vorming ten behoeve van het
zendingswerk (waaronder ook begrepen worden het geven van opleidingen en het werken
aan gemeenteopbouw) in het buitenland, en het evangelisatiewerk in Nederland. Dat
betekent dat kerken en kerkleden door middel van opleiding en toerusting worden
ondersteund in de realisering en vormgeving van hun roeping kerk te zijn met de taak om
het evangelie metterdaad uit te dragen aan niet-gelovigen en om die roeping hoog te
houden in de wereld van ongeloof."

1.3 De identiteit van de GMO

Bij het verder uitwerken en interpreteren van deze doelstelling staat de identiteit van het GMO niet
ter discussie. Voorop staat daarbij het handhaven van het gereformeerd karakter van de GMO.
Daarnaast is het belangrijk dat de specifiek gereformeerde kenmerken van de missiologie,
herkenbaar voor binnen en buiten worden geprofileerd. Hiertoe zal de GMO dan ook bijdragen dienen
te leveren aan de ontwikkeling van de gereformeerde missiologie.
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2 DE DOELGROEP(EN)

2.1 De directe doelgroep

Deze bestaat uit: Missionaire dienaren des Woords (aangemeld door een zendende kerk);
zendingsmedewerkers (aangemeld door een zendende kerk); kerkleden in volle rechten die worden
uitgezonden (aangemeld door DVN); dienaren des Woords met een bijzondere opdracht voor het
evangelisatiewerk (aangemeld door de betrokken kerk); andere werkers afgezonderd voor het
evangelisatiewerk (aangemeld door de betrokken kerk) en anderen op advies van de Studie Advies
Commissie (SAC).

De GMO werkt dus ook mee aan de toerusting van evangelisatiewerkers in Nederland. Daarvoor is
samenwerking nodig met de landelijke organisaties voor evangelisatie: landelijk verband, Informatie-
en Lectuurcentrum, Evangelisatie en Recreatie. Maar ook dit werk raakt het zendingswerk naar
buiten. Allereerst omdat het beide evangelieverkondiging is. En verder omdat in Nederland ook veel
mensen met buitenlandse afkomst wonen. 

2.2. De indirecte doelgroep

Het is waar dat de GMO als directe doelgroep de (doorgaans) Nederlandse zendelingen heeft, met
het oog op hun missionaire scholing als kop op hun theologische opleiding. Toch dient daarmee de
GMO (indirect) ook de kerken in een missionaire situatie (kerken-ims), zodat de GMO haar opleiding
moet afstemmen op de vragen en (on)mogelijkheden van die kerken. De zendelingen zullen meer
en meer moeten worden opgeleid om als docent en kerkelijk adviseur in de behoeften van het
kerkelijk kader van de kerken-ims te voorzien. Zij zullen theologisch onderwijs, training en
studiebegeleiding moeten geven aan de (a.s.) voorgangers van díe kerken.
Ook de Nederlandse kerken zijn uiteraard 'in een missionaire situatie'. Deze term gebruiken we
echter vooral met het oog op kerken die voortgekomen zijn uit het zendingswerk (met name in de
Derde Wereld), die wel min of meer zelfstandig opereren, maar nog bezig zijn in de opbouwfase van
hun kerk en gebrek hebben aan voldoende in de gereformeerde leer geschoold kader. 
Ook kerken uit Oost-Europa vallen hieronder. Al hebben ze een lange kerkelijke traditie, ze missen
voldoende opgeleid kader om de kerken in de huidige nieuwe situatie een duidelijke koers te bieden.

2.3 De kerken in missionaire situatie (-ims)

De rol van de zendende kerken verandert naarmate de kerken-ims tot grotere zelfstandigheid komen.
Steeds vaker fungeert de zendende kerk níet meer als de 'belanghebbende' van de GMO, maar als
partner en 'project-bemiddelaar' van de kerken-ims die namens díe kerken haar wensen op tafel legt
bij de GMO. 
De zendende kerken hebben om zo te zeggen de zorg op zich genomen voor goed opgeleid
personeel t.b.v. de kerken-ims. Nog een stap verder, in feite zijn de zendelingen (toegevoegde) leden
van de kerken-ims, die in hún belang de GMO volgen. Principieel zou het ook mogelijk moeten zijn
dat leden van de kerken-ims óók de GMO zouden kunnen volgen. Dan zou een directe band tussen
GMO en de kerken-ims zijn.

De stelling dat de kerken-ims ook doelgroep van de GMO is, is een stap verder in de ontwikkeling
van de visie op het zendingswerk. De GMO lijkt alleen te werken ten behoeve van de zendende
kerken, maar in feite werkt ze ten dienste van alle Nederlandse kerken. Terecht heeft destijds de GS
van Arnhem 1981 erkend dat de opleiding van zendelingen een gezamenlijke activiteit van de
Nederlandse kerken was. Immers in principe kunnen ándere dan de zendende kerken óók gebruik
maken van de GMO, en dat niet alleen door eerst zendende kerk te worden, zoals Hattem. Dat de
quota geïnd worden via de zendende kerken heeft geen principiële, maar praktische redenen.

Deze stap verder hangt samen met de ontwikkelingen in de wereld en methode van de zending. De
rol van de Nederlandse zendende kerk zal steeds meer wijzigen naar die van het 'adopteren' van
deelprojecten ten behoeve van kerken elders. Zij zullen nooit meer de volledige verantwoordelijkheid
kunnen en mogen dragen die de zendende kerken vroeger hadden. Ze 'beschikken' niet meer over
'zendingsterreinen' (zo al ooit!), nog minder over 'buitenlandse kerken', maar treden op als partners,
sponsors, hulpverleners, broeders-in-Christus die een helpende hand uit steken naar een
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(aanstaande) zusterkerk, zonder daarbij het heft in eigen handen te nemen. 
Daarmee neemt de mogelijkheid toe om de 'dienende' rol van meerdere kerken in kleinere,
doelgerichte en getermineerde projecten te stimuleren. Zonder daarmee overigens te beweren dat
er géén ruimte meer is voor langlopende, breed opgezette projecten in andere landen. Daartoe dient
de GMO paraat te zijn om nieuwe zendende kerken en een ander soort werkers hierin te begeleiden.

Het is belangrijk om bij al deze activiteiten te denken in een kader van wederkerigheid. Kerken in
verschillende landen zijn aan elkaar gegeven. Duidelijk staat dit in 2 Kor. 8:14. Dat betekent dat
bijvoorbeeld de directeur van MERF naar Nederland komt om uit te leggen wat daar gedaan wordt;
voorgangers uit India hun werk uitleggen, en hun vraag toelichten; voorgangers van Irian Jaya naar
Nederland komen met hetzelfde doel.

2.4 De zendende kerken

In zekere zin heeft de GMO óók de zendende kerken als doelgroep. 
In de wisselwerking van de vraag van de zendende kerken en het aanbod van de GMO werd de GMO
door de zendende kerk gestimuleerd haar onderwijs-pakket bij te stellen, maar omgekeerd kunnen
de zendende kerken óók hun winst doen met bijv. de congressen, studie- en thema-dagen die door
de GMO belegd worden. 
Via díe contacten kunnen zendende kerken ook beter hún bijdrage in de relatie met de kerken-ims
vervullen.

2.5 Geeft een dergelijke uitbreiding van doelgroepen meer mogelijkheden tot verdere
samenwerking op het kerkelijk erf?

De GMO heeft zoals gezegd steeds bijgedragen aan de toerusting van de zendings(mede)werkers
in de brede zin van het woord. Zij heeft dus niet alleen meer een relatie met de zendende kerken,
maar bijvoorbeeld ook met DVN en BBK. De vraag is nu of de (incidentele) samenwerkingsvormen
nader gestructureerd moet worden. Daarbij wordt vooral gedacht aan samenwerking tussen de GMO
en de IRTT (GS OMMEN 1993). Is daar reden voor? 
Voor de beantwoording van die vraag zal het nodig zijn het werk en de positie van de IRTT nader te
bestuderen. Bij de plannen voor de oprichting van het IRTT stond voorop dat wie dienen wil, in eerste
plaats de mensen in hun eigen situatie, hun plaats van functioneren moet opzoeken. Ter plekke is
immers beter waar te nemen hoe de geboden diensten tot hun recht komen en overkomen. Wel is
duidelijk dat de ontwikkelingen in de zending waar de GMO mee te maken krijgt en waar op moet
worden ingespeeld, een nauwe relatie heeft met de werkzaamheden van de IRTT.
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3 HET PRODUCT

3.1 De gereformeerde missiologie

Van essentieel belang voor de GMO is de gereformeerde missiologie. Het is dan ook volstrekt
duidelijk dat in de ontwikkeling van dit vak veel moet worden geïnvesteerd. Dat het uitdiepen en
verder ontwikkelen in nauw overleg met derden, en dan met name de Universitair docent missiologie
dient te gebeuren staat buiten kijf. Het is zinvol dit overleg te structureren. Vanuit de GMO dienen bij
de zorg voor de gereformeerde missiologie aan de volgende (zonder volledig te zijn) activiteiten en
aspecten aandacht te worden gegeven:
- het bijhouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de missiologie;
- het stimuleren/initiëren van missiologische studies in het kader van het GMO;
- het stimuleren van studenten, docenten, ex-zendingswerkers, predikanten en leidinggevenden tot

missiologische studie en deelname aan het mee-denk-proces;
- het streven naar een goede integratie van de missiologie in de gereformeerde theologie;
- het verzorgen van bijdragen aan congressen en GMO-dagen;
- de advisering aan de zendende kerken;
- het bijhouden van missiologische literatuur en documentatie;
- het bijhouden van de ontwikkelingen op de zendingsvelden;
- manifestaties van gereformeerde missiologie bevorderen en relaties opbouwen;
- het geven van informatie aan de kerken;
- het vragen van informatie van de (zendende) kerken.

3.2 In de personele sfeer

De GMO wil bekwame zendingsmensen 'afleveren' waarbij wordt gestreefd om mensen te bekwamen
om met theologische vaardigheid te werken in kerkvorming, gemeente-opbouw en theologische
verdieping in een situatie met 'open grenzen' tussen kerk en wereld.
De door de GMO opgeleide man heeft geleerd zijn bestaande theologische bagage missionair te
vertalen. Van belang is daarbij het leren denken en bewegen in transculturele situaties en daarbij een
brug te kunnen slaan van de ene cultuur naar een andere, met meenemen van de 'harde kern' van
het christelijk geloof.

3.3 In de materiële sfeer

De GMO wil bijdragen aan een missionair doordacht gebruik van de gereformeerde theologie en een
zelfstandige gereformeerde kijk op de missionaire taak van de kerk, cq. de specifieke zendeling. Dat
houdt niet zozeer een kant en klaar 'leerboek' in, maar wel een bepaalde denk- en werkmethode.
Daarbij komt meer en meer de vraag op om vooral praktische verwerking van de theorie in trainingen
en lesgeven.
Er worden mensen opgeleid die met de bijbel in de hand een goede koers kunnen inzetten voor de
kerken in situaties waar nog geen christelijke gewoonte-vorming heeft plaatsgehad, of waar die
opnieuw moet worden doorgemeten op z'n bijbelse merites.

Een nevenverschijnsel is dat met het verschijnen van de IRTT de docenten die door de IRTT worden
aangetrokken in feite ook 'missionair' moeten worden voorbereid op hun taak. Ze zouden het best
een verkorte cursus GMO kunnen lopen, zo die er was. Overleg tussen GMO en IRTT om deze
'bijscholing' ter hand te nemen en zo van elkaar te kunnen leren noopt tot een nauwe relatie tussen
beide instellingen. Hiertoe zal de GMO zich moeten verdiepen in onder andere een (andere) "cursus-
methodiek".
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4 DE ORGANISATIE

4.1 Algemeen

In dit deel wordt globaal beschreven op welke wijze de hiervoor genoemde taken zullen kunnen
worden uitgevoerd, de doelstelling kan worden bereikt en het beoogde produkt kan worden geleverd.
Principieel verschilt de geschetste organisatievorm weinig van de huidige. 
Het verschil zit met name in de situatie dat met het oog op de beschreven veranderende
zendingssituatie het werk van de GMO breder en meer structureel kan worden aangepakt nu een full-
time studiebegeleider aan het werk is. In het organisatieschema zijn deze onderdelen specifiek
aangegeven. 

4.2 Beleid

Tot nu toe werd op het vlak van beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering van het
beleid relatief veel door deputaten-curatoren zelf gedaan. 
Dat was enerzijds het gevolg van het feit dat beleid moest worden ontwikkeld maar vooral ook door
de afwezigheid van een full-time studiebegeleider. Nu een studiebegeleider is benoemd is en het
werk heeft opgepakt, zal naar verwachting vooral veel voorbereidend en uitvoerend werk door hem
worden gedaan. 
Deputaten-curatoren zullen meer en meer op de achtergrond en vooral op het bestuurlijke vlak actief
blijven. Tot de verantwoordelijkheid van de curatoren blijft met name het geven van opdracht om
beleid voor te bereiden, het vaststellen van het beleid, de besluitvorming met betrekking tot dat beleid
(bijvoorbeeld benoemingen), de toetsing van het gevoerde beleid en het rapporteren en het gegeven
van verantwoording over het gevoerde beleid aan de Generale Synode. 

4.3 De studiebegeleider

De studiebegeleider (= directeur van de opleiding) is verantwoordelijk voor de opleiding. Daarnaast
beheert hij de bibliotheek en de documentatie. Hij is tevens verantwoordelijk voor de begeleiding en
het toezicht op docenten en studenten. Naast deze meer bestuurlijke taken heeft de studiebegeleider
uiteraard een belangrijke taak in de eigenlijke opleiding.
Over zijn werkzaamheden rapporteert en legt hij verantwoording af aan de deputaten-curatoren.

Bij zijn werk heeft de studiebegeleider assistentie gekregen van een administrateur.
Deze administrateur heeft daartoe de taak gekregen om voor de feitelijke organisatie van de
opleiding, voor het secretariaat en voor de administratie, waartoe ook de boekhouding wordt
gerekend, te zorgen. Voor de financiële zaken legt de administrateur rechtstreeks verantwoording
af bij de penningmeester van de deputaten-curatoren.

4.4 De Studie Advies Commissie

Voor de uitvoering en voorbereiding van het beleid wordt de studiebegeleider bijgestaan door een
advies- en overlegorgaan: de Studie Advies Commissie (SAC).
De leden van de SAC worden op voordracht van de SAC door de deputaten-curatoren benoemd. Van
het SAC maken in ieder geval deel uit de studiebegeleider (voorzitter), de administrateur, de hoofd-
docent missiologie, één van de docenten niet-theologische vakken en zoveel andere leden als nodig
wordt geacht.
Als specifieke onderwerpen die in de vergaderingen van de SAC aan de orde komen en waar het
SAC advies over geeft, kunnen worden genoemd:
- de begeleiding van studenten;
- het opzetten/beoordelen/initiëren van cursussen, congressen, studiedagen en themadagen;
- het voordragen ter benoeming en het begeleiden van docenten;
- het beleggen van bijzondere vergaderingen van docenten;
- het evalueren van het gevoerde beleid;
- het adviseren inzake organisatie en faciliteiten;
- het geven van adviezen aan deputaten-curatoren;
- initiëren en begeleiden werkgroepen missiologie e.a.
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4.5 De opleiding

Vanuit de opleiding zelf gezien kunnen een drietal deelgebieden worden onderscheiden. 

4.5.1 De vakinhoudelijke aspecten

Meer concreet betekent dit voor de meer vakinhoudelijke aspecten van de opleiding dat de
studiebegeleider zorgt voor:
- het bijhouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de missiologie;
- het samen met de docenten-specifiek vormen van een werkgroep missiologie om de kennis op

peil te houden en meningen te toetsen;
- het samenstellen van de inhoud van de cursus;
- het samenstellen van de inhoud van het studiepakket;
- het kiezen van individuele (eventueel externe) cursussen voor de studenten;
- het aanzoeken/benoemen/begeleiding van de (gast)docenten;
- het contact houden met werkers in het veld, ten behoeve van de noodzakelijke voortgaande

"upgrading" van de GMO;
- het stimuleren tot missiologische studie in en na de GMO-tijd door studenten, met de nadruk op

de integratie in het totale kerkelijke optreden, theologie en praktijk;
- de uitgezonden werkers uitnodigen tot het vervullen van spreekbeurten voor de GMO, het

verzorgen van publicaties en het geven van specifieke voorlichting tijdens hun verlofperiode;
- het zorgdragen voor een documentatie/studieruimte, met veel gebruikte missiologische en niet-

theologische boeken, tijdschriften, videobanden en dia's.

4.5.2 Studie-congressen, thema-dagen en dergelijke

In het kader van de studie-congressen, thema-dagen en dergelijke houdt de studiebegeleider, hiertoe
bijgestaan door de SAC, zich bezig met:
- het kiezen van thema's, het opstellen van een jaarrooster, het richting geven aan bepaalde

onderwerpen;
- de docenten (hoofd- en specifiek) met elkaar in contact brengen om een thema uit te werken naar

de verschillende terreinen;
- het op- en aanzoeken van (gast)sprekers;
- het geven van bekendheid aan de congressen, vanuit de inhoudelijke (gereformeerde) kant;
- het vastleggen van lezingen, besprekingen etc. in documentatie;
- de evaluatie van (ook andere) congressen ten aanzien van geschikte trainingsmodellen;
- het zoeken naar mogelijkheden voor studie-dagen, desnoods op verschillende punten in het land;
- het jaarlijks, of zo vaak als nodig, een meerdaagse sessie organiseren onder leiding van de docent

voorlichtingskunde waar de onderwerpen met een 'sterretje' geoefend worden, eventueel met
andere 'oefenmeesters erbij;

- het verzorgen van een evaluatie van de studie na 1-5 jaar uitzending.

4.5.3 De planmatige aspecten

Ten aanzien van de planmatige aspecten van de opleiding zal de studiebegeleider het voortouw
nemen (hiertoe bijgestaan door de administrateur) tot:
- het organiseren en voeren van het coördinatie-gesprek;
- het samenstellen van het studieprogramma en de daarbij behorende docenten;
- het voeren van overleg met docenten-specifiek om de stof op elkaar af te stemmen;
- het maken van afspraken met docenten over de presentatie van de stof, de begeleiding en de

toetsing;
- de begeleiding van de student (persoonlijk/vakmatig);
- de controle op de voortgang van de studie;
- de rapportage over de voortgang van de studie;
- het organiseren en begeleiden van de tentamens;
- het verzorgen van de afsluiting van de studie;
- het zogewenst begeleiden van en/of het deelnemen aan het classicaal zendingsexamen.

4.5.4 De studenten
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Specifiek met betrekking tot de studenten kunnen de volgende activiteiten van de studiebegeleider
worden genoemd:
- het bevorderen/toezien op een vlotte en gedegen studiegang;
- het organiseren van individuele (eventueel externe) cursussen;
- de persoonlijke contactoefening met de studenten over het totale denken en houding;
- het opvangen van feedback van de studenten en deze doorgeven aan SAC en docenten;
- het feeling met geslaagden blijven houden op het veld, ten behoeve van de upgrading van de

GMO;
- het stimuleren tot missiologische studie in en na de GMO-tijd, met nadruk op integratie in totale

kerkelijke optreden, theologie en praktijk.

4.6 Externe relaties

4.6.1 Zendende kerken en de vereniging De Verre Naasten

In dit kader kunnen de volgende activiteiten worden genoemd:
- de relatie onderhouden met DVN door het voeren van regelmatig overleg waarbij de behoeften

kunnen worden gepeild. Tevens kan tot samenwerking worden gekomen in verband met het
gereformeerde ontwikkelingswerk;

- een zodanige presentatie van de GMO-werkzaamheden dat de doelgroepen gestimuleerd worden
tot actieve deelname en bewustwording van de werkelijke zendingstaken;

- het gericht ingaan op verzoeken en problematieken vanuit het werk;
- het op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de verschillende zendingsterreinen door middel

van door de zendende instanties ter beschikking te stellen rapporten en door het (op uitnodiging)
bijwonen van opiniërende besprekingen over het zendingswerk met name tijdens de verloven van
de uitgezondenen;

- het stimuleren van de zendende kerken. Dit kan bijvoorbeeld door concrete cursussen te beleggen
voor de zendende kerken over specifieke probleemgebieden;

- het organiseren en inhoudelijk voorbereiden van cursussen-zending, zoals vroeger het CvS
(College van Samenwerking) deed, een poosje door GVI (Gereformeerd Vormings Instituut) is
opgepakt, maar eigenlijk overwoekerd is door de evangelisatie-cursus.

4.6.2 Theologische Universiteit Kampen

Het is van groot belang dat de relatie met de Theologische Universiteit Kampen intensief is. Hiertoe
kan worden bijgedragen door:
- het voeren van overleg en programma-ontwikkeling met UD-missiologie;
- het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van de gereformeerde missiologie;
- het onderhouden van de relatie met de bibliotheek van de TUK;
- het ontwikkelen van facilitaire samenwerkingsvormen;
- het geven van presentaties aan de studenten van de TUK;
- het leveren van bijdragen aan de missiologische doorlichting van de theologie.

4.6.3 Andere zendende organen en opleidingen buiten onze kerken

Mogelijke contacten met andere zendende organen en opleidingen buiten onze kerken zullen moeten
worden opgespoord en onderhouden.
Van belang is goed te onderzoeken welke opleidingsmogelijkheden en richtingen geboden worden
en de opgedane kennis goed bij te houden.
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5 ORGANISATIESCHEMA

GENERALE SYNODE

D E P U T A T E N
CURATOREN

- bestuur
- algemeen beleid
- financiën 

(penningmeester)
- houden van toezicht

ADMINISTRATEUR

- organisatie
- secretariaat
- financiële administratie

STUDIEBEGELEIDER

- directievoering en
v a k i n h o u d e l i j k e
aspecten

- begeleiding docenten
- begeleiding studenten
- externe relaties

STUDIE ADVIES COMMISSIE

- advisering inzake uitvoering
en voorbereiding van het
beleid

personele krachten:
- docenten theol.vakken
-  d o c e n t e n  n i e t -
theol.vakken
- gastdocenten

doelgroep (nieuw): doelgroep (traditioneel):

a (zendende) kerken
b studenten buitenlandse

kerken
c universiteiten/seminaries

buitenlandse kerken
d (kader)leden buitenlandse

kerken

programma:

- groepscursussen
- gastdoceeropdrachten

a zendelingen
b zendingsmedewerkers
c evangelisatie-predikanten
d kerkelijk opbouwwerkers
e uitgezonden docenten
f andere werkers (DVN)

programma:

- individuele cursussen
- studiecongressen
- thema-dagen
- symposia
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6 MOTIEVEN VOOR EEN VERANDERDE (MEER UITGEBREIDE) DOELSTELLING VAN DE
GMO WAARBIJ EEN NAUWE RELATIE MET DE IRTT ZEER AAN TE BEVELEN IS.

6.1 Algemeen

De algemene motivatie van IRTT en GMO is heel duidelijk het werken in zendingssituaties. Zij zijn
beide de instrumenten voor de kerken om dit werk aan te pakken. Een samengaan van beide geeft
een duidelijk gezicht aan de gezamenlijke zendingsactiviteit van alle kerken. Ze is niet bedoeld dat
werk aan zích te trekken, maar anderen bij dit werk áán te trekken, door te coördineren en
kanaliseren, zodat meer kerken zelf meer rechtstreeks bij de zending worden betrokken. Om te
voorkomen dat alle inzet en energie verbrokkeld wordt, ligt een samengaan van IRTT en GMO zeer
voor de hand.

6.2 Specifiek.

Een specifieke motivatie ligt in het feit van de veranderende wereldsituatie. Zending zal steeds meer
gedaan moeten worden in samenspel met de kerken met name in de Derde Wereld. Zíj sturen straks
meer zendelingen uit dan de kerken in Europa en N-Amerika. Het gaat niet aan om hierin elkaar te
gaan beconcurreren. Maar dan moet er wel helderheid zijn hóe onze kerken in dat schema hún
bijdragen kunnen leveren. We zijn niet alleen als kerken geroepen onze bijdrage aan de
wereldzending te leveren, maar zijn ook overtuigd dat we in de gereformeerde lijn ook veel 'in huis'
hebben, vanwege de gevoerde strijd om kerk te blijven. Ook al moet de Nederlandse situatie niet
worden overgeplant naar het buitenland, veel elementen van de vierhonderd jaar gereformeerde
kerkgeschiedenis in Nederland zijn duidelijk van universeel belang. Een combinatie van GMO en
IRTT biedt mogelijkheden om naar alle kanten flexibel op te treden.

6.3 Perspectieven.

Een goed samengaan van IRTT en GMO vanuit de kerken biedt ook naar binnen toe de ruimte om
na te denken over relaties tot DVN en ILC, waarbij we BBK even buiten de deur houden. Is het ook
niet de tijd om vanuit de overkoepeling van een 'zendings-instituut' onderdak te bieden aan ándere
organisaties binnen onze kerken die óók op de grens van kerk en wereld willen opereren? Of ruimte
in te bouwen projecten als Litindo in breder verband aan te pakken? 
Bij missionaire situaties denken we allereerst aan kerken in de Derde en/of Tweede Wereld, maar
we sluiten (gezien de evangelisatie-opdracht) de Nederlandse situatie nadrukkelijk niet uit. 
Vanuit IRTT en GMO zouden dan kerkelijke structuren kunnen worden opgebouwd die wellicht veel
ongenoegen over de particuliere vormgeving van zendingsactiviteit kunnen wegnemen.

Een samengaan van GMO en IRTT zou óók ruimte kunnen scheppen om een andere leemte in de
kerken aan te vullen, n.l. het instrueren van niet-theologisch geschoolden in de missionaire praktijk
van Nederland. Als de IRTT vergeleken zou kunnen worden met een 'mobiele theologische school'
zouden haar cursussen natuurlijk ook in Nederland gegeven kunnen worden voor Nederlands kader
(denk aan studenten, evangelisatie-krachten etc.)

6.4 Inspelen op ontwikkelingen.

De GMO onderhoudt tot nu toe contacten met zendende kerken, DVN, BBK etc. Als hun
zendingswerk steeds meer het karakter krijgt van vorming en toerusting van voorgangers, en als de
stroomlijning van dat werk gediend wordt door de oprichting van het IRTT, dan volgt daaruit dat het
GMO zich voor samenwerking vooral richt op het IRTT.
Inhoudelijk kan dit betekenen dat docenten die door IRTT worden uitgezonden, aan de GMO-
studenten vertellen over hun werk. Daarbij moet bedacht worden dat docenten die voor korte tijd naar
verschillende landen worden uitgezonden in hun lesgeven aan GMO-studenten voor- en nadelen
hebben.
Voordelen: de functie biedt hoge deskundigheid; het lesgeven in verschillende landen geeft brede
visie; een korte tijd van lesgeven in een bepaald land geeft frisse kijk. Vooral de counterparts
(vertegenwoordigers van de buitenlandse kerken) kunnen GMO-studenten veel leren. Nadeel is dat
de korte tijd van lesgeven maakt dat men niet toekomt aan het invoelen van het lang-durige karakter
van het werk, terwijl dat in de praktijk vaak het zwaarste is.
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6.5 Clustering van activiteiten.

Het is belangrijk aan te sluiten bij samenwerkingsvormen die er al zijn, om die dan verder te toetsen.
Voorbeeld: BBK en IRTT werken al nauw samen. Veel studenten die een IRTT-cursus in Nederland
volgen worden door BBK gesponsord. Maar dat vergt ook samenspreking in kritische zin.
Goede samenwerking betekent ook dat onderscheiden wordt tussen wat beter niet, en wat beter wel
samen gedaan kan worden. Wat beter apart gedaan kan worden, moet niet worden gedwarsboomd.
Voorbeeld: Litindo is in eerste instantie specifiek gericht op Indonesië. Maar voor de vertaling van
lectuur in andere talen is samenwerking gewenst. Een auteur/docent van Litindo suggereerde voor
de GMO-studenten een lessituatie aan de Middelbare Theologische School in Irian Jaya na te
bootsen. 

De organisatie voor GMO én IRTT wordt zodanig van aard dat veel 'bureau-werk' gedaan wordt die
in dezelfde sfeer opereren: cursussen uitschrijven, andere zendingsinstituten polsen, ontwikkelingen
op de zendingsvelden bijhouden, documentatie etc. Kunnen GMO en IRTT samengaan dan kan in
feite ook de GMO met meer recht haar vleugels uitslaan in de opzet van haar eigen doelstelling. 

Conclusie: GMO en IRTT werken vanuit dezelfde motivatie, n.l. het metterdaad op uit
zijn om telkens de goede wegen te vinden waarin actief en adequaat het
evangelie kan worden uitgedragen, voorgesteld en toegepast in situaties
waarin de kerk (opnieuw) gevormd wordt in nauw samenspel (verbinding en
afstand) met haar eigen omgeving.
Omdat we zowel GMO als IRTT zoveel mogelijk kerkelijk structuur willen
bieden, en ze op vele terreinen elkaar ontmoeten, samen op gaan en van
dienst kunnen zijn, moeten dubbele Deputaatschappen worden voorkomen.



RAPPORT VAN DEPUTATEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN IRTT

1 Inleiding

In 1993 besloot de  Generale Synode van de Gere formeerde Kerken in Neder-
land, in vergadering bijeen te Ommen, uit te spreken dat het noodzakelijk is de
mogelijkheden te onderzoeken voor de oprichting van een Instituut voor Gereformeerde
Theologische Toerusting, met als doelstelling:

1. hulp aan buitenlandse kerken bij kerkelijke opbouw;
2. bijscholing van buitenlandse studenten in de gereformeerde theologie.

Achtergrond van dit besluit was de studie, verricht binnen het ressort van de
particuliere synode van Gelderland naar nieuwe zendingsmogelijkheden en
daaru it voortvloeiende voorstellen aan de generale synode. Tevens speelde op
de achtergrond mee het verlangen in te spelen op verzoeken, die regelmatig de
Theologische Universiteit vanuit heel de wereld bereiken om cursussen.
De synode benoemde zes deputaten, die deze studieopdracht moesten uitvoe-
ren; ze kregen het recht de mogelijkheden van zo'n instituut in  de praktijk te
toetsen. 
Dat is hun gelukt met de tweede doelstelling, doordat zij  in Nederland cursussen
lieten geven aan buitenlandse studenten; voor wat betreft de  eerste  doelstelling
(in het buitenland te geven cursussen) kwam er weinig van de grond.
Daarnaast werd overleg gevoerd met meerdere instan ties, waarvan de Gerefor-
meerde Missiologische Opleiding de voornaamste was.
Deputaten kwamen tot de conclusie, dat oprichting van een instituut wenselijk is,
liefst in nauwe samenwerk ing met de GMO, voor het geven van cursussen in
Nederland; zij achten een voortgaande studieopdracht nodig inzake de mogelijk-
heid van cursussen in het buitenland.

2 Opdracht

De synode gaf deputaten de volgende opdrachten:
1. te bestuderen:

1.1 welke concrete 'vraag' naar ons toekomt en te verwachten is, zodat
vastgesteld kan worden waar prioriteiten liggen en welk cursusaan-
bod er moet komen;

1.2 of het instituut alleen dienstverlenend bezig moet zijn op verzoek van
anderen of ook zelf initiatieven mag ontplooien en zo ja, volgens
welke regels;

1.3 welke personele en facilitaire voorzieningen nodig zijn;
1.4 of samenwerking mogelijk is met zusterkerken en/of gereformeerde

opleidingen in het buitenland;
2. in contact te treden met instanties a ls de Gereformeerde Missiologische

Opleiding, de Theologische Universiteit, het College van Samenwerking
voor de zending , Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken, de Stich-
ting Fundament, de vereniging De Verre Naasten, het Gereformeerd Hoger
Beroepsonderwijs, het Gereformeerd Vormingsinstituut, de Opleiding
gereformeerde godsdienstleraren, om na te gaan welke bestuurs- en
organisatievorm bij dit instituut het beste past; daarbij de vraag te betrek-
ken of integratie met de GMO en/of participatie van de genoemde instan-
ties wenselijk/mogelijk is; daarbij ook de mogelijkheid te onderzoeken van
maximale facilitaire samenwerking; 



3. in het kader van hun studieopdracht de doelstelling van een eventueel op
te richten toerustingsinstituut op zijn haalbaarheid in de praktijk te toetsen;

4. op basis van de resultaten van het onder 1, 2 en 3 genoemde voorstellen
te doen aan de volgende generale synode voor de eventuele opzet,
organisatie en inrichting van een IGTT;

5. jaarlijks de kerken te informeren en het eindrapport van hun werkzaamhe-
den een half jaar voor de volgende generale synode aan de kerken toe te
sturen.

Voorts k regen deputaten de opdracht:
1. een quotum tot een maximum van ƒ 0,50 per jaar aan de kerken te vragen;
2. te onderzoeken in hoeverre belanghebbende organisaties financieel

kunnen/willen participeren in een IGTT;
3. attent te zijn op adoptie van studenten en projecten door plaatselijke

kerken.

3 Samenstelling, samenroeping en werkverdeling

De generale synode benoemde de volgende broeders tot deputaat: ds. T. Wendt
te Bunschoten (samenroeper), ds. J.A. Boersema te Apeldoorn, drs. C.J . Haak te
Kampen, br. J.C.B. Jongeneel te Apeldoorn, ds. M.H. Oosterhuis te Ha ttem en br.
J.M. Töpfer te Hattem als primi, en ds. D.J. Zandbergen te Dokkum als secundus.
Al vrij spoedig na het optreden van deputaten moest br. Jongeneel het werk
neerleggen, waarna ds. Zandbergen optrad. 
Tot de zomer van 1994 fungeerde br. D. Koole te Hattem a ls administrateur. Zijn
taak werd daarna overgenomen door br. A. de Graaf te Bunschoten. Ds. Zand-
bergen trad op als notulist, tot ook die taak aan br. De Graaf kon worden overge-
dragen (februari 1995). Ds. Zandbergen bleef wel verantwoordelijk voor het
jaarlijks rapport aan de kerken en het rapport aan de Generale Synode van
Berkel en Rodenrijs 1996. 
Als onderlinge werkverdeling werd afgesproken dat het duo Haak/Wendt vooral
het opzetten van cursussen tot hun taak zouden rekenen, Boersema/Zandbergen
de werving van studenten en Oosterhu is/Töpfer de praktische kant van het werk,
vooral bestaande uit de huisvesting van de cursus en de studenten in Hattem.
Het deputaatschap heeft tot juni 1995 26 keer vergaderd, m eesta l te Hattem (v ijf
maal in 1993, veertien maal in 1994 en zeven maal in 1995). Daarnaast werden
vele deelvergaderingen gehouden en vergaderingen samen met (afgevaardigden
van) andere organisaties.
Omdat de activiteiten zich in de eerste plaats zouden richten op Engelstaligen
werd besloten als naam voor het instituut te kiezen Institute for Reformed Theologi-
cal Training, zo nodig met de toevoeging 'in oprichting'. Besloten werd de afkorting
IRTT steeds te gebruiken, ook in contacten met Nederlandse kerken en organisa-
ties, om verwarring te voorkomen.

4 Cursussen in Nederland

4.1 Werving

Door middel van contacten met de zendende kerken, het deputaatschap BBK, de
Stichting Fundament, de Theologische Universiteit en vele persoonlijke relaties
werd een eerste peiling gehouden naar de behoefte van in Nederland te geven
cursussen voor oudere jaars-theologiestudenten en jonge  predikan ten. 



Als beleidslijn voor het werven van studenten werd afgesproken, dat zij tenminste
een aanbeveling nodig hadden van een ons bekende relatie, en dat zij zelf
verantwoorde lijk zouden m oeten zijn voor reiskosten en een  (bescheiden) bedrag
aan cursusgeld. Dit besluit is steeds gehandhaafd, al werd in sommige gevallen
wel hulp geboden om een sponsor te zoeken (conform het laatste punt uit de
instructie).
De werving van studenten geschiedt door midde l van folders en aanmeldings for-
mulieren, die met een begeleidende brief worden toegezonden aan zoveel
moge lijk contacten. 
Door de geringe waarde van de valuta in  sommige landen is de reis voor sommi-
ge studenten een onoverkomelijk bezwaar. Tevens vormen paspoorten en
uitreisvergunningen soms ernstige hindernissen, vooral in landen van de derde
wereld. Het werk wordt daar ook ernstig gehandicapt door het gebrek aan
communicatiemiddelen. In sommige gevallen bleek een brief er drie maanden
over te doen, terwijl de afgifte van visa voor de Europese Unie sinds 'Schengen'
ook niet m eer zo gemakkelijk verloop t.
Deputaten bezinnen zich op deze problemen, maar hebben nog geen pasklare
oplossing. Wel is besloten meer tijd in te ruimen voor de voorbereiding, zodat nu
tussen de eerste werving van studenten en de eigenlijke cursus bijna een jaar
verloopt.
Samenvattend kan gezegd worden, dat er voldoende belangstelling in de wereld
bleek te zijn voor deze theologische cursussen in Nederland.
Door de praktijk wijzer geworden hebben deputaten  de wereld voorlopig  in
tweeën gedeeld: het voormalige Oostblok en de rest van de wereld; gebleken is
namelijk dat  een cursus in de vroege zomer wel aantrekkelijk is voor Nederlandse
docenten, maar dat die periode in landen als Hongarije en Rusland vrijwel steeds
in beslag genomen wordt door tentamens en examens. Bovendien kunnen
predikanten uit die landen maar zelden langer weg dan twee weken: er is in hun
plaats vaak niemand, die dan de eredienst kan verzorgen.
Zodoende werd gekozen voor twee 'halve' cursussen in het najaar, gericht op de
landen van het Oostblok, en een volledige cursus in de vroege zomer voor de
rest van de wereld.

4.2 Cursussen 1994

Eind 1993 werd besloten in de zomer van 1994 een cursus te houden in Hattem.
De cursusduur zou zes weken bedragen. Voor de organisatie werden broeders
en zusters uit de gemeente aangetrokken; de studenten zouden bij gezinnen in
de gemeente gehuisvest worden. Een lesrooster werd opgesteld, docenten
werden  aangetrokken, een stud iebegeleider benoemd enzovoort.
Als einddatum voor de aanmelding was gesteld 1 mei; de cursus zou beginnen
de 25ste van die maand. 
Helaas moest de cursus op het laatste moment worden afgelast. Er waren te
weinig aanmeldingen binnen om verantwoord met de cursus te kunnen beginnen.
Als gevolg daarvan m oesten depu taten zich bezinnen op de datum en op de
lengte van de cursus.
Gelukkig bleek het mogelijk nog in het na jaar van 1994 een 'halve' cursus te
organiseren voor mensen uit het Oostblok. Van 30 september tot 14 oktober
mochten we elf cursisten ontvangen, die met veel inzet een zwaar programma
volgden. In zekere zin waren zij ook proefkon ijn, maar ze hebben zich sportief en
loyaal aan  deze taak gegeven. 
Van deze studenten kwamen er zeven u it Hongarije, nl van het Gereformeerde
Theologische Collegium te Sarospatak, één kwam uit Sofia (Bulgarije, een



vertaaldeskundige), één uit Slowakije (studerend te Praag) en twee uit Nederland
(fam. J.E. Wolting die voor BBK en DVN naar Bénin zou worden uitgezonden). In
totaal zes vrouwen en vijf mannen.
De studenten kregen allen een certificaat mee voor dit eerste gedeelte. In 1995
worden ze allen – uitzonderingen daargelaten – terug verwacht voor het tweede
gedeelte.
De evaluatie van deze cursus leverde onder andere – naast veel lof voor de
Hattemse organisatie en opvang – op, dat deputaten zich zouden moeten
bezinnen op de specifieke problemen van volwassenen-educatie. Bovendien
zouden de lessen u it de verschillende vakgebieden veel beter op elkaar moeten
worden afgestemd, het lesprogramma zou minder overladen moeten worden en
overzichten, 'readers' en lessen zouden eerder en met meer eenheid gereed
gemaakt dienen te worden; het rendement van de meeste lessen zou daardoor
kunnen worden verbeterd . Erg belangrijk bleek ook de wens, dat de stof veel
meer 'op maat' moet kunnen worden gepresenteerd: de docenten zouden zoveel
mogelijk moeten kunnen voldoen aan de speciale wensen van de studenten en
meer moeten kunnen inspelen op hun niveau en uitgangssituatie.

4.3 Cursussen 1995

Voor de zomercursus van 1995 hadden zich eerst 14 studenten aangemeld u it 9
landen: Egypte, Hongarije, India, Indonesië, de Filipijnen, Rusland, Sri Lanka,
Ukraine en Zambia, plus nog twee hier verblijvende asielzoekers uit Bangla Desh
en Armenië. 
De mees ten van deze studenten hadden nog in april hun inschrijving bevestigd.
Helaas kampten velen van hen met technische problemen: de financiering voor
hun reis, visa, niet overgekomen sponsorgelden etc. Op het laatst meldden zich
nog vier studenten uit Sudan (waaronder twee doctores theologiae), d ie zelfs hun
vliegtuigstoelen al hadden geboekt, maar zij strandden bij hun visumaanvraag op
de nieuwe regels van het Schengenakkoord.
De cursus telde uiteindelijk negen studenten: een voorganger uit Moskou, twee
predikanten (waarvan één 'timmerman-pred ikant') uit de Filippijnen, een 'zende-
ling' uit Sri Lanka, een student uit Ukra ine en twee h ier verblijvende asielzoekers
(uit Amersfoort-Centrum, oorspronkelijk uit Bangla Desh, en uit Amsterdam-
Centrum, oorspronkelijk uit Uganda); door pub likaties over de cursus werden
elders kerkleden geattendeerd op de mogelijkheden van het IRTT, en werd
gevraagd of twee asielzoekers zich alsnog mochten opgeven. Beiden werden
toegelaten: een u it Zaïre en een uit Nigeria (respectievelijk verblijvend in Dalfsen
en Hooghalen).

In de eerste twee weken van  september zal de tweede helft gegeven worden van
de najaarscursus. 

4.4 Cursussen in 1996?

Deputaten hebben enige tijd geaarzeld of zij de voorbereidingen in gang zouden
zetten voor in 1996 te geven cursussen. Zij zouden daarm ee immers activiteiten
ontplooien óver de openingsdatum  van de Generale Synode van Berkel en
Rodenrijs 1996 heen. Zij hebben daarom contact gehad m et de deputaten
voorbereiding volgende generale  synode en met de hoogleraar kerkrech t, die
uiteraard alleen op persoonlijke titel advies konden geven. Die adviezen waren
van positieve aard, zodat beslo ten is tot het geven van in ieder geval de  zomer-



cursus. De argumenten daarvoor zijn de volgende:
1. er zijn reeds drie studenten, die zich voor die cursus hebben opgegeven,

terwijl bovendien verwacht mag worden dat de curs isten, die  zich voor
deze zomer hadden aangemeld maar niet konden komen, belangstelling
hebben voor een nieuwe poging;

2. de voorbereiding van de cursus neemt geruime tijd in beslag; derhalve kan
geste ld worden dat het meeste werk toch gebeurt binnen de intersynodale
periode;

3. waar het deputaatschap een studieopdracht moet vervullen naar de
wenselijkheid en de mogelijkheden van een op te richten instituut kan de
synode een zorgvuldiger overwogen besluit nemen als de resultaten van
drie cursussen bekend zijn;

4. omdat deputaten ve rwachten dat de werving van studenten vooral door
mond-tot-mondreclame gebeurt, verd ient continuïteit de voorkeur.

Het geven van een nieuwe najaarscursus zal, evenals een verslag van de
zomercursus 1996, in een aanvullend rapport aan de synode worden voorgelegd.

4.5 Lessen en lesmateriaal

De evaluatie van de eerste cursus vroeg om radicale herziening van het studie-
programma. Daarvoor kreeg het deputaatschap deskundig advies van drs. C. van
den Berg van he t Gereformeerd Ins tituut voor Diensten en Scholing. H ij heeft in
een reeks sessies met de docenten van de gegeven cursussen vooral aandacht
besteed aan het lesgeven aan volwassenen. Ook de vorm van het te produceren
lesmateriaal werd kritisch bezien. Van docenten wordt nu verwacht dat z ij tijdig
hun lesmateriaal in module-vorm klaar hebben, terwijl ook een maand van
tevoren een syllabus aan de studenten wordt toegezonden.
Door de modules is het ook mogelijk geworden dat door anderen met hetzelfde
materiaal wordt gewerkt, o f dat de sto f in andere  talen wordt vertaald . 
Aanpassing van de te bieden lesstof gebeurt veel systematischer, doordat van de
studenten wordt gevraagd hun verlangens en hun verwachtingen aan het beg in
van de cursus op papier te zetten, terwijl de vorderingen nauwgezet worden
bijgehouden in een persoonlijk logboek. 
Ook is de ro l van de studiebegeleider gestroomlijnd. Hij begeleidt de studenten
actiever dan eerst mogelijk  was. Van zijn hand is een u itvoerige evaluatie
beschikbaar. De lesroosters van de najaarscursus 1994 en de zomercursus 1995
worden als bijlagen bij dit rapport gevoegd.

4.6 Docenten

Voor de cursus kon een beroep gedaan worden op veel alumni van Kampen:
hoogleraren, emeriti-hoogleraren, predikanten en studenten. Deputaten zijn veel
dank verschuldigd aan de professoren J. van Bruggen, J. Douma, J. Kamphuis,
G. Kwakkel, H.M. Ohmann, C. Trimp, de predikanten J.M. Batteau, R. ter Beek,
P. van Gurp, C.J. Haak, G. Hagens jr, K. Harmannij, T. Huttenga, P.H.R. van
Houwelingen, L.J. Joosse, M.H. Oosterhuis, de theologen A. Kooij, mw. W.A.E.
Brink-Blijdorp en C. van Dusseldorp.
Als studiebegeleider fungeerde tijdens de najaarscursus van 1994 ds. O.J.
Douma, terwijl met toestemming van de GMO ds. J. Kruidhof de zomercursus
van 1995 begeleidde.
Voor predikanten in actieve dienst werd steeds toestemming gevraagd en
verkregen van de betrokken kerkeraden.



4.7 Organisatie

De kerk van Hattem bood ruime gelegenheid in haar nieuwe kerkgebouw De
Open Poort, niet alleen voor vele vergaderingen van het deputaatschap, maar
ook voor de cursussen. Veel gemeenteleden van Hattem lieten zich actief
inschakelen bij de huisvesting van de cursisten, bij het gereedmaken van maaltij-
den, het verzorgen van ontspanningsmogelijkheden en dergelijke. Van hen
mogen wel apart worden genoemd mw. G. van Dijk-ten Kleij, die de gastadressen
coördineerde, de kosteres van De Open Poort, mw. C. Kasper-Floor, en dhr. H.
Mensink, die fungeerde als coördinator van de cursus.
Veel vertaalwerk werd verricht door drs. P.C. van Daalen en dhr. F. Vogelzang te
Hattem, dhr. A.J. van den Dool te IJsselmuiden en mw. N.C. Wielenga te Dok-
kum.

4.8 Evaluatie en conclusies

4.8.1 Welke concrete vragen komen naar ons toe?
In de beide gehouden cursussen is duidelijk gebleken dat er veel
belangstelling is voor de gereformeerde leer. Voorgangers of aan-
staande voorgangers van kerken in het buitenland meldden zich aan.
Ook bleek er belangstelling te zijn bij hier verblijvende asielzoekers,
van wie de motivatie en belangstelling waren opgevallen aan kerkle-
den. Die kerkleden informeerden voor hen naar de mogelijkheid van
deelname aan de cursus.
Zij werden toegelaten, en ze bleken leergierige, dóórdenkende
cursisten te zijn. Hoopgevend ook: er mag mee gerekend worden dat
ze voor onze kerken van nut kunnen zijn, zowel voor het contact met
allochtonen als voor de zending. De moeite is echter dat bij hen de
theologische vorming ontbreekt waarop het IRTT m et zijn doelste l-
ling van theologische training wil aansluiten. Ook één van de voor-
gangers uit een buitenlandse kerk had geen enkele theologische
opleiding genoten.
Daarmee wordt een belangrijk probleem aangeraakt: het IRTT heeft
theologie in z'n naam staan. Toen er voor het eerst ideeën opkwa-
men over de  oprichting van  een 'zendingsinstituut' werd de doelste l-
ling wat algemener ge formu leerd: onders teuning bij de vorming van
gemeente-voorgangers. Moeten we nu de doelstelling weer wat
algemener formuleren in die richting, dus bijvoorbeeld ondersteuning
van aanstaande voorgangers? Dat is het overwegen zeker waard.
Maar dat betekent niet, dat de theologische scholing minder belang-
rijk wordt geacht. Dat onderwijs moet, waar dat mogelijk is, zeker
worden bevorderd. De vraag is echter, of een bepaald niveau van
theologische vorming gehanteerd moet worden a ls een exclusief
toelatingscriterium. Zou er naast die theologische vorming niet
gestreefd kunnen worden naar een meer algemene en net zo syste-
matische vorming in de gereformeerde leer? Natuurlijk komt daaru it
de vraag voort hoe zo'n combinatie kan worden gerealiseerd, en hoe
differen tiatie binnen een groep mogelijk is aan de hand van differen-
tiatie in de aan te bieden lesstof.
Wat betreft de zomercursus van 1995 kan gezegd worden dat de
stof het beste aansloot bij studenten met enige theologische ople i-



ding. Maar voor hen die zo'n opleiding niet achter de rug hadden
waren de lessen stellig bruikbaar en nuttig, terwijl er ook studenten
waren die de studie graag verder zouden willen voortzetten en
verdiepen.
Deputaten verwach ten dat de belangstelling voor de cursussen groot
genoeg blijft om voort te gaan m et de huidige opzet: een zom ercur-
sus van vier weken en een najaarscursus in twee delen van elk twee
weken. 

4.8.2 Alleen op verzoek of zelf initiatieven ontplooiend?
Voor de in Nederland te geven cursussen heeft de gekozen beleids-
lijn goed gewerkt, alleen cursisten aan te nemen, die een aanbeve-
ling hebben van een ons bekende relatie (z ie 4.1). Dat blijkt ook in
praktisch opzicht van belang: naarm ate de relatie ve rder weg is, is
voorafgaande communicatie met de cursisten moeilijker gebleken.
Het lijkt deputaten niet nodig voor dit wervingsbeleid nauwkeuriger
regels op  te stellen. 

4.8.3 Welke personele en facilitaire voorzieningen zijn nodig?
Deputaten hebben de indruk op dit moment te kunnen beschikken
over voldoende kundige docenten, omdat er gro te bere idheid  bij
kerkeraden en predikanten is mee te werken, naast anderen die hulp
hebben geboden. Er moet echter bij bedacht worden, dat die docen-
ten soms in tijdnood kunnen komen. Ze hebben immers niet alleen
tijd nodig voor het voorbereiden en geven van de cursus zelf, maar
ook het maken van de modules, didactische training, taalkundige
bijscholing en eventueel cultureel-antropologische begeleiding
vragen veel tijd. 
Bovendien moet worden aangetekend dat het veel moeilijker zal
worden docenten aan te trekken die  in andere talen dan Enge ls
kunnen doceren.
Aan nazorg kon tot nog toe geen aandacht worden besteed. Te
verwachten is dat dat in de toekomst een factor van betekenis wordt.
Vandaar dat het IRTT graag zou beschikken over een grotere 'poo l'
van docenten dan nu het geval is.
De inzet van ds. Kruidhof als studiebegeleider voor cursussen in de
toekomst zal met de GMO moeten worden besproken. 
In Hattem is bewezen dat de inzet van een kerkelijke gemeente voor
de praktische opvang goed werkt; gesproken wordt van een positie-
ve uitstraling ook naar de gemeente zelf. Er zijn voor de toekomst
ook al andere gemeenten benaderd, op een niet te grote afstand van
Kampen. Deputaten verwachten op dezelfde voet te kunnen voort-
werken.
Voor overige faciliteiten: maaltijden, kopieerapparaten, produktie van
folders en lesmateriaal etc. kon steeds een beroep worden gedaan
op vrijwilligers in  en om Hattem. 
De vraag of de deskundige hulp van het GIDS in de toekomst op
basis van vrijwilligheid kan gebeuren is nog open.

4.8.4 Samenwerking met zusterkerken of 'zuster'-opleidingen?
Er is wel contact geweest met zusterkerken en met gereformeerde
opleidingen in het buitenland in verband met de werving van studen-
ten. Deputaten zijn niet toegekomen aan beantwoording van de
vraag, of die kerken/op leidingen ook een actieve rol zouden kunnen



spelen bij het organiseren van de cursussen zelf.

5 Cursussen in het buitenland

5.1 Cursussen van anderen

Hoewel in het besluit van de Generale Synode van Ommen 1993 hulp aan
buitenlandse kerken bij kerkelijke opbouw voorop staat, hebben deputaten aan dat
deel van hun taak nauwelijks iets kunnen doen.
Op dit moment word t er door onze kerkelijke organisaties  heel wat aan kerkelijk
opbouwwerk in het buitenland gedaan:
– BBK heeft een  (lange-termijn-)docent uitgezonden naar de Musyafirkerken

in Timor, Indonesië; bovendien worden onder de zorg van dit deputaat-
schap gastcolleges gegeven aan het Presbyterian Theological Sem inary in
Dehra Dun, India; dit tweede project zou eventueel door het IRTT kunnen
worden overgenomen; BBK heeft toegezegd bij dergelijke projecten in de
toekomst contact op te nemen met het IRTT;

– de Stichting voor Evangelieverkondiging onder het Joodse Volk (STEVAJ)
stuurt regelmatig docenten naar Jeruzalem;

– onder auspiciën van het Interim -comité steun MERF-Cyprus (The Middle
East Reformed Fellowship) wordt steeds door Nederlandse docenten
medewerking verleend aan cursussen die gegeven worden op Cyprus aan
theologen uit het Midden-Oosten (met name Egypte en Soedan); het
comité heeft tot nog toe geen gebruik gemaakt van de diensten van het
IRTT;

– steeds vaker worden docenten uit Nederland uitgenodigd voor enkele
lesweken aan de middelbaar theologische scholen in Irian Jaya, Kaliman-
tan Barat en Sumba (Indonesië); de uitzending van d ie docenten gebeurt
steeds door de zendende kerken of door Litindo (het literatuurproject voor
Indonesië);

5.2 Cursussen van het IRTT

Door de kerk te Capelle  aan de IJsse l is een cursus verzorgd in Sofia (Bulgarije )
aan een gemeente aldaar, waarvan een lid in 1994 ook de najaarscursus in
Nederland had gevolgd ; deze cursus, die werd verzorgd door drs. en mw. A.
Kooij,  werd georganiseerd 'onder auspiciën' van het IRTT. Dat betekende niet
veel meer dan dat de deputaten een rapport ontvingen.
Op dit terrein zou het deputaatschap graag méér ervaring opdoen om zijn
studieopdracht te kunnen vervullen. Door de nieuwe manier van werken, met
lesmodules, moet het mogelijk zijn ook elders medewerking te geven aan de
opbouw van het kerkelijk leven door middel van kortlopende cursussen.
Er hebben zich echter geen mogelijkheden voorgedaan om zo'n cursus te geven.
Wel zijn er op dit moment contacten met een zuster in Brazilië, die meldde dat er
voor een daar te geven cursus groot enthousiasme is, maar het wachten is op
een gerichte uitnodiging van een classis van de presbyteriaanse kerk of van een
groep predikanten. De vraag is echter, gezien de noodzaak van een behoorlijke
voorbereiding, of zo'n cursus nog wel haalbaar is. W anneer die cursus, voorlopig
gepland in het voorjaar van 1996, toch doorgang vindt, zullen de bevindingen van
het deputaatschap in een aanvullend rapport aan de synode worden gemeld.



5.3 Evaluatie en conclusies

5.3.1 Welke concrete vragen komen naar ons toe?
De behoefte aan hulp bij kerkelijke opbouw is in veel buitenlandse
kerken stellig aanwezig, gezien de activiteiten die tot nog toe in de
kring van de Nederlandse kerken kon worden ontplooid (zie 5.1).
Deputaten hadden nie t tot taak dat werk 'over  te nemen'. Van elders
hebben ons geen andere verzoeken bereikt dan de reeds genoemde
in Bulgarije en Brazilië. 
In een gesprek met de Stichting Fundament zal onze visie op cur-
sussen in het buitenland worden doorgesproken. Ook is er belang-
stelling van STEVAJ en van de kant van de zendende kerken en
Litindo.
Groot voordeel van de inschakeling van het IRTT bij zulke projecten
zou kunnen zijn het aanbieden van een gericht 'pakket' gereformeer-
de theologie, dat aan de plaatselijke behoefte kan worden aang-
epast. Door het werken met modules heeft het deputaatschap dan
inzicht in de aan te bieden lesstof, en kunnen docenten beter worden
begele id dan in sommige geva llen nu gebeurt. 

5.3.2 Alleen op verzoek of zelf initiatieven ontplooiend?
Het komt deputaten zinvol voor gesprekken met de verschillende
genoemde instanties aan te gaan dan wel voort te zetten. Het
Interim-comité MERF heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in de
ontwikkeling van cursusmateriaal in de Engelse taal. Met de Stich-
ting Fundament is een gesprek aangevraagd.
Zelfstandig initiatieven in het buitenland ontp looien za l slechts
incidenteel gebeuren, bv naar aanleiding van contacten zoals in
Brazilië. Ook dan zal echter alleen een cursus worden aangeboden
als de uitnodigende partij ze lf de algehele organisatie op zich neemt.

5.3.3 Welke personele en facilitaire voorzieningen zijn nodig?
Onder andere in de  kring van oud-zendelingen  maar ook elders kan
gezocht worden naar predikanten en anderen, die geschikt worden
geacht les te geven aan de doelgroep: in de regel theologische
studenten en predikanten. Hier doet zich opnieuw het taal-probleem
voor: Engelssprekende docenten zijn er wel te vinden, maar Frans
en Portugees en vooral Spaans zijn minder gangbaar. Voor cursus-
werk in Indonesië wordt geen probleem verwach t: het grootste aantal
oud-zendelingen in onze kring spreekt immers de taal van dat land.

5.3.4 Samenwerking met zusterkerken of 'zuster'-opleidingen?
Gezien het bovenstaande is het n iet verwonderlijk, dat deputaten
geen rechtstreeks contact gehad hebben met zusterkerken of met
gereformeerde opleidingen in het buitenland.

6 Contacten met andere organisaties

6.1 Enquête

In het voorjaar van 1994 heeft het deputaatschap IRTT zich gewend tot een keur
van instanties in onze kring met een aantal vragen, vooral betrekking hebbend op
toerustingswerk in het buitenland, maar ook op een mogelijke samenwerking.



Vrijwel al die organisaties hebben gereageerd door de lijst terug te sturen. Met
name de deputaatschappen GMO en het GVI hebben positief gereageerd inzake
de vraag naar samenwerk ing. Met deze instanties zijn ook gesprekken gevoerd,
waarvan die met de GMO vooral gingen over samenwerken of zelfs samengaan,
conform de instructies van beide deputaatschappen.

6.2 Samengaan met de GMO

Het deputaatschap had opdracht na te gaan welke bestuursvorm bij dit instituut het
beste past; daarbij de vraag te betrekken of integratie met de GMO en/of participatie
van de genoemde instanties wenselijk/mogelijk is; daarbij ook de mogelijkheid te
onderzoeken van maximale facilitaire samenwerking. 
Om na te gaan of de GMO en het IRTT bij eventuele oprichting van een instituut
voor theologische toerusting door de Genera le Synode van Berkel en Rodenrijs
1996 onder één deputaatschap zouden moeten worden gebracht moest heel wat
gestudeerd worden op het karakter van beide instituten. 
Gevoelsmatig was er van  beide kanten de neiging om te zeggen: ja, áls er een
IRTT komt, dan graag in één deputaatschap! Beide instellingen bewegen zich
immers op het vlak van zending en theologische hulpverlening aan het buiten-
land. En in een snel veranderende zendingswereld werd de behoefte aan
samenwerking sterk gevoeld.
Uiteraard zouden ook twee deputaatschappen kunnen voldoen, maar de beide
organisaties hebben zoveel gemeen in doelstelling, doelgroep en taak, en ze
werken bovendien in de personele sfeer zo vaak met dezelfde relaties, dat
samengaan in één deputaatschap goed verdedigbaar is.
Waar de GMO reeds een nauwe facilitaire samenwerking heeft met het GVI, zou
het IRTT daar zó bij kunnen aansluiten.
Deputaten geven in een afzonderlijke beleidsbepaling  hun visie op een op te
richten IRTT. Dat stuk wordt als bijlage bij dit rappor t gevoegd. 

6.3 Andere contacten

Naast correspondentie is er met enkele organisaties ook contact geweest in de
vorm van vergaderingen. Daarvan zijn het vermelden waard:
– een vergadering (met afgevaardigden van het moderamen van) BBK ove r het
geven van cursussen in het buitenland;
– een door het GVI belegde vergadering met veel gereformeerde organisaties
inzake facilitaire samenwerking;
– een vergadering van het 'Platform ' (nieuwe naam ROFOR) waarin  veel organi-
saties elkaar ontmoeten die op enige wijze opbouwwerk in het buitenland doen
(door een misverstand was het IRTT niet uitgenodigd voor de vergadering van
1994).
Naast dit vergaderwerk waren er vaak contacten in de informele sfeer, bv met
BBK, Fundament en afzonderlijke kerken over sponsoren van reiskosten van
onze cursisten, met Steun Broederschap Spanje over de vertaling van de
bijbelcursus in het Spaans, etc.
Er is geen contact in enige vorm geweest met de Opleiding gereformeerde
godsdienstleraren, hoewel die organisatie wel in het synodebesluit was genoemd.

6.4 Evaluatie en conclusies



De te kiezen bestuurs- en organisatievorm voor een op te richten instituut voor
gereformeerde theologische toerusting is niet uitvoerig onderzocht in samenwer-
king met veel andere organisaties. Dat is mee een gevolg van het feit dat de
onder ons normale vorm (een generaal-synodaal deputaatschap) ook voor het
IRTT werkbaar is gebleken. Van die vorm hoeft naar het oordeel van deputaten
niet te worden afgeweken.
Wel biedt samengaan met de GMO in één deputaatschap grote voordelen,
waarom deputaten dan ook het benoemen van zo'n deputaatschap aan de
Generale Synode van Berkel en Rodenrijs 1996 zullen voorstellen.

7 Rapportage

In een rapport aan de kerken hebben  deputaten e ind 1994 vers lag gedaan van
hun werkzaamheden over de eerste vijftien maanden van hun werk. Op dat
rapport is verder geen reactie gekomen.
Deputaten zijn zich ervan bewust dat het IRTT zichzelf nog aan de kerken moet
'verkopen' als een nieuwe loot aan de zendingsboom. Omdat nog tot oprichting
van een instituut moet worden besloten zijn deputaten daarin wat terughoudend
geweest. Wel hebben zij de publiciteit gezocht voor de zomercursus van 1995,
zodat ook dit werk door de kerken in he t gebed van de gemeente aan de Here
kon worden opgedragen. 
Voor eind 1995 hopen deputaten opnieuw in een jaarverslag de kerken te
informeren over de voortgang van hun werk.

8 Samenvatting en conclusies

Er is door veel mensen enthousiast (en belangeloos!) gewerkt aan de door de
Generale Synode van Ommen 1993 gegeven opdracht. Het unieke uitgangspunt
dat een studieopdracht in de praktijk op zijn haalbaarheid mocht worden getoets t,
speelde deputaten daarbij wel parten: vaak kwam de 'studie' in gedrang door de
'praktijk '.
Desondanks zijn deputa ten ten  volle overtu igd van  de haalbaarheid van een op te
richten zendingsinstituut. In een veranderende zendingswereld verschuift het
werkveld, maar de taak blijft gelijk: kerken te dienen met het evangelie van onze
Heiland.
Dat er voor de Nederlandse kerken een taak is weggelegd op het punt van
onderwijs aan theologen uit het buitenland, is duidelijk bewezen. Dat rechtvaar-
digt het oprichten van dit instituut.
Dat hetzelfde onderwijs ook met kortlopende cursussen in het buitenland dienst
kan doen, kon nog niet in de praktijk worden getoetst. Op dat punt zou het IRTT
opnieuw een studieopdracht moeten krijgen.
Samengaan met de GMO biedt zoveel voordelen, dat deputaten van harte een
voorstel in die richting doen.

9 Voorstellen

Deputaten stellen de generale synode voor de volgende besluiten te nemen:

Besluit 1:

De arbeid  en het beleid  van deputaten in de verslagperiode 1993–1995 goed te



keuren.

Besluit 2:

Een Institute for Reformed Theological Training op te richten.

Besluit 3:

Dit instituut bestuurlijk onder te brengen bij het nieuw te benoemen deputaat-
schap voor de Gereformeerde Missiologische Opleiding.

Besluit 4:

Bij de benoeming van deputaten zo mogelijk een onderwijsdeskundige en een
organisatiedeskundige te benoemen. 

Besluit 5:

Aan deputaten op te dragen: 
1. vorm te geven aan het Institute for Reformed Theological Training en

dat instituut dienstbaar te doen zijn aan kerken en groepen christe-
nen in het buitenland door hier te geven cursussen aan theologische
studenten en predikanten uit die kerken/groepen;

2. te bestuderen of het instituut ook dienstbaar kan zijn aan de
kerkelijke opbouw van buitenlandse kerken door middel van in het
buitenland te geven cursussen;

3. de kerken jaarlijks te informeren over de voortgang van het werk aan
het instituut;

4. de volgende generale synode te dienen met voorstellen inzake de
wijziging van het Reglement voor de Gereformeerde Missiologische
Opleiding van de Gereformeerde Kerken in Nederland en van ande-
re officiële stukken, die nodig geworden is door de oprichting van het
instituut, en eventueel met voorstellen inzake een nieuwe naam voor
het deputaatschap;

5. het eindrapport van hun werkzaamheden drie maanden voor de
volgende generale synode aan de kerken toe te sturen.



Bijlage 1

Institute for Reformed Theological Training (IRTT)
beleidsbepaling voor een instituut in oprichting:

horen GMO en IRTT in één deputaatschap?
1 Taak en doelstelling

1.1 De taak van het IRTT

Het IRTT wordt een instelling van de Gereformeerde Kerken in Nederland,
wanneer haar Generale Synode van Berkel en Rodenrijs in 1996 tot oprichting
besluit. Het instituut werkt namens deze kerken aan de opbouw van kerken in het
buitenland die in een missionaire situatie verkeren. Daarmee word t niet bedoeld
dat de kerken in Nederland niet missionair zouden zijn, maar wel dat de taak van
het IRTT vooral ligt op het terrein van de zending en de hulpverlening aan
buitenlandse kerken. 
Het instituut werkt aan de opbouw van die kerken in een missionaire situatie door
middel van onderwijs  aan theolog ische studenten en predikanten, of meer in het
algemeen aan de vorm ing van een kerkelijk middenkader. 
Het instituut is geen zelfstandige zendingsorganisatie, maar stelt zich dienstverle-
nend op naar 'zendende' en hulpbiedende kerken en organisaties in Nederland
en naar kerken in een m issionaire  situatie in he t buitenland. 

Bij deze taakomschrijving is het belangrijk goed te onderscheiden wat zending
eigenlijk is: kerkplanting, tot eer van God. Planting is niet alleen de eigenlijke
planting: ook begieten en begeleiden tot zelfstandige bloei en vrucht-dragen hoort
erbij. Juist in die fase van de zelfstand igword ing is de jonge 'kerkp lant' kwetsbaar:
er is vaak nog veel steun nodig, maar die nodige steun en bescherming wordt
gemakkelijk bevoogding. Zonder beeldspraak: na de aanstelling van de ambts-
dragers en de vorming van een kerkverband is nog veel hulp nodig : algemene
toerus ting, opleiding van kerkelijke kader, opleiding van predikanten. Vrijwel
overal verschuift dan de taak van de aanwezige zendelingen van brenger van het
evangelie naar begeleider van de kerk (of het kerkverband, of een kerkelijke
school). 
In de relatie tussen de 'zendende kerk' en de 'zendingskerk' verandert ook iets.
Waar die rela tie wel a ltijd iets zal houden van de moeder-dochterband, brengt
toch het zelfstandig worden van de dochter groter wordende wederkerigheid met
zich mee: de dochter leert niet alleen van de moeder, maar het is ook omge-
keerd. Wederkerigheid en samenwerking zijn de  sleutelwoorden voor het inter-
kerke lijk contact, ook als e r nog onderwijs gegeven wordt. De Nederlandse kerk
geeft niet alleen lessen aan de ontvangende kerk, zij mag er ook van leren!
Nu is door allerlei oorzaken het werk van de zendende kerken hoe langer hoe
meer naar inhoud en in tijdsduur beperkt geworden. Niet altijd meer zijn er
Nederlandse uitgezondenen werkzaam op het zendingsveld; soms is hun aantal
drastisch afgenomen.
Zulk zendingswerk word t momenteel verricht door:
– de zendende kerken, bv die werken in Irian Jaya, Kalimantan Barat,

Ukraine, Zaïre;
– de vereniging De Verre Naasten (samen met BBK) in Benin;
– deputaten BBK: leendocenten/gastdocenten voor Sumba, Timor en India;
– MERF: gastdocenten voor Cyprus ten dienste van kerken in het Midden-

Oosten;



– Stichting Fundament: gastdocent, eerder naar Debrecen, nu naar Oradea
en – samen met de zendende kerk van Hattem – naar de Sub-Karpaten in
Ukraine;

– het project Litindo (van de op Irian Jaya werkende zendende kerken):
gastdocenten die hun eigen en andere lectuur introduceren;

– zendende kerken die vragen om vertaling van lectuur in de taal van het
land waar zij kerken hebben mogen stichten;

Deze lang niet volledige lijst illustreert hoe breedschalig het zendingswerk
geworden is, en hoe het werk zelf van karakter verandert. In bijna alle geva llen
zijn de uitgezondenen niet meer zelfstandig bezig, maar dienstverlenend ten
behoeve van jonge kerken: kerken in een m issionaire  situatie. 
Dat het IRTT in dit geheel een plaats zou kunnen krijgen is duidelijk: het uitzen-
den van docenten door Litindo naar Indonesië lijkt als twee druppels water op wat
in een van de doelstellingen van het IRTT is vermeld: hulp aan buitenlandse kerken
bij kerkelijke opbouw. Het heeft ook iets te maken met wat twee oud-studenten van
het IRTT (!) in Benin doen. Het geven van een cursus in Brazilië zou in goede
samenwerking met de zendingsmensen van 'Assen' kunnen gebeuren. 
Ook de andere doelstelling van het IRTT past in dit beeld: bijscholing van buiten-
landse studenten in de gereformeerde theologie. In sommige gevallen is het immers
efficiënter mensen hierheen te halen, dan dat er docenten naar het buitenland
afreizen. Bovendien komen zo ook 'wederkerigheid en samenwerking' tot hun
recht: dat valt in de gemeente van Hattem na te vragen. Waar het besef groeit
dat elke kerk missionaire kerk is, zowel in Nederland als in het buitenland, zou
men het meerdere kerken gunnen om van zo'n ervaring te profiteren.

1.2 De doelstelling van het IRTT

De Generale  Synode van de Gere formeerde Kerken in Nederland, in vergadering
bijeen te Ommen, heeft als doelstelling van  een op te richten IRTT het volgende
geformuleerd:

1. hulp aan buitenlandse kerken bij kerkelijke opbouw;
2. bijscholing van buitenlandse studenten in de gereformeerde theologie.

Deze hulp en bijscholing passen bij de algemene roeping van kerken en kerkle-
den om het evangelie metterdaad uit te dragen aan n iet-gelovigen, en om mee te
werken aan de planting en de opbouw van kerken in de hele wereld.

1.3 De identiteit van het IRTT

Bij het verder uitwerken en interpreteren van deze doelstelling staat de identiteit
van het IRTT n iet ter discussie. Voorop staat daarbij het handhaven van het
gereformeerd karakter van het IRTT, ook wanneer diensten worden verleend aan
kerken en leden van kerken in het buitenland met wie de Gereformeerde Kerken
nog geen zusterkerkre latie onderhouden. 
De specifieke kenmerken van de gereformeerde theologie moeten herkenbaar
worden geprofileerd in alle activiteiten.

2 De doelgroep(en)

2.1 De directe doelgroep



De directe doelgroep van het IRTT bestaat uit theolog ische studenten en pred i-
kanten van kerken in  het bu itenland. Dat zijn in de regel mensen die zijn aang-
emeld door ons bekende instanties, vaak in de zendingssfeer. De docenten
fungeren jegens hen eigenlijk als een soort 'thuisblijvende zendelingen', of als
zendelingen die maar voor hee l korte perioden naar het bu itenland vertrekken.
Anderzijds kunnen docenten soms zo maar zelf tot de doelgroep gaan behoren,
waar vanuit Nederland uit te zenden mensen zelf de cursus  willen volgen. Het
IRTT kan zo meewerken aan de toerusting van mensen, die kerken in een
missionaire situatie gaan dienen. 
In principe is er dus een sterke overeenkomst van de GMO en het IRTT: beide
instituten richten zich immers op de mensen die het kader gaan vormen van
kerken in het buitenland. Dat wordt nog sterker als beseft wordt dat de doelgroep
van beide zich niet alleen buiten de landsgrenzen bevindt: ook in Nederland zijn
er kerken met een missionair karakter (bijvoorbeeld Venlo, Enkhuizen), die kader
nodig  hebben, en bovendien groeit het aantal in Nederland verblijvende buiten-
landers. 

2.2 De indirecte doelgroep

Waar de directe doelgroep dus gevormd wordt door individuele studenten en
predikanten uit het buitenland, is de bijscholing, die hen door het IRTT (hier of
ginds) geboden wordt, gericht op de op- en uitbouw van het kerkelijk leven ginds.
Door het aanbieden van een pakket gereformeerde theologie delen we echter
onze erfenis niet alleen met die studenten en predikanten, maar hopen we zo ook
de kerken die zij (gaan) dienen te bereiken. Vandaar het begrip: kerken in een
missionaire situatie (zie ook de volgende paragraaf). 
Daardoor moet het IRTT zijn aanbod afstemmen op de vragen en
(on)mogelijkheden van die kerken. Waar de cursisten reeds een theologische
opleiding volgen of die hebben afgerond biedt het IRTT een aanvulling, die in de
praktijk  ook een verbred ing blijkt te zijn. W e hebben inderdaad iets te bieden. Dat
is voor de m ensen die van kerken in een missionaire situa tie het kader (gaan)
vormen van het grootste belang, en het stimuleert tevens de eenhe id van gerefor-
meerde kerken over heel de wereld.
Uiteindelijk blijkt de (indirecte) doelgroep van het IRTT dus gevormd te worden
door kerken in een missionaire situa tie. 

2.3 De kerken in een missionaire situatie

Ook de Nederlandse kerken z ijn uiteraard 'in een missionaire situatie'. Deze term
gebruiken we echter vooral met het oog op kerken die voortgekomen zijn uit  het
zendingswerk van de laatste eeuwen (met name in de Derde Wereld), en die wel
min of meer zelfstandig opereren , maar nog bezig zijn in de opbouwfase van hun
kerk en gebrek hebben aan (theologisch geschoold) kader . Ook kerken uit Oost-
Europa vallen hieronder. Al hebben ze een lange theologische traditie, ze missen
voldoende opgeleid (theologisch) kader om de kerken in de huidige situatie een
duidelijke koers te b ieden. 
De rol van de zendende kerken verandert naarmate  de kerken in  een m issionaire
situatie  tot grotere zelfstandigheid komen. Waar vroeger het accent lag op het
uitzenden van goed opgeleide zendelingen, wordt nu steeds meer aandacht
gevraagd voor het op leiden van autochtoon kader voor de kerken die door de
zendingsactiviteiten  konden worden gestich t. 



Dat heeft gevolgen voor de opleiding van de zendelingen: het zijn immers steeds
meer de kerken in een missionaire situatie, die haar wensen via de zendende
kerken op tafel leggen bij de  GMO. 
Voor sommige kerken in een missionaire situatie ontbreekt echter die tussen-
schakel van de zendende kerk. Zij zouden rechtstreeks aan de GMO moeten
kunnen vragen om hulp bij de opleiding van haar kader. Op die plaats kan het
IRTT gaan fungeren , waar immers de doelgroep rechtstrééks is geformuleerd
(hulp aan buitenlandse kerken/bijscholing van buitenlandse studenten), dus zonder
tussenkomst van zendende kerken of organisaties. 
Hier blijkt hoe nauw de GMO en het IRTT aan elkaar verbonden zouden kunnen
zijn: beide hebben ze immers als doelgroep de kerken in een missionaire situatie.
Deze conclusie hangt nauw samen met de ontwikkelingen in de wereld en in de
door de zending gebruikte methoden. De rol van  de Nederlandse zendende kerk
zal steeds meer wijzigen naar die van het 'adopteren' van deelprojecten ten
behoeve van kerken elders. Zij zullen nooit meer de volledige verantwoordelijk-
heid kunnen en mogen dragen die de zendende kerken vroeger hadden. Z ij
'beschikken' niet meer over 'zendingsterreinen' (zo al ooit!), nog minder over
'buitenlandse kerken', maar treden op als partners, sponsors, hulpverleners,
broeders-in-Christus die een helpende hand uitsteken naar een (aanstaande)
zusterke rk, zonder daarbij he t heft in eigen  hand te  nemen. 
Daarmee neemt de mogelijkheid toe om de 'dienende' rol van meerdere kerken in
kleinere, doelgerichte en  getermineerde projecten te s timuleren – zonder daar-
mee overigens te beweren, dat er géén ruimte meer is voor langlopende, breed
opgezette projecten in andere landen. Het IRTT kan een rol vervullen bij het
uitvoeren van zulke kleinere projecten.
Het is belangrijk om bij al deze activiteiten te denken in een kader van wederke-
righeid  en samenwerking. Kerken in verschillende landen zijn aan elkaar gege-
ven. Duidelijk s taat dit in 2 Korintiërs 8:14: ...maar uit het oogpunt van billijkheid
kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed
wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij... Het hie r in
Nederland organiseren van cursussen voor theo logen u it het buiten land heeft een
posit ief effect op de gemeente die als gastkerk fungeert – en niet te vergeten op
de docenten, terwijl sponsoring van kortlopende cursussen in het buitenland de
broederschap elders in de wereld heel dicht bij huis kan brengen. Dat was
kennelijk ook de bedoeling van de GS van Ommen, die als laatste opdracht aan
deputaten IRTT meegaf: attent te zijn op adoptie van studenten en projecten door
plaatselijke kerken.

2.4 Zendende kerken en organisaties

In zekere zin fungeren ook de zendende kerken en organisaties als doelgroep
van het IRTT. Zij geven immers aan waar welke noden liggen, en waar cursussen
van het IRTT zinvol zouden kunnen zijn voor de opbouw van kerken in een
missionaire situatie. 'Kerken en organisaties' is daarbij wel een steeds breder
begrip  geworden: daarbij horen nu ook kerken die een rechtstreekse re latie
hebben met een kerk in het buitenland (zoals  Dronten-Kenia/Somalië) en organi-
saties als Stichting Fundament, STEVAJ, MERF en dergelijke. Zonder die
partners  zou het IRTT zijn werk n iet kunnen doen. 

2.5 Samenvatting



Het IRTT heeft in de oprichtingsperiode contacten gehad met heel wat organisa-
ties die op de een of andere manier te maken hebben met toerustingswerk voor
kerken in een missionaire situatie: GMO, BBK, Fundament, STEVAJ, MERF,
afzonderlijke zendende kerken, Litindo. Daarbij was de houding soms wat
afwachtend, en dat is volledig te begrijpen: het IRTT moet zichzelf immers nog
helemaal waar maken. Vooral in de beginperiode was er immers nog geen
gereed produkt. Anderzijds kan het IRTT zichzelf alleen waar maken als het de
kans krijgt aan het werk te gaan. Dat is wel gelukt met het geven van cursussen
aan theologische studenten en predikanten uit kerken in een missionaire situatie,
maar nog niet met toerustingswerk in die kerken. 

De Generale Synode van Ommen 1993 dacht vooral aan samenwerking tussen
de GMO en het IRTT. Dat blijkt uit de instructies van beide deputaatschappen.
Daarbij zal de wens hebben meegespeeld dat overlapping moet worden voorko-
men: voor theo logisch onderwijs hebben we onze TU, voor het onderhouden van
de relatie met zusterkerken deputaten BBK. Het geven van theologisch onderwijs
door het IRTT kan dus alleen daar gebeuren waar 'Kampen' geen mogelijkheden
heeft, terwijl er bij BBK de neiging is zich meer en meer te concentreren op de
relatie-taak. Daaruit zou ook werk voor het IRTT kunnen voortvloeien.
De GMO en het IRTT worden beide geconfronteerd met veranderingen in de
zendingswere ld en in de kerken in een missionaire situatie. Zending-klassieke-
stijl lijkt meer en meer tot het verleden te gaan behoren, terwijl hoe langer hoe
meer wederkerigheid en samenwerking de sleutelwoorden worden voor de rela tie
tussen 'daar' en 'hier'. Als gevolg daarvan wordt de doelgroep meer en meer
gelijk: de kerken in een missionaire situatie. Dat is een sterk argument voor een
nauwe samenwerking van beide deputaatschappen, of zelfs van samengaan.

3 Het produkt

3.1 De gereformeerde theologie

Het hoofdonderwerp van het IRTT is zonder meer de gereformeerde theologie.
Zelfs is even gesproken van 'Kampen in a  nutshell' (Kampen in een notedop),
maar dat men daar in Kampen niet gelukkig mee was, kan gemakkelijk begrepen
worden. De titel voor de zomercursus van 1995 doet meer recht aan waar het om
gaat: 'An outline of Reformed Theology as taught at the Theological University of
the Reformed Churches (Liberated) in the Netherlands' (Hoofdzaken van de
gereform eerde theologie zoals gedoceerd  aan...). 
Het gaat erom dat we het kader van kerken in een missionaire situatie laten
meeprofiteren van onze gereform eerde rijkdom op theologisch gebied. 
Hier lijkt een belangrijk verschil aanwezig met het 'produkt' van de GMO. Die
opleiding concentreert zich immers op een deelgeb ied van de theologie , namelijk
de zendingswetenschappen of missiologie.
Dat verschil wordt van twee kanten verkleind:

– de GMO biedt ook een opleiding aan zendingsmensen die niet de
theologische opleiding van Kampen achter de rug hebben, maar (b ijvoor-
beeld) als landbouw- of onderwijsdeskundige worden uitgezonden.
– het IRTT heeft wel als doelgroep theologische studenten en predikanten,
maar heeft in de praktijk  te maken met een veel breder scala aan cursisten:
niet alleen asielzoekers 'met theologische belangstelling' (waarvoor mis-
schien aparte cursussen moeten komen om het niveau n iet in gevaar te
brengen),  maar ook bijvoorbeeld 'tentenmaker-predikanten', die geen



formele  theologische op leiding hebben gevolgd. 
De praktijk is voor beide instituten dat het produkt op maat geleverd moet kunnen
worden: de lesstof kan niet a l te zeer vast liggen in een rooster, maar moet
passend gemaakt kunnen worden voor de  situatie  en het niveau  van de  cursis t in
kwestie. 
Daarnaast ligt het zeer voor de hand te veronderstellen  dat het met e lkaar in
contact brengen van be ide groepen studenten zeer stimulerend zal werken voor
de vorming naar weerskanten: een actuele invulling van 'wederkerigheid en
samenwerking', die rijke vruchten kan afwerpen.

3.2 In de personele sfeer

Het IRTT wil mensen uit kerken in een missionaire situatie verder bekwamen in
de gereformeerde theologie: hen bekwamen om met theologische vaardighe id te
werken in kerkvorming, gemeente-opbouw en theologische verdieping in een
situatie met 'open grenzen' tussen kerk en wereld: de missionaire situatie.
Het IRTT streeft er naar dat zijn cu rsisten hun theolog ische bagage toepassen in
hun eigen kerkelijke situa tie. Voor die cursisten is het daarom van groot belang
dat zij oog krijgen voor de  breedheid van Christus' werk , en voor de kerk over
heel de wereld. Zij zullen de rijkdom van de gereformeerde leer moeten vertalen
in hun eigen context. 

3.3 In de materiële sfeer 

Het IRTT wil bijdragen aan het verspreiden van  de gereformeerde  theologie in
heel de wereld. Dat kan in verschillende situaties tot heel verschillende opdrach-
ten leiden, maar het produkt blijft gelijk: de gereformeerde theologie. Van belang
daarb ij is niet zozeer een  afgepaste hoeveelheid leerstof, maar een praktische
verwerking in trainingen en lessen. Er worden mensen verder opgeleid die met
de bijbel in de hand een koers  kunnen he lpen bepalen voor hun e igen kerken, in
situaties waar nog geen christelijke gewoonte-vorming heeft plaats gehad, of
waar die opnieuw moet worden doorgemeten op z'n bijbelse merites.
Daarbij komt dat de docenten die aan dat trainingsproces leiding geven, zelf ook
moeten worden voorbereid op de missionaire situaties, waarin zij terecht komen,
hetzij  op een in Nederland te geven cursus, hetzij dat zij voor korte perioden naar
het buitenland worden uitgezonden. Wellicht zou het het beste zijn dat zij een
verkorte GMO-cursus lopen , als die er zou kunnen komen. Overleg tussen de
GMO en het IRTT om deze 'bijscho ling' ter hand te nemen en zo van elkaar te
kunnen leren noopt tot een nauwe relatie tussen be ide instellingen. 
Zodoende vormt de wenselijkheid van contact tussen de cursisten van de GMO
en het IRTT (z ie 3.1), en van contact tussen beider docenten sterke argumenten
voor nauwe samenwerking van beide deputaatschappen, of zelfs van sameng-
aan.

4 De organisatie

4.1 Algemeen

In het rapport aan  de Generale Synode van Berkel en Rodenrijs 1996 is al
duide lijk aangegeven dat het samengaan van een studieopdracht en het in de
praktijk  toetsen op zijn haalbaarheid  deputaten parten heeft gespeeld (zie punt 8



van het rapport). Het valt immers niet mee als deputaten een beleid moeten
vaststellen én het in de praktijk moeten uitvoeren. Over de schouders meekijken
van de deputaten GMO leverde een zelfde oordeel op: bij de organisatie van een
op te richten IRTT zal er een scheiding moeten worden aangebracht tussen de
deputaten en de 'uitvoerders'. Zoals  bij de GMO in  de Studieadviescommissie
geen deputaten zitting hebben, maar uitsluitend deskundigen, zo zal er voor de
cursussen van het IRTT iets dergelijks moeten worden ontworpen. Deputaten
kunnen zich dan concentreren op de ontwikkeling van een beleid en de controle
op de uitvoering ervan, naast contacten met andere organisaties en de rapporta-
ge aan de kerken en aan de generale synode.

4.2  Een studieadviescommissie

Een studieadviescommissie (we lenen die naam maar even van de GMO) zal
zich kunnen concentreren op het opzetten van cursussen, het vaststellen van
lessenpakketten en de lesroosters, het instrueren en (laten) bijscholen van
docenten, het in samenwerk ing met hen produceren van lesm odules, en het
evalueren van de resultaten . 

4.3 Een technische commissie

Daarnaast is er ruim te voor  een aparte technische commissie, die  de organisatie
van gastadressen, lesruimten, opvang van cursisten en  dergelijke  behartig t, voor
zover het cursussen in Nederland betreft, en de praktische organisatie van reizen
en voorbereiden van cursussen in het buitenland.
Tenslotte  zou de werving van studenten en het onderhouden van contacten met
personen en instellingen  in het buitenland het beste in handen kunnen zijn van
een administrateur, die daarvoor dan ook (een dag per week?) vrijgesteld moet
kunnen worden. Continuïteit in dezen is van groot belang.

4.4 De studiebegeleider

Een aparte rol zou weggelegd kunnen zijn voor de studiebegeleider van de in
Nederland te geven cursussen. Als adviseur van deputaten en studieadviescom-
missie fungeert hij als centrale man, ook als contactpersoon naar de docenten
toe. 

5 Vrijwilligers of betaalde krachten?

In de vergaderingen van het IRTT is de afgelopen jaren veel gesproken over de
vraag, of het werk van dit deputaatschap moet worden verricht door vrijwilligers of
door betaalde krachten. Op dit punt is er een wat andere cultuur bij de GMO:
daar krijgen de docenten een vergoeding voor de lessen die ze geven, terwijl de
studiebegeleider voltijds en de  admin istrateur deeltijds betaa lde krach ten zijn. In
het IRTT  is tot nog toe a lles verricht door vrijwilligers, die daarvoor geen vergoe-
ding kregen. 
Uiteindelijk  zou voortgaande discussie, zeker in samenwerking met de GMO,
moeten leiden to t een consequent beleid in  dezen. 
Wellicht kan de GS van Berkel en Rodenrijs een aanwijzing geven over de vraag,
of de docenten van het IRTT het werk vrijw illig moeten blijven doen. 



In ieder geval hoeft naar het oordeel van deputaten dit 'cultuurverschil' met de
GMO samengaan met die organisatie niet in de weg te staan.

6 Conclusies

Op grond van de volgende argumenten bepleiten deputaten IRTT nauwe samen-
werking van de GMO en het IRTT, liefst in één deputaatschap:
1 Taak en doelstelling van beide instellingen liggen dicht bijeen: dienstbaar

zijn aan de verkondiging van het evangelie en de opbouw van kerken in
heel de wereld.

2 De doelgroep van beide instellingen blijkt uiteindelijk samen te vallen:
kerken in een m issionaire  situatie. 

3 Beide instellingen hebben eenzelfde organisatiestructuur: deputaten –
studieadviescommissie – studiebegeleider – docenten.

4 Het contact tussen cursisten van beide instellingen zal uitermate stimule-
rend zijn voor die beide groepen.

5 Beide organisaties hebben elkaar nodig als het gaat om het lesgeven en
de studiebegeleiding: dat is voor een groot deel hetzelfde of overeenkom-
stig werk.



Bijlage 2

Lesrooster najaarscursus IRTT 1994

IRTT curriculum September 30th - October 14th 1994

Day Date Morning Afternoon Evening
08.30 – 12.15 13.30 – 17.15 19.30 – 21.30

Fri 30 Arrival Arrival Welcome

Sat 1 Hermeneutics Hermeneutics Relaxing

Sun 2 Worship Worship Meeting

Mon 3 Canonics General Histor ia Revel. Train ing Exegesis

Tue 4 Exegesis OT Homiletics Training Sermon

Wed 5 Dogmatics Dogmatics Prof. dr. J. Douma

Thu 6 Church Order Ministry/Office Ministry/Office

Fri 7 Exegesis NT Homiletics Training Sermon

Sat 8 Mission: Theory and: Presentation Relaxing

Sun 9 Worship Worship Meeting

Mon 10 Bible & Religion Diaconal work in Training Sermon
modern society

Tue 11 Mission: History Oecumenica Confessions

Wed 12 Ethics: Theory Ethics: casus Canon\Text NT

Thu 13 TESTS Presentation BBK Celebration

Fri 14 Departure



Bijlage 3

Lesrooster zomercursus IRTT 1995

IRTT curriculum May 30th - June 22nd 1995

Day Date Morning Afternoon Evening

Tue 30 Arrival Arrival Welcome

Wed 31 Presentation Survey Theol. Preparation

Thu 01 Exegesis NT-1 Exegesis NT-2 Preparation

Fri 02 Exegesis NT-3 Preparation/ Prof dr J van
  Relaxation   Bruggen

Sat 03 Mission presentation in Groningen - - - - - - -

Sun 04 Worship Worship --

Mon 05 Sight seeing Preparation

Tue 06 Mission-1 Mission-2 Preparation

Wed 07 Mission-3 Mission-4 Sport

Thu 08 Homiletics-1 Lecture at TUK Students TUK

Fri 09 Homiletics-2 Homiletics-3 Preparation

Sat 10 --

Sun 11 Worship Worship --

Mon 12 Dogmatics-1 Dogmatics-2 --

Tue 13 Dogmatics-3 Dogmatics-4 Sport

Wed 14 Church Order Exegesis OT-1 DVN-presentation

Thu 15 Exegesis OT-2 Exegesis OT-3 --

Fri 16 Exegesis OT-4 Exegesis OT-5 Prof HM Ohmann

Sat 17 Sight seeing

Sun 18 Worship Worship --

Mon 19 Ministry-1 Ministry-2 --

Tue 20 Homiletics-4 Homiletics-5 Prof C Trimp

Wed 21 Ministry-3 Ministry-4 Personal



  evaluation

Thu 22 Teachers/ Presentation Celebration
  Students   BBK

Fri 23 Departure



AANVULLEND RAPPORT VAN DEPUTATEN IRTT

0 Inleiding

Waar het rapport aan de Generale Synode van Berkel en Rodenrijs medio 1995 moest
worden afgesloten, is dit aanvullend rapport bedoeld om de synode zo goed mogelijk te
informeren over de ontwikkelingen sinds die tijd.
In dit aanvullend rapport komen drie zaken aan de orde:

1 Stand van zaken sinds juli 1995
2 Interne organisatie
3 De financiën van het deputaatschap

1 Stand van zaken sinds juli 1995

In het afgelopen jaar konden twee cursussen gegeven worden aan buitenlandse
studenten, beide in Hattem: een complete zomercursus van ruim drie weken en een
najaarscursus van een kleine twee weken, die een vervolg zou zijn op de najaarscursus
van 1994. Als cursusbegeleider fungeerde beide keren ds. J. Kruidhof, de studiebegel-
eider van het Gereformeerd Missiologisch Instituut.
De evaluatie van de eerder gehouden cursussen wierp vruchten af: het aan te bieden
lessenpakket voor de nieuwe cursussen is veel beter voorbereid; in module-vorm liggen
de meeste lessen klaar voor de cursus begint, evenals de syllabi, die tevoren aan de
studenten worden toegezonden.
Terzake van in het buitenland te geven cursussen is een interessante ontwikkeling
gaande in contacten met een classis van kerken in Brazilië.

Zomercursus 1995
Met de werving van studenten voor de zomercursus van 1995 liep alles veel vlotter dan
in het begin: door de bestaande contacten was al spoedig duidelijk, dat de cursus door
kon gaan, al hadden we ook enkele teleurstellingen te verwerken: een broeder uit
Indonesië kon uiteindelijk niet komen, en een viertal cursisten uit Egypte kreeg op het
laatste moment geen visa: het akkoord van Schengen brak ze op. Een groepje uit
Dehra Dun (India) meldde zich op het laatste moment af, en ook enkele andere
broeders kwamen niet opdagen.
Als gevolg van soortgelijke problemen waren er bij de aanvang van de cursus op 30
mei dan ook alleen drie geïnteresseerde asielzoekers (uit Zaïre, Bangla Desh en
Uganda) en één voorganger uit Moskou. Dat ging de tweede week al beter: toen waren
er negen cursisten, waarvan er vijf als gemeentevoorganger werken. Die waren
gekomen uit de Filippijnen, Sri Lanka, Moskou en Ukraine.
Omdat de communicatie met de studenten soms moeizaam verloopt door de grote
afstanden, die brieven moeten overbruggen, zullen deputaten voor in de toekomst te
geven cursussen nog veel meer aandacht moeten geven aan het tijdpad, dat beter
moet worden bewaakt. Voor de geplande zomercursus van dit jaar is dat ook gebeurd.
In de evaluatie hebben we vrij uitvoerig stil gestaan bij de verschillende niveaus van de
studenten. Voor belangstellende asielzoekers hebben we wel iets te bieden, maar als
ze geen theologische vooropleiding hebben, is de stof voor hen onbereikbaar óf het
niveau van de cursus gaat omlaag. Binnen het deputaatschap wordt gestudeerd op de
vraag, hoe enerzijds het niveau van de cursus bewaakt kan worden en anderzijds door
een gevarieerd aanbod van lessen rekening gehouden kan worden met deelnemers die
een andere achtergrond hebben, zoals asielzoekers. In feite missen we in Nederland
een gereformeerde bijbelschool, die aan zulke mensen een opleiding zou kunnen
bieden. 



Het is duidelijk, dat lesgeven aan asielzoekers niet direct behoort tot de redenen,
waarom de GS van Ommen besloot tot instelling van dit deputaatschap. Toch constate-
ren deputaten met dankbaarheid, dat zo'n onverwachte uitbreiding van de doelgroep
niet alleen negatief kan worden beoordeeld. De cursisten blijken elkaar en ons veel te
bieden te hebben.
Bij de praktische opzet moet echter gewaakt worden voor het niveau van de cursus met
het oog op de primaire doelgroep: ouderejaars theologiestudenten en predikan-
ten/gemeentevoorgangers uit het buitenland.

Najaarscursus 1995
De organisatie van de najaarscursus liep veel vlotter. Dat kwam natuurlijk omdat het
grootste deel van de studenten voor de 2e keer kwam: 6 ouderejaars studenten en één
predikant uit Hongarije, en één studente uit Bulgarije. Zij hadden vorig jaar het eerste
deel van de cursus meegemaakt. Nu konden zij het 'B'-certificaat halen, wat ze dan ook
alle zes deden. Naast hen waren er twee asielzoekers als toehoorder aanwezig.
Bij sommige deelnemers bleek een verlangen te leven naar voortgaand onderwijs: ze
vroegen naar de mogelijkheid van een schriftelijke cursus.

Onderwijs aan volwassenen
Omdat deputaten zelf niet zoveel deskundigheid in huis hadden met betrekking tot
onderwijs aan volwassenen, werd de hulp ingeroepen van br. C. van den Berg, die
verbonden is aan het Gereformeerde Instituut voor Diensten en Scholing. Hij gaf zeer
bruikbare adviezen over de evaluaties van de gegeven cursussen en een betere opzet
van de lessenpakketten. 

Zomercursus 1996
Voor 1996 hebben deputaten zich voorgenomen alleen een zomercursus te laten
geven, waarvoor de voorbereidingen nu in volle gang zijn. Als gastkerk is de gemeente
van Apeldoorn zich aan het voorbereiden op de ontvangst van een grote groep
studenten: zoals het zich nu laat aanzien komen er maar liefst twintig, voor het grootste
deel gemeente-voorgangers: drie uit de Filippijnen, drie uit India, vijf uit Sudan, vijf uit
Jakarta, een uit Roemenië, een uit Zuid-Afrika, en een tweetal hier verblijvende
broeders uit Sudan. Daarnaast zijn er nog enkele gegadigden waarvan nog geen
definitieve opgave is ontvangen.
Al eerder is in het rapport aan de generale synode over het houden van deze cursus
verantwoording afgelegd.

Cursussen in het buitenland
Hoewel door verschillende instanties en kerken op een of andere manier cursussen in
het buitenland worden verzorgd, is dit onderdeel van IRTT nog niet goed van de grond
gekomen.
Er was contact met een in Brazilië wonende zuster over daar te geven cursussen aan
(een classis van de) Igreja Presbiteriana do Brasil. Deputaten wilden echter alleen een
cursus overwegen, als er een uitnodiging kwam van de kerken zelf of van een groep
predikanten.
Eind '95 bracht een van de deputaten een privébezoek aan kennissen in Brazilië; hij
kwam terug met een concrete uitnodiging van predikanten in de classis Noroeste de
Minas van de IPB. Er zou ruimte moeten zijn voor een wederzijds bezoek: een paar
docenten vanuit Nederland zou enkele korte cursussen (van bv 3 dagen) kunnen
verzorgen op verschillende lokaties in Brazilië, terwijl enkele IPB-predikanten dan in
Nederland een presentatie wilden komen verzorgen over hun kerken.
Deze opzet is wel wat anders dan oorspronkelijk de bedoeling was. 'Wederkerigheid' is
een zaak die deputaten na aan het hart ligt. Dat ervaren ze ook bij de cursussen, die
hier gegeven worden. Zo'n wederzijdse presentatie is echter wel een nieuw fenomeen.



Op dit moment is overleg gaande met het deputaatschap voor Betrekkingen met
Buitenlandse Kerken, de zendende kerk te Assen en haar (ex-)zendelingen.
Uiteraard moet worden voorkomen, dat een vermenging optreedt met het werk van
BBK. Er kan best een cursus gegeven worden met als doelstelling 'presentatie van
onze kerken en van de gereformeerde theologie, zoals die hier in Nederland wordt
beoefend'. In cursusvorm kan dan in die presentatie aandacht gegeven worden aan wat
we zelf zien als de sterke punten van de gereformeerde theologie (bijvoorbeeld de
eenheid van de Schriften, heilsgeschiedenis, verkiezing en verbond, omgaan met de
belijdenis, de taak van het kerkverband). 

Andere contacten
Intussen heeft de Stichting voor Evangelieverkondiging onder het Joodse Volk te
kennen gegeven haar in Israël (Bethlehem en Tell Aviv) te geven cursussen te willen
verzorgen in nauwe samenwerking met het IRTT. 
Met andere organisaties is zo'n samenwerking nog niet tot stand gekomen. Wel zijn
enkele deputaten bezig een inventarisatie te maken van lesmateriaal, dat gebruikt
wordt door organisaties als Fundament, Litindo en BBK.

2 Interne organisatie

Tijdens het voorbereiden en opzetten van de cursussen liepen deputaten voortdurend
aan tegen de tekortkomingen van de voorlopige organisatie van het IRTT.
Met betrekking tot het aantrekken en inzetten van docenten merken deputaten dat er
grote bereidheid bestaat bij die docenten en de kerkeraden, die hen voor dit werk
vrijstellen. Toch is het uitbreiden van de kring docenten moeilijker dan werd verwacht.
Vaak vormt de taal een grote barrière. Bovendien blijkt de noodzaak van teamvorming,
en dat binnen een kader waarin grote gevoeligheid nodig is voor andere culturen. 
De administratieve begeleiding van de cursussen (bijv. de correspondentie en het
klaarmaken van modules en syllabi) bleek zeer veel werk met zich mee te brengen;
gelukkig kon daarvoor steeds weer een beroep worden gedaan op de administrateur,
br. A. de Graaf, die ook verbonden is aan de GMO. Bij voortgaande ontwikkeling van
het IRTT zal dit onderdeel veel aandacht moeten hebben.
Als derde 'probleemveld' moet genoemd worden de organisatie van het deputaatschap
zelf. Het feit wreekte zich dat de beleidsontwikkeling én de uitvoering ervan noodge-
dwongen voor een groot deel in dezelfde handen waren.
In het geheel van deze problematiek bleek br. C. van den Berg opnieuw bereid hulp te
bieden. 
Onder zijn leiding werd een dag lang een brainstorm gehouden over de organisatie-
structuur van het (op te richten) IRTT. Een studiedeputaatschap dat de oprichting van
een instituut moet verdedigen, moet helder onder woorden brengen, waarom zo'n
instituut er moet komen. Vandaar dat eerst vooral aandacht werd besteed aan het
opstellen van een 'mission statement' voor het IRTT (een moeilijk te vertalen term, die
ongeveer betekent 'beginselverklaring'). De bedoeling was zorgvuldig op papier te
krijgen, wat de kerken met dit instituut beogen, en vervolgens om de hoofdlijnen uit te
zetten voor een meerjarenplan ('strategische doelen'). 
In het vervolg werd over zo'n meerjarenplan nog enkele keren vergaderd, maar de
resultaten daarvan liggen nog lang niet vast.
Het eerste resultaat van deze studie treft u hieronder aan:

Mission Statement IRTT



Het Institute for Reformed Theological Training biedt wereldwijd gereformeerde
theologische toerusting, gericht op de opbouw van Christus' kerk.

Het wil:

- de rijkdom van de gereformeerde theologie hanteerbaar en vruchtbaar maken
voor het kerkelijk leven in het buitenland;

- een brugfunctie vervullen tussen de belijdenis van de kerk van alle tijden en het
concreet christelijk geloven en handelen van kerken wereldwijd;

- een internationaal bekend ontmoetings- en bemoedigingscentrum zijn voor allen
die de gereformeerde theologie voorstaan.

Het IRTT ondersteunt kerken (en personen) door adequaat en praktisch onderwijs,
gebruik makend van flexibele onderwijsvormen in verschillende culturele contexten en
in een klimaat van wederkerigheid. 

De werkers van het IRTT zijn theologisch gekwalificeerd en intercultureel getraind. Zij
verlangen naar verdieping en specifieke toepassing van de gereformeerde theologie
door de uitwisseling daarvan met Christus' heiligen allerwegen (Ef 3:18).

Uitvoerige aandacht werd besteed aan de 'strategische doelen', die het IRTT in de jaren
1996-1998 zou moeten nastreven; een aantal punten daaruit noemen we hieronder:
- inschrijving van minimaal 10 gekwalificeerde studenten voor de zomercursus van
1996, en huisvesting in Apeldoorn; modules in maart gereed; inmiddels gerealiseerd;
- inventarisatie van door anderen (Stevaj, MERF, BBK, Fundament) gegeven cursus-
materiaal; te realiseren mei 1996;
- uitbreiding van de 'pool' docenten en vertalers, nl docenten die ook regelmatig
inzetbaar zijn voor korte cursussen in het buitenland, en gekwalificeerde vertalers in
Engels, Frans, Spaans en Portugees, misschien ook Duits; te realiseren gedurende
1996 en 1997;
- organisatiestructuur IRTT: uitsplitsen van bestuur en directie (resp beleid door
deputaten en uitvoering door een studieadviescommissie); te realiseren begin 1997;
- schriftelijke cursus (waarschijnlijk te arbeidsintensief; wel moet een behoeftepeiling
naar zo'n cursus gehouden worden onder IRTT-contacten; te realiseren medio 1997);
- contact met TU/Kampen over mogelijkheid van spreekvaardigheidscursussen
moderne talen voor studenten, met het oog op een mogelijk docentschap bij IRTT; brief
aan curatorium/senaat TU na besluit GS 1996 over oprichting IRTT?
- cursussen ter plaatse in Brazilië, Israël, Sri Lanka, de Filippijnen, India; realisering
Brazilië zomer 1996, Israël 1997, etc;
- uitgewerkt plan voor public relations van IRTT; te realiseren medio 1997;
- lesmodules en studiegids gereed in meerdere talen; Engels 1996, Frans 1997,
Spaans/Portugees 1998.
Een en ander is slechts een greep uit tientallen verlangens en ideeën die in het verslag
'strategische doelen' werden opgesomd; wenselijkheid en haalbaarheid staan van een
aantal onderdelen nog ter discussie.

3 Financiën

Eind 1994 konden deputaten aan de kerken melden, dat zij geen gebruik hoefden te
maken van de mogelijkheid om voor de activiteiten van het IRTT een quotum te vragen.
In 1995 bereikten we de bodem van de kas, gevormd door het startkapitaal van de



Gelderse kerken; het leek erop dat het jaar met een negatief saldo zou worden
afgesloten, maar dankzij het feit, dat een legaat werd ontvangen (door bemiddeling van
het College van Samenwerking in zendingszaken) kan ook 1995 met een batig saldo
eindigen. Het legaat (van ongeveer 90.000) mag alleen gebruikt worden voor de kosten
van buitenlandse studenten. Een bedrag van ruim 23.000 gulden kon daardoor - als
uitgaven gedaan voor de studenten - ten laste van dit legaat worden gebracht. 
In de komende jaren verwachten de deputaten dat de kosten van het IRTT zullen
toenemen, maar dat een aan de kerken te vragen quotum zal blijven onder de reeds
door 'Ommen' vastgestelde ƒ 0,50. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de door
de aanstaande generale synode te nemen besluiten, onder andere inzake de samen-
werking met de GMO.

Financiëel overzicht 1994 en 1995

Ontvangsten

Ukrainezending ƒ  50.000
Rente 1.296
Bijdrage studenten 1.200
Bijdragen sponsors      3.620

Totaal ontvangsten ƒ  56.116

Uitgaven

Reis- en verblijfkosten
Deputaten ƒ   6.500
Medewerkers 9.900
Studenten      15.381
Totaal ƒ  31.781

Zaalhuur
Deputatenvergaderingen ƒ  1.450
Cursussen      6.950
Totaal 8.400

Administratiekosten
Kopieerkosten en porti ƒ  6.876
Leermiddelen studenten 2.850
Bankkosten        574
Totaal   10.300

Totaal uitgaven     50.481

Saldo bankafschrift 31-12-1995 ƒ    5.635

Overlopende uitgavenposten
GMO studiebegeleiding ds. Kruidhof ƒ  10.530
Reis- en verblijfskosten (raming)      2.470
Totaal overlopende kosten    13.000
Tekort per 31-12-1995 -7.365

Ten laste van legaat (zie toelichting)    23.180



     1 Zie de verklaring in een brief van het C ollege van Sam enwerking dd 23-10-1995: Het voor een zendings-
doel bestemde deel van de nalatenschap wordt overgedragen aan deputaten IRTT voor de stichting van een
steunfonds ten behoeve van buitenlandse studenten die cursussen van het IRTT willen volgen. Mocht het
IRTT te eniger tijd worden opgeheven, dan verplichten deputaten IRTT zich de resterende gelden van het
steunfonds over te dragen aan het College van Samenwerking voor een besteding die beantwoordt aan het
doel van de erflaatster.

Werkelijke stand per 31-12-1995 15.815

Dit overzicht betreft de periode van 1 januari 1994 tot en met 31 december 1995,
overeenkomstig de boekingen op bankrekeningnummer 43 72 049 87 bij de AMRO-
bank te Hattem, t.n.v. Deputaatschap Gereformeerde Kerken Nederland. Per adres: de
heer J.M. Töpfer, Oranjenassaulaan 2, 8051 PB Hattem.

Toelichting financiëel overzicht

Ontvangsten
Van de penningmeester van de Ukrainezendingscommissie werd op 26 januari 1994 ƒ
50.000 ontvangen.
Het verwachte startkapitaal van de Stichting Fundament bleek bij navraag geen
doorgang te kunnen vinden. 
In de praktijk blijkt, dat alleen van de studenten uit het Oostblok een geringe bijdrage
gevraagd kon worden. De overige studenten bleken over onvoldoende financiële
middelen te beschikken om zelfs maar een deel van de cursuskosten te kunnen
betalen. Tot op heden hebben diverse sponsors hun reiskosten vergoed en de gevraag-
de bijdrage voor de cursus betaald. Hierdoor ontbrak het financiële offer van de cursist
ter toetsing van diens offerbereidheid voor deze cursus.
Van het College van Samenwerking in zendingszaken werd bericht ontvangen dat een
legaat van ƒ 90.535 onder bepaalde bestedingsvoorwaarden ter beschikking van het
IRTT gesteld wordt. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op 10 januari 1996.
Om de betrokkenheid van de gemeenten bij het IRTT-werk te vergroten verdient het
plaatsen van het IRTT-werk op het collecterooster de aandacht.

Uitgaven
De uitgaven hebben betrekking op een tijdvak van twee jaar, 1994 en 1995. In deze
periode zijn twee twee-weekse en een drie-en-een-half-weekse cursus gehouden met
gemiddeld tien studenten per cursus. Bij de uitgaven zijn niet meegerekend de reiskos-
tenvergoedingen die de studenten van derden hebben ontvangen.
De medewerkers van deze cursussen (docenten, gastgezinnen, vertalers, cursus- en
studiebegeleiders) hebben hun werkzaamheden verricht op basis van een onkostenver-
goeding. Er is uitgegaan van het standpunt dat bestede tijd alleen voor betaling in
aanmerking komt in geval er sprake is van loonderving als gevolg van het verrichten
van werkzaamheden voor deze cursussen. Tot op heden is het gelukt medewerkers te
vinden die bereid en in de gelegenheid waren dit cursuswerk te doen naast hun
gewone werk.

Ten laste van het legaat te brengen kosten
Van de uitgaven over de jaren 1994 en 1995 kunnen enkele posten ten laste van het
legaat gebracht worden, waarbij rekening is gehouden met de bepaling door de
erflaatster gesteld1:

Legaat ontvangen 10-1-1996 ƒ 90.535



Reis- en verblijfkosten 
van studenten ƒ 15.381
Zaalhuur cursus 6.950
Leermiddelen studenten 2.850
Kopieerkosten en porti      2.819
Totaal ƒ 28.000
af:
Bijdrage studenten 1.200
Bijdrage sponsors      3.620
Totaal      4.820
Ten laste van legaat      23.180
Stand van het steunfonds per 1-1-1996 67.335

Begroting van kosten 1996-1998

In onderstaande begroting zijn eerst de kosten aangegeven voor de werkzaamheden
van het IRTT in 1996, er van uitgaande dat eenmaal per jaar in Nederland een drie-
weekse cursus wordt gehouden voor ongeveer 15 buitenlandse studenten, onder te
brengen in gastgezinnen. Tevens is gerekend met het eenmaal per jaar een cursus
verzorgen in het buitenland van eveneens drie weken. Bij de begroting is er van
uitgegaan dat de cursuswerkzaamheden grotendeels worden gedaan op basis van een
onkostenvergoeding en dat slechts loonbetaling plaatsvindt als er sprake is van
loonderving tengevolge van tijdsbesteding voor het IRTT-werk.

Reis- en verblijfskosten
Deputaten ƒ  4.500
Medewerkers 20.000
Studenten      4.500
Totaal ƒ  29.000

Zaalhuur 5.000

Administratiekosten
Leermiddelen ƒ  6.500
Bank 500
Kopieerkosten en porti      5.000
Totaal 12.000

Onvoorzien      4.000

Totaal begroting van kosten 1996 50.000

Vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden worden de kosten in 1997 en 1998 als
volgt begroot:

Totaal begroting van kosten 1997 65.000

Totaal begroting van kosten 1998 80.000

Van de begrotingen voor de jaren 1996, 1997 en 1998 kan naar raming een derde deel
ten laste van het ontvangen legaat gebracht worden. Voor de quota-berekeningen kan
derhalve uitgegaan worden van de volgende bedragen:



jaar kosten t.l.v. legaat tegoed begroting afgerond

1996 ƒ 50.000 ƒ 16.670 ƒ 15.815 ƒ 18.000
1997 ƒ 65.000 ƒ 21.660 ƒ 44.000
1998 ƒ 80.000 ƒ 26.670 ƒ 54.000

Uitgaande van een zielental van 120.000 komen de quota (opnieuw afgerond) op ƒ
0,15, ƒ 0,35 en ƒ 0,45.



RAPPORT VAN DEPUTATEN AANVULLENDE STEUNVERLENING EVANGELISATIEWERK

I   INSTELLING DEPUTAATSCHAP

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland - Ommen 1993 besloot in verband met de
evangelisatie-arbeid, die de krachten van mindere vergaderingen te boven gaat, een deputaatschap in te stellen
(Acta art. 51 besluit 3).
In dit deputaatschap werden benoemd de volgende personen: ds. A.H. Driest (samenroeper), J.F. Walinga, zr
J.L. de Wolf-Roebers, M. Nieland. Als secundi de broeders: ds. A. de Ruiter en B.W. Gort.
Het is de leden overigens opgevallen dat bij de benoeming geen vooroverleg heeft plaatsgevonden. Tegen die
achtergrond komt het uitgesproken vertrouwen dat de leden de benoeming wel zullen aanvaarden, enigszins
voorbarig over.

II  INSTRUCTIE

Deputaten (hierna genoemd ASE) ontvingen van de generale synode de volgende instructie (Acta art. 51
besluit 4):

1. voor 1994 en volgende jaren de door de generale synode toegestemde verzoeken te beoordelen en een
bedrag aan steun toe te kennen door middel van een omslag per lid van alle kerken (uitgezonderd de
kerken van het particulier ressort dat om steun vraagt); bij deze beoordeling dient het volgende in acht
genomen te worden:
a. bij het verlenen van aanvullende steun speelt naar het besluit van de GS Leeuwarden 1990 (Acta art.

81, besluit 2) elke kerkelijke vergadering een rol. Binnen het systeem van het geven van aanvullende
steun behoort de steunverlening een piramidale opbouw te hebben: hoe dichter bij het werk betrokken
des te meer wordt er bijgedragen;

b. uitgangspunt is dat een kerkelijke vergadering bij het opzetten van activiteiten probeert zichzelf te
bedruipen. Heeft zij er alles aan gedaan wat binnen haar vermogen lag dan kan zonodig met duidelij-
ke opgaaf van redenen om steun worden gevraagd. Bedacht dient te worden dat het bedrag dat als
generale steun door de overige kerken wordt gegeven voor deze kerken een inperking betekent van de
mogelijkheid tot het verrichten van eigen kerkelijke activiteiten;

2. erop toe te zien dat de ondersteunde arbeid gericht blijft op het beoogde doel, en zich daartoe te laten
informeren door de classis waarbinnen het evangelisatiewerk plaatsvindt;

3. rapport uit te brengen van haar werkzaamheden alsmede eventuele voorstellen tot wijziging en/of uitbrei-
ding van de instructie binnen 6 maanden voor de eerstkomende generale synode in te dienen.

Daarnaast besloot de generale synode (Acta art. 51 besluit 5):
deputaten te machtigen aan de kerken een quotum te vragen ter bekostiging van het door hen ondersteunde
evangelisatiewerk.

III SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING DEPUTATEN

De onderlinge taakverdeling van deputaten is als volgt:
J.F. Walinga, samenroeper/voorzitter
ds. A. de Ruiter, secretaris, tot oktober 1994
B.W. Gort, secretaris, vanaf oktober 1994
M. Nieland, penningmeester
zr. J.L. de Wolf-Roebers, notulist

Ds. A.H. Driest werd, in verband met zijn werkzaamheden voor het deputaatschap pastorale zorg aan doven en
slechthorenden, vanaf de eerste vergadering vervangen door ds. A. de Ruiter; ds. A. de Ruiter heeft in oktober
1994 zijn werkzaamheden voor het deputaatschap overgedragen aan B.W. Gort in verband met het door hem
aangenomen beroep naar de kerk van Enkhuizen.



IV  UITVOERING VAN DE OPDRACHT

1. vergaderingen

Deputaten ASE vergaderden op 16 oktober 1993, 29 oktober 1994 en 22 mei 1995.

In de eerste vergadering werd besloten de Gereformeerde Kerken te Venlo en te Enkhuizen en Anna Paulowna
van de samenstelling van het deputaatschap op de hoogte te stellen en in overweging te geven een effectievere
werkwijze te volgen voor de aanvragen om steunverlening voor de jaren na 1994.

In de tweede vergadering konden deputaten ASE de steunaanvragen van de particuliere synode Noord-Holland
(inzake Enkhuizen/Anna Paulowna) en van de particuliere synode Zeeland/Noord-Brabant/Limburg (inzake
Venlo) behandelen en tot vaststelling van quota voor het jaar 1994 voor de kerken besluiten.

De derde vergadering kon verslag worden gedaan van de vertegenwoordiging namens ASE bij de intrede van
ds. A. de Ruiter te Enkhuizen op zondag 12 februari 1995 en op zondag 7 mei 1995 van ds. P. van den Berg te
Anna Paulowna.
Het financieel overzicht van de penningmeester ASE inzake ontvangen en doorbetaalde quota voor 1994 werd
besproken. Daarnaast werd besloten de voorlopig vastgestelde quota voor het jaar 1995 definitief vast te stellen
en de kerken daarover te berichten.

2. werkwijze aanvragen steunverlening

Omdat de aanvragen tot steunverlening worden vastgesteld op de vergaderingen van de betreffende particuliere
synode, kunnen deputaten ASE praktisch niet eerder dan in het najaar een besluit nemen over de quota voor de
kerken. 
Voor het jaar 1994 is deze werkwijze gevolgd: de aanvragen van de particuliere synodes waren in september
1994 voor deputaten ASE beschikbaar, in november 1994 werden de kerken van de quota voor het jaar 1994
op de hoogte gesteld.

Voorgesteld is dat de aanvragende kerkelijke vergadering, aan wie de generale synode toestemming geeft tot
steunverlening, steeds een jaar van tevoren een voorlopige begroting vaststelt. Zodoende kunnen deputaten
ASE op grond van deze informatie quota vaststellen en de kerken vroegtijdig daarover inlichten.

3. beoordeling aanvragen steunverlening

Deputaten ASE hebben bij de behandeling van de aanvragen voor het jaar 1994 beoordeeld of deze op de juiste
wijze is ingediend; of voldoende informatie beschikbaar is; of de bijdragen van de aanvragende kerkelijke
vergadering en de onder hen ressorterende kerkelijke vergaderingen(en) piramidaal zijn samengesteld.

Deputaten ASE besloten voor beide aanvragen volledig het aangevraagde quotum toe te kennen en de classica-
le deputaten te vragen welk beleid zal worden gevoerd ten aanzien van mogelijke positieve verschillen tussen
exploitatie en begroting. Naar het oordeel van deputaten ASE zal als uitgangspunt behoren te gelden, dat
-afgezien van het vormen van een uit financieel oogpunt gewenste en verantwoorde reserve- overschotten in
enig jaar worden overgeheveld naar het daarop volgende boekjaar.

Deputaten ASE kunnen bij de behandeling van een aanvraag voor een jaar, naar aanleiding van de verantwoor-
ding van voorgaande jaren, bij de vaststelling van de quota rekening houden met reserves en overschotten.

4. toezicht op doelgerichtheid

Deputaten ASE dienen erop toe te zien dat de ondersteunde arbeid gericht blijft op het beoogde doel, daartoe
laten deputaten zich informeren door de classis waarbinnen het evangelisatiewerk plaatsvindt. Over het jaar
1994 hebben deputaten nog geen informatie van de betrokken classes ontvangen.

Deputaten zijn zich ervan bewust dat de direct betrokken classis erop moet toezien dat het werk gericht blijft
op het beoogde doel (Acta art 51 besluit 4 grond 2), zodat de taak van ASE deputaten is zich door de classes te
laten informeren. Deputaten hebben de betreffende classicale deputaten bij wijze van herinnering op deze taak
gewezen en hen verzocht om een rapportage waaruit blijkt, dat de ondersteunde arbeid gericht blijft op het
beoogde doel.



5. financieel overzicht quota-vaststelling

In de bijlage bij dit rapport is informatie opgenomen over de financiele gang van zaken over het jaar 1994.

De kerken zijn in november 1994 gevraagd de voor 1994 verschuldigde bijdrage voor 1994 voor 31 december
1994 over te maken. Begin februari 1995 was van 50 kerken nog geen bijdrage ontvangen. Na de nodige
schriftelijke en telefonische akties door de penningmeester was de situatie op 2 mei 1995 dat nog 4 kerken niet
aan hun verplichtingen hadden voldaan.

6. advies inzake criteria draagkracht

Deputaten GEA-werk vroegen aan ASE advies op grond van welke criteria quota moeten worden vastgesteld,
rekenend met de betrokkenheid en draagkracht van de kerken.
ASE-deputaten hebben geantwoord dat zij niet bekend zijn met studies op dit gebied en/of ervaringen in andere
gemeenten. ASE-deputaten kunnen slechts door een generale synode ingewilligde verzoeken beoordelen, zodat
er geen bevoegdheid is percentages aan te geven voor 'te starten projecten'. Overigens is het naar de mening
van ASE-deputaten niet mogelijk 'de draagkracht' van een kerkelijke gemeente vast te stellen of criteria
daarvoor te ontwikkelen omdat een kerkeraad niet kan beschikkken over de gegevens die de draagkracht van
kerkleden bepalen.

7. begroting naar de kerken

De Gereformeerde Kerk te Leeuwarden-Huizum was van mening dat er geen begroting ten grondslag ligt aan
de vaststelling van de quota en verzocht ASE-deputaten een begroting samen te stellen en deze de kerken te
doen toekomen.
ASE-deputaten hebben geantwoord dat uiteraard de quota zijn vastgesteld op grond en na beoordeling van de
ingediende begrotingen. Deze begrotingen worden niet door ASE opgesteld, maar door de aanvragende
kerkelijke vergaderingen.
ASE deputaten besloten bij de volgende brief naar de kerken informatie te geven over de werkwijze van
ASE-deputaten, maar niet aan het verzoek te voldoen de begrotingen aan de kerken te verstrekken, aangezien
de begrotingen door anderen zijn aangeleverd en deputaten zich niet bevoegd achten deze gegevens aan derden
door te spelen.



V  VOORSTELLEN

ASE-deputaten hebben geen voorstellen tot wijziging en/of aanvulling van de instructie.

ASE-deputaten stellen voor de huidige deputaten voor de volgende periode opnieuw te benoemen. Ds. A.H.
Driest is niet meer beschikbaar als deputaat.

ASE-deputaten stellen voor als secundi te benoemen:
ds. A. Kroezen, Hoofdstraat 93, 9171 LA  Blija en
T. Spoelstra, Swammerdamlaan 4, 8024 DL  Zwolle.

Namens deputaten aanvullende steunverlening evangelisatiewerk,

B.W.Gort, secretaris
vastgesteld te Enschede, 7 juli 1995.



bijlage

FINANCIEEL OVERZICHT

aanvragen:

Venlo:
-----
Het totaal van de lasten volgens de begroting 1994 bedraagt ƒ 153.600
Begrote ontvangsten uit kerk, classis en PS  -ƒ   68.420

--------- 
Tekort/aanvraag ASE ƒ   85.180
Dit is per ziel afgerond ƒ      0,75

----------
Enkhuizen/Anna Paulowna:
--------------------
Het totaal van de lasten volgens de begroting 1994 bedraagt ƒ 125.050
Begrote ontvangsten uit kerk, classis en PS -ƒ   16.020

----------
Tekort/aanvraag ASE ƒ 109.030
Dit is per ziel afgerond ƒ      0,95

---------- 

quota-vaststelling:                                     zielental quotum bedrag

PS N-Holland ten behoeve van het werk te Venlo 2.970 ƒ 0,75 ƒ    2.228
PS Zeeland/N-B/Limburg tbv werk te Enkh/A Paulowna 6.214 ƒ 0,95 ƒ    5.903
voor de overige kerken                        110.406 ƒ 1,70 ƒ 187.690

                               --------- ------------
totaal                                                      119.590 ƒ 195.821

=======

ontvangsten en betalingen:

Binnengekomen (stand 2 mei 1995) ƒ 192.137
nog te ontvangen (4 kerken) ƒ    3.547

---------- 
totaal (te) ontvangen ƒ 195.684
(het verschil met het voorgaande betreft afwijkingen in zielental)

betalingen aan Venlo -ƒ  85.180
betalingen aan Anekhuizen/Anna Paulowna -ƒ 109.030

----------- 
saldo 2 mei 1995 waarvan ƒ 3.547 te ontvangen ƒ    1.474
ontvangen credit-rente ƒ      429

----------- 
verwacht overschot naar het jaar 1995 ƒ    1.903

=======
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AANVULLEND RAPPORT DEPUTATEN
AANVULLENDE STEUNVERLENING EVANGELISATIEWERK

Aanleiding

Op de vergadering van 27 november 1995 hebben Deputaten ASE zich bezig gehouden met de
voorlopige vaststelling van de quota voor het jaar 1996 op grond van de ontvangen informatie van
Anna Paulowna/Enkhuizen en van Venlo. Deze informatie was voor Deputaten Ase niet op alle punten
duidelijk, zodat besloten werd met betrokkenen diverse zaken door te spreken. 
Op 8 januari 1996 is er een gesprek geweest met de classicale deputaten Noord-Brabant/ Limburg en
met afgevaardigden van de kerkeraad/wijkraad Venlo. Onderwerpen waren daarbij: het beleid ten
aanzien van reserves, de aangekondigde uitbreiding van het werk, de tijdigheid van de aanlevering van
informatie en de inhoud van de gevraagde stukken.

Toezicht op doelgerichtheid

Deputaten ASE dienen volgens de instructie ‘erop toe te zien dat de ondersteunde arbeid gericht blijft
op het beoogde doel, en zich daartoe te laten informeren door de classis waarbinnen het
evangelisatiewerk plaatsvindt’. Het toezicht van Deputaten ASE kan toetsend zijn mits de informatie
daarop is ingericht. Het verdient aanbeveling de instructie op dit punt te verduidelijken. 

Uitbreiding evangelisatiearbeid

Naar aanleiding van de van Venlo ontvangen informatie waarin een uitbreiding van het werk wordt
voorzien, overwegen Deputaten ASE dat een uitbreiding van structurele aard valt binnen ‘de door de
generale synode toegestemde verzoeken’. Ook bij uitbreiding van de werkzaamheden blijft de
beoordeling van Deputaten ASE volgens de instructie uitgaan van piramidale opbouw en van het
uitgangspunt dat een kerkelijke vergadering probeert zichzelf te bedruipen binnen haar vermogen.
De consequentie van de instructie is dat het financiële beroep op de overige kerken slechts wordt
beperkt door de eis van piramidale opbouw.

Aanvulling instructie

Deputaten ASE geven in overweging de instructie onder punt 2 nader te preciseren:

2. ‘erop toe te zien dat de ondersteunde arbeid gericht blijft op het beoogde doel: de classis waarbinnen
het evangelisatiewerk plaatsvindt informeert deputaten daartoe door middel van een beschrijving en
beoordeling van de situatie;’

Namens Deputaten aanvullende steunverlening evangelisatiewerk,

B.W. Gort, secretaris
vastgesteld te Enschede, maart 1996.
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RAPPORT VAN HET CURATORIUM VAN DE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT
VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND

Aan de Generale Synode 
van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen te komen te Berkel en Rodenrijs op woensdag 10 april 1996.
----------------------------------------------------------------

Zeer geachte heren en broeders,

Het curatorium van de Theologische Universiteit van De Gereformeerde Kerken in
Nederland heeft de eer, u hierbij zijn rapport over de periode oktober 1992 --
september 1995 aan te bieden.

Zoals gebruikelijk dragen de deputaten voor generaal-synodale publikaties zorg voor
uitgave en toezending van het rapport. Wanneer alles naar wens is verlopen, zal het
alle kerken overeenkomstig de instructie van deputaten drie maanden voor de aanvang
van de synode hebben bereikt.

Bij de aanbieding van dit rapport geven curatoren uw vergadering het hun door uw
voorgangster verleende mandaat terug met het verzoek, hun beleid goed te keuren en
hun decharge te verlenen. 

Uw vergadering voor alle beraadslagingen en besluiten de wijsheid en de zegen van
de Here toewensend, tekenen

met heilbede en broedergroet,
namens deputaten-curatoren,

C.J. Smelik, president
P. Schelling, secretaris/rapporteur
A. Kamer, assessor

Kampen, 9 oktober 1995.

Inhoud
 1 Curatorium
 2 Docenten
 3 Enkele data en feiten
 4 Onderwijs
 5 Onderzoek
 6 Vernieuwde studie-opzet
 7 Getuigschrift en preparatoir examen
 8 Bibliotheek
 9 Schooldagen
10 Vacatures
11 Statuut en reglementen
12 Contacten in binnen- en buitenland
13 Personeel
14 Financiën
15 Epiloog

1 Curatorium en personeel

1.1 Samenstelling en personalia

De Generale Synode van Ommen 1993 benoemde de volgende deputaten-curatoren:

Primi: Secundi:
ds. A. Kamer, Groningen dr. L.J. Joosse, Groningen
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ds. P. Schelling, Leeuwarden ds. S. Cnossen, Ureterp
ds. M. Heemskerk, Hoogezand ds. H. de Vries, Assen
dr. W.G. de Vries, Zwolle ds. H.J. Boiten, Enschede
ds. B. van Zuijlekom, Hattem dr. H.R. van de Kamp, Apeldoorn
ds. M.H. Sliggers, Amersfoort ds. W. Triemstra, Utrecht
ds. J. Luiten, Alkmaar ds. B. Schaaij, Velsen-Zuid
ds. C.J. Smelik (s), ds. H.J.J. Feenstra,

Nieuwerkerk a/d IJssel Berkel en Rodenrijs
ds. A. de Snoo, Middelburg ds. P.H. van der Laan, Eindhoven
prof. dr. A.J. Hendriks, Harderwijk prof. dr. L. Hordijk, Amersfoort
mr. N.E. Nieboer, Haren (Gr) mr. G. Stellingwerf, Bergum
br. D.A. Hekman, Emmen br. K. Dikkema, Harderwijk
br. A. Vreugdenhil, Amersfoort br. J. van Wieringen, Zuidhorn
br. W.G. Burema, Groningen br. H.J.W. Poessé, Zwolle

Omdat de synode besloot een curatorium te benoemen in de zin zoals door deputaten-
curatoren voorgesteld, zijn in bovenstaande opstelling eerst de negen ressortsge-
wijs aangewezen predikanten genoemd en daarna de onderwijskundige, de jurist en de
drie financieel deskundigen.
In het voorjaar van 1993 hadden curatoren afscheid genomen van ds. M. Nap, die door
zijn aanstelling als zendeling voor Ukraïne niet meer als curator kon dienst doen.
Als zijn opvolger benoemde de synode ds. M.H. Sliggers. 
Br. D.A. Hekman zag zich in het najaar van 1993 genoodzaakt zijn werk als curator
te staken. Zijn secundus, br. J. van Wieringen, heeft hem sindsdien vervangen,
terwijl br. W.G. Burema zijn plaats innam als penningmeester.

1.2 Rooster van aftreding

Krachtens besluit van de synode tot wijziging en aanpassing van de Huishoudelijke
regeling voor generale synoden (Acta art. 88) hebben curatoren aan de komende
generale synode een rooster van aftreding voor te leggen.
Voor hun deputaatschap brengt dat het bijzondere probleem mee dat negen van hen
weliswaar lid zijn krachtens generaal-synodale benoeming maar op particulier-
synodale voordracht.
Bij de afsluiting van dit rapport hadden curatoren zich nog geen oordeel gevormd
over deze zaak. Zij hopen zich daarover separaat tot de synode te richten.
 
1.3 Vergaderingen

Deputaten-curatoren, later het curatorium, vergaderden in de verslagperiode 17
maal. De vergaderingen werden steeds twee weken tevoren door het moderamen
voorbereid.
In het algemeen was er in de morgen gelegenheid voor het commissiewerk, terwijl in
de middag het curatorium vergaderde, deels zonder, deels met de adviseurs. Meestal
werden deze vertegenwoordigd door de rector en de secretaris van de senaat. Wel
kregen steeds alle hoogleraren de agenda en de relevante stukken toegezonden.

1.4 Moderamen

In hun eerste, door ds. C.J. Smelik samengeroepen vergadering na de benoeming door
de synode wezen curatoren tot leden van hun moderamen aan ds. C.J. Smelik als
president, ds. P. Schelling als secretaris en ds. A. Kamer als assessor, terwijl
het moderamen in het kader van de nieuwe structuur werd uitgebreid met prof. dr.
A.J. Hendriks, de onderwijsdeskundige, en br. A. Vreugdenhil, de voormalige
voorzitter van deputaten-financieel en de huidige voorzitter van de financiële
commissie.

1.5 Commissies

In enkele vergaderingen in het najaar van 1993 werden de volgende werkcommissies
aangewezen: commissie van toezicht (de curatoren-theologen met de onderwijsdeskun-
dige), wetenschapscommissie, financiële commissie, commissie gebouwen, huisves-
tingscommissie, personeelscommissie, bibliotheekcommssie, commissie buitenland en
automatiseringscommissie (tot de voltooiing van het werk). Verder met betrekking
tot opdrachten van de synode een commissie statuut en reglementen en een commissie
stage/spreekconsent.

  
2 Docenten
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2.1 Senaat: rectoraat en secretariaat

In de kring van de senaat vergen rectoraat en secretariaat steeds meer tijd en
aandacht. In verband daarmee stelde de senaat in het voorjaar 1995 een interim-
regeling op, waaraan het curatorium zijn goedkeuring hechtte. Het betreft een
globale taakomschrijving en daartegenover de mogelijkheid tot een zekere vrijstel-
ling van normale werkzaamheden. Intussen kunnen in de interimperiode andere
werkwijzen worden beproefd. Met het oog op de nodige continuïteit tijdens het
interim is de nieuwe rector voor de cursus 1995--1996, prof. dr. J. van Bruggen,
eveneens op proef, aangewezen voor twee in plaats van één jaar.

2.2 Bestand

De samenstelling van het team van de docenten onderging enkele belangrijke
wijzigingen.
In de eerste plaats kregen emeritering en opvolging in de sector van de Ambtelijke
Vakken hun beslag. Op 2 december 1992 gaf prof. dr. C. Trimp, per 1 januari 1993 op
de meest eervolle wijze geëmeriteerd, een afscheidscollege, getiteld 'Het leer-ambt
is bepaald geen grap', en beëindigde daarmee bijna 23 jaar trouwe en intensieve
dienst, die nog verlengd was door zijn medewerking aan een overgangsperiode met
betrekking tot zijn emeritering en opvolging. Zijn opvolger, prof. dr. C.J. de
Ruijter, inaugureerde op 26 mei 1993 met een rede, getiteld 'Tussen tekst en
hoorder'.
Ook op de leerstoel Oude Testament vond een personele wisseling plaats. De Generale
Synode van Ommen 1993 verleende aan prof. drs. H.M. Ohmann per 1 september 1993 op
de meeste eervolle wijze ontslag wegens het bereiken van de emeriteringsgerechtigde
leeftijd. Op 6 december 1993 nam prof. Ohmann na twaalf jaar trouwe dienst afscheid
met een college dat als titel droeg 'Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Jes. 65:17a.' Door dezelfde synode was ook in zijn opvolging voorzien. Zij
benoemde de universitair docent Semitica, drs. G. Kwakkel, tot hoogleraar Oude
Testament. Met ingang van de cursus 1993--1994 ving deze zijn werk aan, terwijl hij
5 september 1994 inaugureerde met een rede, getiteld 'Abrams gerechtigheid (Gen.
15, 6)'.
Tenslotte verdient in dit verband vermelding het afscheid van prof. dr. K. Veling.
Op zijn verzoek -- in verband met een benoeming tot rector van het Greijdanuscolle-
ge te Zwolle -- werd hem op de meest eervolle wijze ontslag verleend uit zijn
dienst van 23 jaar. Hij gaf op 2 juni 1995 een afscheidscollege onder de titel
'Apologetisch motief'.

2.3 Emeritus-hoogleraren

In de kring van de emeriti, de hoogleraren drs. D. Deddens, dr. L. Doekes, J.
Kamphuis, drs. J.P. Lettinga, drs. H.M. Ohmann en dr. C. Trimp, passeerden allerlei
gedenkdagen.
Prof. J. Kamphuis en prof. Deddens herdachten op respectievelijk 25 januari 1993 en
11 september 1994 dat zij 45 jaar eerder als dienaar des Woords werden bevestigd.
Op 6 maart 1993 was het 40 jaar geleden dat prof. Doekes zijn arbeid als hoogleraar
aanving, terwijl prof. Trimp en prof. Lettinga op respectievelijk 13 april en 8
september 1995 25 jaar hoogleraar waren. Aan deze gedenkwaardige data hebben
curatoren op bescheiden, maar gepaste wijze aandacht besteed.
Voorts valt nog te melden dat prof. Deddens op 18 januari 1993, zijn 70e verjaar-
dag, een koninklijke onderscheiding ontving. 
Over het algemeen zijn allen nog in goede welstand. Alleen van de oudste onder hen,
prof. Doekes, geeft sinds medio 1995 de gezondheid reden tot zorg. Met dankbaarheid
vermelden curatoren dat het leven van mevrouw Kamphuis-Gijsbers werd gespaard bij
een ernstig ongeval dat haar tijdens de vakantie in 1995 overkwam; van de gevolgen
lijkt zij goed te herstellen.

2.4 Hoogleraren

De kring van de dienstdoende hoogleraren kende twee jubilarissen. Prof. drs. J.A.
Meijer en prof. dr. J. Douma begonnen hun arbeid aan de hogeschool/universiteit 25
jaar geleden, respectievelijk op 1 september 1969 en op 8 september 1970. Op
gepaste wijze werd rond beiden de dankbaarheid jegens de Here gevierd.
Prof. Douma zag zijn taak uitgebreid met een hoogleraarschap op een bijzondere
leerstoel in de medische ethiek aan de Vrije Universiteit, uitgaande van de G.A.
Lindeboom-stichting. Curatoren gaven hem daarvoor, gezien het belang van de post,
graag toestemming. Hij inaugureerde op 4 februari 1994 met een rede, getiteld
'Plaats en taak van de medische ethiek in christelijk perspectief'. 
De meeste hoogleraren konden steeds in goede gezondheid hun werk doen. Voor prof.
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Van der Pol evenwel was in verband met een rugoperatie een onderbreking nodig aan
het einde van cursus 1993--1994, die uiteraard enige tijd doorwerkte in de volgende
cursus. Mocht toen van voorspoedig herstel worden gesproken, helaas moest prof. Van
der Pol juist bij het begin van de cursus 1995--1996 zich opnieuw onder medische
behandeling stellen in verband met hartklachten. Ook prof. B. Kamphuis had enkele
maanden met rugklachten te kampen en prof. De Ruijter moest enige tijd rust nemen,
maar beiden konden hun werk weer volledig hervatten.
Dankbaarheid was er rond prof. Van Bruggen, wiens leven tot tweemaal toe ernstig in
gevaar was: eerst in het voorjaar van 1994 bij een roofoverval in Pretoria tijdens
een bezoek aan Zuid-Afrika voor het als adviseur bijwonen van een examinatiesynode,
in het voorjaar van 1995 bij een ernstig auto-ongeval. Hij bleef in beide gevallen
vrijwel ongedeerd gespaard voor de zijnen en voor de universiteitsgemeenschap. 

2.5 Universitaire docenten

Aan het begin van de verslagperiode moest drs. M.J. Rittersma in verband met zijn
ziekte nog enige tijd vervangen worden door drs. Ph. Roorda, maar al spoedig kon
hij zijn taak hervatten. 
Intussen gaf drs. B. Vuijk te kennen dat hij zijn werk met het einde van de cursus
1992--1993 wilde beëindigen. Hem werd per 1 augustus 1993 eervol ontslag verleend,
ook van zijn functie als cantor van de universiteit. Drs. Rittersma nam zijn taak
over en is sindsdien full-time verbonden aan de vooropleiding. De leiding van de
cantorij werd toevertrouwd aan de heer G. Duijst te Hasselt.
De Generale Synode van Ommen 1993 nam een aantal beslissingen inzake de sector van
de Ambtelijke Vakken. De arbeid van drs. C. Bijl (preekcolleges) en dr. J.R. Luth
(gastcolleges hymnologie en kerkmuziek) werd niet voortgezet. Dr. A.N. Hendriks gaf
alleen in de cursus 1993--1994 in de hoogste jaargroep nog leiding aan de werkgroep
Poimeniek. Van hem werd bij de sluiting van die cursus op gepaste wijze afscheid
genomen. Verder bevestigde de synode de eerder door curatoren genomen beslissing,
docent M.E. Hoekzema aan te stellen in vaste volledige dienst. In de cursus 1994--
1995 kreeg prof. De Ruijter in de sector poimeniek assistentie van ds. C. van der
Leest, terwijl in de cursus 1995--1996 behalve hij opnieuw dr. A.N. Hendriks
alsmede drs. J.R. Douma, drs. C. van Dusseldorp en drs. P.W. van de Kamp hulp
verlenen in de sectoren poimeniek en homiletiek. Over meer definitieve oplossingen
voor dit vakgebied is bezinning gaande. Vermeld dient nog dat het werk van het GVI,
in de persoon van drs. B. Bos, moeite ondervindt omdat deze zich in verband met
ziekte bij het begin van de cursus 1994--1995 ten minste voor een jaar geheel moest
terugtrekken; zijn taken worden door andere medewerkers van het GVI waargenomen.
Door de benoeming van docent G. Kwakkel tot hoogleraar Oude Testament ontstond een
vacature Semitica. Mevr. drs. M.A. Blok-Sytsma, die drs. Kwakkel al eerder
vervangen had, werd bereid gevonden om het Bijbels Hebreeuws te doceren. Zij
beëindigde deze taak aan het einde van de cursus 1994--1995; bij de sluiting van de
lessen werd afscheid van haar genomen met grote waardering voor haar werk. De
periode tot de aanstaande generale synode kan overbrugd worden door drs. W.H. Rose,
een oud-leerling van de universiteit, die inmiddels ook in Leiden studeerde en
juist een driejarige voortgezette studie in Oxford afrondde.

3 Enkele data en feiten

3.1 Opening academisch jaar en dies natalis

Het academisch jaar 1993--1994 werd geopend op 6 september 1993. Bij die gelegen-
heid hield prof. dr. M. te Velde een rede over het onderwerp 'De afbakening van de
ambten in de gereformeerde kerken uit de Reformatietijd'. Prof. drs. B. Kamphuis
memoreerde de academische fata en droeg het rectoraat over aan prof. dr. F. van der
Pol.
Op maandag 5 september 1994 werd het academisch jaar geopend in een academische
samenkomst, waarin de prorector, prof. drs. J.A. Meijer, de academische fata
memoreerde en het rectoraat overdroeg aan prof. dr. J. Douma. De rector, prof. dr.
F. van der Pol, was door ziekte verhinderd zich van deze taken te kwijten. In
verband met de inauguratie van prof. Kwakkel op dezelfde dag werd geen academische
oratie gehouden. Wel valt als bijzonderheid te vermelden dat in deze samenkomst de
pedelstaf in gebruik genomen werd.
Bijzondere aandacht verdiende en ontving in dat jaar de 140e dies natalis van de
universiteit. De emeritus-hoogleraar van het Theological College of the Canadian
Reformed Churches, prof. dr. J. Faber, werd bereid gevonden een diesrede te houden.
Hij sprak over het onderwerp 'Amerikaanse Afscheidings-theologen over verbond en
doop'. De universiteitsgemeenschap wist zich dankbaar verbonden met haar zusterin-
stelling in Hamilton, die dat jaar zelf haar zilveren jubileum vierde.
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Op maandag 4 september 1995 opende prof. dr. J. Douma het academisch jaar met een
rede over 'Het menselijke in de mens. Enkele opmerkingen over antropologie en
ethiek'. Na vermelding van de academische fata droeg hij het rectoraat, zoals
gemeld voor een periode van twee jaar, over aan prof. dr. J. van Bruggen.

4 Onderwijs

4.1 Vooropleiding

De Vooropleiding voorziet nog steeds in een behoefte. Zoals reeds gemeld is het
onderwijs er vanaf de cursus 1993--1994 in één hand, terwijl voor het wegwerken van
deficiënties in de beide klassieke talen één studiejaar is uitgetrokken. Deze opzet
voldoet inmiddels goed; de toevoeging 'experimenteel' kon vervallen.
In de drie cursusjaren die dit verslag overziet, maakten respectievelijk 3, 4 en 7
studenten van 'Apeldoorn' gebruik van de Vooropleiding.
Met ingang van de cursus 1995--1996 worden de studenten ingeschreven als cursist,
en wordt van hen een collegegeld gevraagd dat overeenkomt met het schoolgeld voor
het VWO. Dit om te voorkomen dat hun studiefinanciering aan het einde van de studie
wordt gekort; daarvoor tellen namelijk de studiepunten die behaald worden voor het
wegwerken van deficiënties, niet mee. Deputaten ad art. 19 KO hebben zich bereid
verklaard, compenserende steun te bieden voor de vooropleidingsstudie. Wel hebben
zij daarvoor een aantal beperkingen geformuleerd.

4.2 Colleges

De colleges konden over het algemeen goede voortgang vinden. Zij werden periodiek
bezocht door leden van de commissie van toezicht; ook de onderwijsdeskundige, prof.
dr. A.J. Hendriks nam daaraan deel.
Steeds kon aan het einde van de cursus worden vastgesteld, dat alles uit het
onderwijs geweerd was gebleven dat zou zijn afgeweken van de Heilige Schrift of
inbreuk zou hebben gemaakt op de belijdenis van de kerken, en ook kon geoordeeld
worden dat het niveau van de wetenschappelijke vorming gewaarborgd was gebleven
(artikel 4.1 van het statuut van de universiteit). 
Na afloop of in de loop van de cursus werd aan iedere docent steeds een bezoek
gebracht waarin het eindoordeel en de bevindingen werden meegedeeld en het geheel
van het werk werd besproken.

4.3 Examens

In de drie cursussen van de verslagperiode werden respectievelijk 5, 12 en 21
studenten na de propaedeuse tot de theologische studie toegelaten. Het doctorale
examen werd door respectievelijk 26, 23 en 18 studenten met goed gevolg afgelegd.
Curatoren werden steeds van de examens en de te examineren stof op de hoogte
gesteld. Een enkele maal woonden zij een serie examens bij; zij konden rapporteren
van een zorgvuldige examinatie. De beoordeling en becijfering wordt door de senaat
'gestandaardiseerd'.

4.4 Studenten, inschrijvingen

Werd in het vorige verslag enige zorg uitgesproken over de 'instroom', het aantal
studenten blijft momenteel stabiel: bij het begin van de drie in dit verslag
overziene jaren stonden respectievelijk 127, 128 en 110 studenten ingeschreven; in
het laatste getal zijn 11 cursisten aan de Vooropleiding inbegrepen.
De gedetailleerde overzichten van de inschrijvingen en de examens, verstrekt door
het bureau van de pedel, zijn als bijlage bij dit rapport opgenomen.

4.5 Contact docenten/studenten

De senaat doet jaarlijks verslag van zijn contact met de studenten.
De officiële contacten verlopen via de faculteitscommissie, die ook voortdurend is
betrokken bij de wijzigingen in het studieprogramma en de evaluatie daarvan.
Daarnaast heeft elke jaargroep of specialisatie een eigen mentor. Verder zijn er
allerlei mogelijkheden voor officieus contact, terwijl de weekopening, hoe
bescheiden ook van vorm, nog steeds geldt als een goed moment van ontmoeting en
gebed.
In vreugden, zorgen en verdriet in de kring van de studenten en hun naaste
familiekring wordt door de docenten naar vermogen meegeleefd. De universiteitsge-
meenschap werd op 4 juli 1994 opgeschrikt door het plotseling overlijden van een
student die juist de vooropleiding had voltooid en ook al enkele propaedeutische
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tentamens had afgelegd: amice J.F. Ruben uit Terneuzen. Op een fietstocht werd hij
door de bliksem getroffen, en terwijl zijn zusje naast hem slechts licht gewond
werd, was voor hem de slag dodelijk. Docenten en studenten waren onder leiding van
de prorector, prof. Meijer, in groten getale tegenwoordig bij de begrafenis.
Aan de studenten werd sinds 1977 bij hun inschrijving een brief van de senaat
uitgereikt over het studentenhuwelijk, en op grond daarvan voerden de rector en de
secretaris van de senaat een gesprek met studenten die, anders dan de in de brief
genoemde regel, concrete trouwplannen hadden vóór de semi-doctorale drempel. Na
ruim 16 jaar meende de senaat er goed aan te doen de brief weer in te trekken,
onder mededeling aan de studenten en het curatorium. Dat sluit niet uit dat de
senaat in de informele contacten over deze zaken blijft spreken, alsook over de
christelijke levensstijl in het algemeen. Een speciale functie is daarin aan het
mentoraat toebedeeld.
Andersoortig en bitterder dan bij het eerder genoemde overlijden was het verdriet
toen twee studenten, van wie één juist het doctoraalexamen had afgelegd, zich aan
de gemeenschap van de gereformeerde kerken onttrokken. Deze zaak onderstreepte voor
de studenten de noodzaak tot betrokkenheid bij de strijd van de kerk.
Onder de studenten blijkt overigens een grote behoefte te bestaan om binnen
informele kaders met de docenten te kunnen doorpraten over wat hen bezig houdt. Zo
werd in het najaar van 1993 door enkele studenten en docenten een (onofficieel)
samenzijn georganiseerd in Roden, waar allerlei vragen rond de betekenis van de
confessie en de aard van het Schriftgezag in een openhartige sfeer werden doorge-
sproken. Het jaarverslag van de senaat vermeldt uitdrukkelijk dat dit in een niet-
vrijblijvende zin gebeurde: de studenten moeten alle ruimte hebben hun vragen en
twijfels op tafel te leggen, maar er komt een tijd dat dit niet meer kan en dat de
kerken van de handtekening onder het ondertekeningsformulier op aan moeten kunnen. 
De gang van zaken heeft de senaat duidelijk gemaakt dat voortzetting van dit soort
gesprek buitengewoon nodig en nuttig is. Over de binding aan de belijdenis werd in
het voorjaar van 1995 in een informeel samenzijn met de studenten gesproken naar
aanleiding van een door de docenten opgestelde nota 'Kampen en confessie'.

4.6 Tussentijdse evaluatie

In de loop van de cursus 1992--1993, toen in de voortgang van de vernieuwing van
het studieprogramma de organisatie van het vierde jaar aan de orde was, besloot de
senaat om tenminste aan het begin van het derde en het vijfde studiejaar een
evaluerende bespreking van de studenten te houden, en wel als vervolg op het advies
dat aan het eerste studiejaar werd gegeven. Bij deze evaluatie, aan de hand van een
lijst met criteria, wordt een oordeel gegeven over zowel de studieprestaties als de
verwachte geschiktheid voor het ambt. Het oordeel van de docenten wordt vervolgens
met de studenten besproken.

4.7 Postacademiale nazorg

De senaat heeft voor de 'terugkomdagen' ten behoeve van pas afgestudeerde predikan-
ten een nieuwe opzet vastgesteld. Naast vakgerichte dagen worden ook meer begelei-
dingsgerichte dagen aangeboden, waarin zaken als het maken en houden van preken, de
omgang met catechisatiegroepen en het pastoraal optreden in de gemeente aan de orde
komen. Ook zijn er gespreks- en begeleidings(mid)dagen over het functioneren in het
ambt, die in eenzelfde behoefte voorzien.
Vermelding verdient in dit verband ook de gebleven bereidheid van de docenten om de
predikanten op hun jaarlijkse pinkstercongres en via hun orgaan Pro Ministerio te
dienen met oud en nieuw materiaal uit hun Kamper onderwijs en onderzoek. 
Voor al deze extra arbeid spreken curatoren als steeds gaarne hun dankbaarheid uit.

4.8 Cantorij

De circa 20 leden van de Cantorij blijven onder leiding van de nieuwe cantor, de
heer Duijst, bezig met een repertoire waarin aansluiting wordt gezocht aan de
gemeentezang: psalmteksten door verschillende componisten getoonzet en het in
samenwerking met de gemeente zingen. Zo is zij ook een middel tot liturgische
vorming van de toekomstige dienaren des Woords.
Intussen presenteert de Cantorij, naast de activiteiten 'in eigen huis' --
academische bijeenkomsten en Schooldag --, zich ook regelmatig naar buiten: de
evangelisatiedag in Spakenburg, concerten in verschillende plaatsen en binnenkort
een eigen cd.

5 Onderzoek
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5.1 Specialisatie en assistentie

De specialisatie van de zesde- en hogerejaars studenten is weliswaar over vrijwel
alle vakken verdeeld, maar Dogmatiek en Ambtelijke Vakken vormen daarop voortdurend
een uitzondering. Om te voorkomen dat de betrokken hoogleraren onevenredig zwaar
worden belast, is een numerus fixus ingesteld.
In de verslagperiode is in een enkel geval sprake geweest van wetenschappelijk
assistentie. In de loop van de cursus 1992--1993 werd drs. J.H. Smit aangesteld als
wetenschappelijk assistent in een onderzoeksproject op het terrein van de ethiek,
onder verantwoordelijkheid van de hoogleraren Douma en Veling.
In de loop van de cursus 1994--1995 werd drs. J.R. Douma voor de tijd van een jaar
aangesteld als voltijds onderzoeksassistent van prof. De Ruijter. Hij bereidt een
promotie voor en verleent de hoogleraar ook assistentie in de collegearbeid.
Ook een buitenlandse alumnus van de universiteit verleende tijdens de cursus 1992--
1993 (halftime) assistentie, en wel dr. A.D. Baum op het terrein van het Nieuwe
Testament onder prof. Van Bruggen.
Intussen heeft de wetenschapscommissie een goede regeling voor de aanstelling en
begeleiding van onderzoekers ontworpen, die door senaat en curatorium is aanvaard
en die de volgende afspraken behelst: 1. de senaat formuleerde per vakgebied de
gewenste onderzoeksvelden; 2. per boekjaar werd een budget gereserveerd voor de
aanstelling van twee onderzoekers voor maximaal drie jaar; 3. de aanstellingsproce-
dure en de arbeidsvoorwaarden werden in een regeling vastgelegd.

5.2 Promoties

In de verslagperiode vonden drie promoties plaats.
Op 16 december 1992 promoveerde drs. C.J. de Ruijter op een proefschrift, getiteld
'De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis
Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk'. Promotor
was prof. dr. C. Trimp, die daarmee de weg vrijmaakte voor zijn definitieve
opvolging door de promovendus. Prof. dr. K. Veling trad op als copromotor.
Op 11 maart 1993 promoveerde cum laude de Duitse drs. A.D. Baum op een dissertatie
met als titel 'Lukas als Historiker der letzten Jesusreise'. Promotor was prof. dr.
J. van Bruggen. Zowel de aanwezigheid van dr. E. Linneman als een brede vertegen-
woordiging van de Freie Theologische Akademie te Giessen onderstreepten het
internationale karakter van deze promotie. Een jaar na de promotie, in april 1994,
ontving dr. Baum voor zijn dissertatie de Tobias Beck-prijs van de Arbeitsgemein-
schaft für Evangelikale Theologie. Deze prijs wordt toegekend aan de duitse
theoloog die door een publicatie de bevordering en versterking van de evangelische
theologie op bijzondere wijze heeft gediend. Zijn promotor, prof. Van Bruggen,
woonde namens de universiteit de plechtige uitreiking in Tübingen bij.
De derde promovendus in deze verslagperiode was opnieuw een alumnus van Giessen,
drs. J.-B. Klautke. Hij bereidde onder leiding van prof. dr. J. Douma een disserta-
tie voor over het 'recht van opstand' onder de titel 'Recht auf Widerstand gegen
die Obrigkeit? Eine systematisch-theologische Untersuchung zu den Bestreitungs- und
Rechtfertigungsbemühungen von Gewaltanwendung gegen die weltliche Macht (bis zum
18. Jahrhundert)'. Op dit proefschrift en de verdediging ervan op 5 oktober 1994
verwierf ook hij cum laude de doctorstitel.
Intussen waren per 1 september 1995 16 proefschriften in voorbereiding waarvan de
(werk)titel al is vastgesteld. Onder degenen die een proefschrift voorbereiden,
zijn twee buitenlanders.
Voor een overzicht van de publikatie-arbeid van de docenten kan men tegenwoordig in
het hoofdstuk 'Overzicht van onderwijs en onderzoek' van het Jaarboek van de
universiteit terecht, dat bezig is uit te groeien tot een passende vervanger van
het officiële gedeelte van de Almanak van het studentencorps. 

6 Vernieuwde studie-opzet

6.1 Geleidelijke invoering nieuw studieprogramma

In het voorjaar van 1995 ondernam de eerste groep van vijf studenten de beperkte
'praktijkoriëntatie' in een gemeente. Dankbaar maken curatoren melding van de
medewerking van de desbetreffende kerken. Daarin werd royaal voldaan aan de
verwachting van de synode van Ommen (Acta art. 60 Besluit 8).
Uit deze eerste 'stage' kan worden afgeleid dat de vernieuwing van het studiepro-
gramma tot in de hoogste jaargroepen is gevorderd en dus haar voltooiing nadert: de
eerste afstuderenden nieuwe stijl zijn te verwachten in of na augustus 1996. De
inrichting van het zesde jaar met de specialisatiefase, het praktijkblok van twee
maanden en de vernieuwing van de wijze van afstuderen kostte veel tijd en inspan-
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ning. Het doctoraalexamen is in zijn huidige vorm in dat kader niet te handhaven;
de ene herziening roept de noodzaak tot de andere op. De herinrichting van de
eindfase van de studie is intussen ver gevorderd; senaat en curatorium hopen in
1996 deze zaak af te ronden.

6.2 Praktijkoriëntatie

6.2.1 Opdracht van de Generale Synode van Ommen 1993
De Generale Synode van Ommen 1993 heeft de senaat gemachtigd om, onder nadere
goedkeuring van deputaten-curatoren voorlopige regelingen te treffen voor een
verantwoorde invulling van stage-elementen in de gemeenten onder genoegzame
begeleiding van de opleiding. De synode vroeg deze regelingen ter beoordeling voor
te leggen aan de eerstkomende generale synode (Acta art. 60 Besluit 5).
In goed overleg met curatoren heeft de senaat zich de laatste jaren intensief bezig
gehouden met zowel het treffen van voorlopige maatregelen voor de invoering van de
door de synode goed-gekeurde stage als met het uitwerken van nadere regelingen voor
de toekomst.
Curatoren willen dit rapport en de lezers ervan niet belasten met de volledige
tekst van de regelingen. Die bevatten, net als bijvoorbeeld tentamenregelingen,
diverse 'technische' aspecten, die zonodig tussentijds weer kunnen worden bijge-
steld, zoals het aantal preken dat gemaakt moet worden, het aantal bezoeken per
week, regels voor de verslaggeving, enzovoort.
Over de hoofdlijnen van de opzet van de 'stage' het volgende.

6.2.2 Naamgeving
Omdat in het geheel van de opleiding de praktijkcomponent toch vrij beperkt blijft,
zijn senaat en curatoren tot de conclusie gekomen dat het beter is niet over
'stage' te spreken. Het doel is de studenten al tijdens de opleiding kennis te
laten maken met de praktijk, enige integratie van theorie en praktijk te bevorderen
en een praktijkschok te voorkomen.
Curatoren stellen dan ook voor te spreken van 'praktijkoriëntatie'.

6.2.3 Vormgeving
De praktische oriëntatie buiten de universiteit zal voorlopig het volgende
omvatten:
a. een week praktijkoriëntatie in het vierde jaar (een week lang zo volledig

mogelijk meelopen met een predikant);
b. een week praktijkoriëntatie in het vijfde jaar (weer een week meelopen, maar

nu met meer zelfwerkzaamheid);
c. de praktijkcatechese in het vijfde jaar (zoals al jaren gebeurt: theoriecol-

leges gecombineerd met ergens een aantal lessen bijwonen en ten minste
zesmaal zelf les geven);

d. het bijwonen van kerkeraadsvergaderingen in het vijfde jaar (na colleges
vergadertechniek en conflicthantering);

e. twee maanden praktijk in een gemeente in het zesde jaar (begeleid-zelfstan-
dig bezig zijn met prediking, catechese, zielszorg en kerkeraadswerk).

De begeleiding van de praktijkoriëntatie vindt plaats door
a. een plaatselijke predikant-mentor;

De mentoren worden aangezocht door de senaat, in goed overleg met het
moderamen van het curatorium. Zij krijgen vooraf uitgebreide instructie en
in geval van twee maanden praktijk in hun gemeente extra ondersteuning via
een zogenaamde mentoraatscursus. Ook tijdens en/of direct na de praktijkpe-
riode vindt overleg plaats tussen de mentoren en de bij de praktijk-oriënta-
tie betrokken docenten.

b. de universiteit;
De bij de praktijkoriëntatie betrokken docenten zorgen ervoor dat de
studenten een duidelijke mondelinge en schriftelijke instructie ontvangen.
Tijdens de praktijkperiode van twee maanden verwerken zij tussentijds door
de studenten toe te zenden preken en verslagen. Deze worden op zogenaamde
terugkomdagen in de praktijkperiode met de studenten besproken.
Dezelfde docenten beoordelen een door de predikant-mentor in overleg met
zijn kerkeraad ingevuld evaluatieformulier en een door de student zelf
opgesteld eindverslag.
Bij de bespreking van dit eindverslag in een zogenaamd eindgesprek worden
nog twee andere docenten betrokken. Dit eindgesprek heeft de status van
eindexamenonderdeel.

6.3 Aanpassing van het getuigschrift

Wordt het eindgesprek als voldoende gekwalificeerd, dan ontvangt de student naast
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zijn doctoraalbul de aantekening praktische vorming die aangeeft dat hij aan de
vereisten voor de praktijkoriëntatie heeft voldaan. Met deze beide documenten kan
hij zich melden bij de kerkelijke instantie die het preparatoir examen afneemt (zie
verder hoofdstuk 7 van dit rapport).
Hiermee is de vraag van de synode beantwoord, in hoeverre bij het afsluitend examen
het getuigschrift dient te worden aangepast (Acta art. 60, besluit 7a).
Studenten voor wie dit niet van toepassing is, ontvangen, na aan de vereisten
daarvoor te hebben voldaan, een doctoraalbul zonder de aantekening praktische
vorming. De bul alléén geeft geen toegang tot het preparatoir examen (zie eveneens
verder hoofdstuk 7 van dit rapport).

6.4 Personele consequenties

De vernieuwing van het studieprogramma heeft, zoals uit het bovenstaande blijkt,
allerlei voorziene en onvoorziene gevolgen gehad. Ook voor wat betreft de personele
bezetting in de verschillende sectoren  van de opleiding. Voor alle docenten
betekende de operatie niet alleen een extra belasting vanwege al het noodzakelijke
onderlinge overleg -- waarbij de commissie Studiedoorlichting wel met name mag
worden genoemd --, zij gingen ook gaandeweg de gevolgen voelen van wat zij zelf tot
verbetering van (hun eigen aandeel in) de opleiding hadden besloten.
Nu was vooral in de sector Ambtelijke Vakken in de loop van de jaren dat prof.
Trimp die leerstoel bezette, al gebleken dat al het werk daar teveel is voor één
man. Zo moesten toen al hulpkrachten worden aangetrokken voor de Liturgiek
(gastcolleges dr. Luth), de Poimeniek (werkgroep onder leiding van dr. Hendriks),
de Catechetiek (colleges en stagebegeleiding door docent Hoekzema) en de persoon-
lijke vorming (hulp van het GVI). En ook toen was assistentie in de Homiletiek
onvermijdelijk (preekcolleges van drs. Bijl).
Bij zijn aantreden heeft prof. De Ruijter de voorkeur eraan gegeven, afgezien van
enkele onderdelen, op het punt van de hulpdienst tot evaluatie en herschikking te
komen; de stand van de vernieuwing van het studieprogramma gaf daartoe ook
aanleiding. Vandaar dat er behalve de definitieve aanstelling van docent Hoekzema
in vaste volledige dienst geen verzoeken waren voor benoemingen door de synode van
Ommen. Maar vooral in de sector van de preekcolleges -- die prof. De Ruijter graag
zelf blijft behartigen -- keerde de wal het schip: het aantal uren bleek abnormaal
hoog.
Om die reden hebben curatoren op voordracht van de senaat ook voor de komende
cursus weer een aantal hulpkrachten aangezocht. Intussen is de bespreking gaande,
hoe in deze zaak definitieve oplossingen gevonden kunnen worden. Mogelijk zullen
curatoren de synode nog afzonderlijk daarover berichten nadat zij bijeengekomen is.

6.5 Kerkelijke positie van de studenten

Curatoren vragen nog bijzondere aandacht voor de volgende

Regeling inzake de kerkelijke positie van de studenten tijdens de afsluitende
praktijkperiode van twee maanden.

 1. De student dient met het oog op zijn praktijkoriëntatie twee maanden voordat
deze begint aan de senaat van de Theologische Universiteit een positief
attest inzake leer en leven over te leggen van de kerk waarvan hij belijdend
lid is.

 2. De senaat beslist over de vraag of de student tot de praktijkoriëntatie,
inclusief de daarbij behorende bevoegdheden, kan worden toegelaten. De
beoordeling en toelating door de senaat zal aan de betreffende kerkeraad
schriftelijk worden meegedeeld en door deze worden aanvaard als voldoende
waarborg, dat de student op bekwame en vertrouwde wijze zijn taken in de
gemeente zal verrichten.

 3.1. De kerkeraad zal vóór de aanvang van de praktijkperiode uitdrukkelijk het
besluit nemen, dat aan de student bepaalde werkzaamheden zullen worden
opgedragen en toevertrouwd. Dit besluit vormt de rechtsgrond voor diens
optreden in de gemeente en verleent hem daartoe bevoegdheid.

 3.2. Wanneer het nodig is dat de student tijdens de praktijkperiode ook in een of
meer andere gemeenten in de classis voorgaat in de erediensten, zal de
kerkeraad tijdig daartoe een verzoek indienen bij de desbetreffende kerke-
raad/kerkeraden. Daarbij zullen de in deze regeling sub 3.1 en 5 gegeven
bepalingen m.m. ook voor die kerkeraad/kerkeraden van kracht zijn. Bij een
eventuele moeite met het optreden van de student zal de desbetreffende
kerkeraad zich verstaan met de voor de praktijkperiode verantwoordelijke
kerkeraad.

 4. De student zal bij de aanvang van de praktijkperiode een schriftelijke
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verklaring ondertekenen, 
-- dat hij zich in zijn werk in de gemeente zal houden aan de Heilige
Schrift, de gereformeerde belijdenis en de kerkorde;
-- dat hij zich in zijn werk zal gedragen naar de aanwijzingen en besluiten
van de kerkeraad;
-- dat hij strikte geheimhouding belooft van alles wat hem uit hoofde van
zijn werk bekend is en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of kan
vermoeden.

 5. De kerkeraad zal tijdig de student en zijn arbeid officieel  bij de gemeente
introduceren. Dat zal het beste kunnen via bijvoorbeeld een publikatie in
het eigen kerkblad. Daarin geeft de kerkeraad aandacht aan vragen als wie de
student is, wat de bedoeling is van de periode, aan welke werkzaamheden hij
deelneemt, hoe er is gezorgd voor voldoende toerusting en betrouwbaarheid
voor dit werk, welke regels gelden ten aanzien van geheimhouding.

 6. De kerkeraad zal tijdig contact opnemen met gemeenteleden bij wie de student
op pastoraal bezoek zal gaan. Voor zulk bezoek is altijd bewilliging van de
betrokkenen nodig.

 7. De student zal gedurende zijn periode in de oriëntatiegemeente voor wat zijn
werk betreft onder opzicht en tucht van de kerkeraad van die gemeente staan.
De kerkeraad is bevoegd om met onmiddellijke ingang de werkzaamheden van de
student op te schorten en/of te beëindigen. De begeleidende predikant is
bevoegd om hem een voorlopige opschorting van werkzaamheden op te leggen, in
afwachting van een nadere beslissing van de kerkeraad. De kerkeraad zal over
voortijdige beëindiging van het werk geen beslissing nemen dan na overleg
met de Theologische Universiteit.

 8. Wanneer de praktijkoriëntatie van een student door een besluit van de
kerkeraad voortijdig wordt afgebroken vanwege oorzaken gelegen in het
functioneren van de student, zal de senaat beoordelen of en, zo ja, voor
hoelang en wanneer de student opnieuw tot een periode van praktijkoriëntatie
zal worden toegelaten.

 9. Wanneer er in de onder 7 en 8 bedoelde situatie bij de student sprake is van
een censurabele zonde naar art. 76 KO, zal de kerkeraad van de gemeente
waaraan hij voor de praktijkoriëntatie was verbonden, hiervan mededeling
doen aan de senaat en aan de kerkeraad van de gemeente waarvan de student
lid is.

10. Wanneer de student bezwaar heeft om zijn arbeid in de hem aangewezen
gemeente langer voort te zetten, zal hij bij de senaat een verzoek tot
beëindiging van de praktijkoriëntatie kunnen indienen. Hij zendt daarvan
onverwijld afschrift aan de kerkeraad. Hangende de behandeling van zijn
verzoek door de senaat wordt zijn arbeid in de gemeente opgeschort.

6.6 Spreekconsent

De synode stelde in het kader van haar besluit inzake een voorstel met betrekking
tot het spreekconsent aan curatoren de vraag of het spreekconsent een andere vorm
kan krijgen in die zin, dat deze mogelijkheid wordt geboden aan studenten die met
goed gevolg hun stage-elementen hebben afgerond, met toestemming van de kerken en
onder voldoende begeleiding vanuit de opleiding (Acta art. 45 Besluit 2.1).
Op deze vraag antwoorden curatoren na overleg met de senaat het volgende.
a. Het hele nieuwe studieprogramma (inclusief de praktijkoriëntatie) biedt huns

inziens geen ruimte om de studenten de mogelijkheid van een spreekconsent
aan te bieden. De begeleiding in de praktijkoriëntatie vindt gericht plaats,
in een bepaalde gemeente, en is daarom niet geschikt voor een algemeen
spreekconsent. Bovendien is het zo dat de afronding van de praktijkoriënta-
tie tevens de laatste fase van de studie als geheel is.

b. Een andere zaak is het verlenen van een spreekconsent
-- aan studenten die hun doctorale studie hebben voltooid, maar daarna eerst
nog een extra, uitgebreide stage volgen of hun studie voortzetten;
-- in bijzondere gevallen aan anderen dan genoemde studenten.

Curatoren zijn van oordeel dat de synode er goed aan zal doen in een nader te
treffen regeling (Acta Generale Synode van Ommen 1993 art. 45 Besluit 2.3) een en
ander verder uit te werken.

7 Getuigschrift en preparatoir examen

7.1 Opdracht van de Generale Synode van Ommen 1993

De Generale Synode van Ommen 1993 heeft curatoren de opdracht gegeven de eerstvol-
gende generale synode van advies te dienen over de vraag in hoeverre
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a. bij het afsluitend examen het getuigschrift dient te worden aangepast;
b. de regeling voor het preparatoir examen aanpassing behoeft (Acta art. 60

besluit 7).
Boven is al aangegeven dat het getuigschrift bij het doctoraalexamen aanpassing
behoeft in de vorm van een aantekening praktische vorming.
Afhankelijk van het al dan niet voldaan hebben aan de vereisten van de praktijkori-
entatie wordt een doctoraalbul met of een doctoraalbul zonder aantekening prakti-
sche vorming uitgereikt.
De invoering van de praktische vorming heeft tot doel dat predikanten, als ze in
het ambt bevestigd zijn, zo goed mogelijk zullen functioneren.
De kerken doen er daarom wijs aan, de aantekening praktische vorming bij het
getuigschrift van de Theologische Universiteit voor de kerkelijke examinatie
verplicht te stellen. Dit betekent dat de regeling voor het preparatoir examen
aangepast moet worden.

7.2 Aanpassing van de regeling voor het preparatoir examen

De huidige regeling voor het preparatoir examen is vastgesteld door de Generale
Synode van Rotterdam-Delfshaven 1964--1965 (Acta art. 105c).
Punt b1 hiervan noemt als eerste document dat ter tafel moet zijn voor het
preparatoir examen kan worden afgenomen:
1. het bewijs van met goede uitslag afgelegd candidaatsexamen aan de Theologi-

sche Hogeschool.
Punt b1 zal nu moeten gaan luiden:
1. het bewijs van met goede uitslag afgelegd doctoraalexamen aan de Theologi-

sche Universiteit met, voor hen die in of na 1990 begonnen zijn met de
propaedeutische studie, de bijbehorende aantekening praktische vorming.

Punt b3 van de regeling bepaalt dat er een schriftelijke verklaring van de
examinandus moet zijn dat hij zich aan de bepaling van de laatstgehouden generale
synode met betrekking tot het spreekconsent heeft gehouden. Zoals in paragraaf 6.6
van dit rapport al vermeld, wordt vanuit de universiteit wordt geen mogelijkheid
gezien tot inpassing van het spreekconsent in de opleiding. Als de Generale Synode
van Berkel en Rodenrijs 1996 een regeling voor spreekconsent aanvaardt (vergelijk
Acta GS Ommen 1993 art. 45), is het aan haar om punt b3 van de regeling voor het
preparatoir examen aan te passen.
Ten aanzien van wie niet aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn afgestu-
deerd, bepaalt de regeling in c dat het preparatoir examen voorafgegaan moet worden
door een examen door de hoogleraren van de Theologische Universiteit. Punt c2
luidt:
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.

Punt c2 zal nu moeten gaan luiden:
2. na overlegging van een attestatie als onder b-2 bedoeld, verzoekt de classis

de hoogleraren van de Theologische Universiteit hem te examineren inzake de
kennis, het inzicht en de vaardigheid die voor het doctoraalexamen met de
bijbehorende aantekening praktische vorming vereist zijn.

7.3 Consequenties voor het geheel van de kerkelijke examinering

Hierbij dient zich nog een vraag aan. Als het Kamper examen wordt aangepast en er
bij het getuigschrift een aantekening praktische vorming komt, lijkt dit examen in
karakter op te schuiven in de richting van het huidige preparatoir examen.
Tot nu toe is het verschil tussen het examen in Kampen en dat van de classis
globaal aan te geven als meer wetenschappelijk-theoretisch wat Kampen aangaat en
meer op de praktijk gericht wat de classis betreft.
Op de classis moet immers in rekening worden gebracht, dat de kandidaat al een
wetenschappelijk examen achter de rug heeft. Het accent komt bij de classis te
liggen op betrouwbaarheid in de leer en geschiktheid voor de praktijk. Maar juist
deze aspecten zitten in de praktische vorming, in de persoonlijke begeleiding van
de studenten en in de praktijkoriëntatie. Dit komt ook tot uiting in beoordeling en
examinatie. Wie bij zijn doctoraalgetuigschrift de aantekening praktische vorming
heeft gekregen, is daarmee feitelijk geschikt verklaard voor het ambt van predi-
kant.
Dit roept de vraag op naar de verhouding tussen het afsluitende examen in Kampen en
de kerkelijke examens en in hoeverre de geschiktheid voor de praktijk die uit het
doctoraalgetuigschrift met de aantekening praktische vorming blijkt, bij de
kerkelijke examinatie in rekening kan worden gebracht. Daarbij kan de vraag naar de
verhouding tussen het preparatoir en peremptoir examen niet buiten de aandacht
blijven.
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De gemengde commissie die door curatoren was samengesteld om het advies aan de
synode inzake de regeling van het preparatoir examen voor te bereiden, heeft veel
materiaal verzameld op het punt van de kerkelijke examinering. Het is curatoren
daaruit duidelijk geworden dat de nieuwe opzet van de studie, met name door de
praktijkoriëntatie en de aantekening praktische vorming bij het doctoraalgetuig-
schrift, grote consequenties kan hebben voor het geheel van de kerkelijke examine-
ring en dat bezinning daarover zeer gewenst is.
Curatoren achten zich tot die brede bezinning niet geroepen, maar zien het wel als
hun taak de kerken en de generale synode te wijzen op mogelijke consequenties die
veranderingen aan de Theologische Universiteit voor de kerken en de examinatie van
haar aanstaande predikanten hebben. Zij bevelen de generale synode dringend aan,
een studiedeputaatschap in te stellen dat de kerkelijke examinering van aanstaande
predikanten aan een grondig onderzoek onderwerpt.
Ingeval de synode tot instelling van een dergelijk deputaatschap overgaat, zal
bovengenoemd materiaal van de commissie uiteraard volledig ter beschikking staan.

8 Bibliotheek

8.1 Aanschaf en bezit

Het bibliotheekverslag van december 1994 maakt melding van het feit dat de aankopen
na een te mager jaar weer op peil zijn gebracht, doordat de financiële middelen wat
ruimer uitvielen.
Het totale bezit bedroeg per 1 juni 1994 102.474 nummers, te weten 88.692 boeken en
13.728 tijdschriftbanden. Het totaalbezit van de bibliotheek is daarmee de mijlpaal
van 100.000 nummers gepasseerd. Dat dit resultaat in krap 50 jaar bereikt kon
worden, stemt tot dankbaarheid.
Vermelding verdient nog dat de bibliotheek van de Gereformeerde Missiologische
Opleiding, die sinds 1989 in een van de magazijnen was ondergebracht, als depotbi-
bliotheek in de collectie zal worden opgenomen. Met de verwerking is inmiddels een
begin gemaakt.
   
8.2 Catalogus en automatisering

Het project van de automatisering van de bibliotheek is onder leiding van de
assistent-conservator, drs. G.D. Harmanny, zeer voorspoedig verlopen. Per 1 januari
1994, sneller dan voorzien, kon de invoer van het oude kaartsysteem in de computer
worden afgesloten.
Na uitvoerig overleg, ook met externe deskundigen, werd in juni 1994 gekozen voor
het PICA Locaal Bibliotheek Systeem. Per 1 januari 1995 werkte de Online Publics
Catalogus zonder problemen. Gewerkt wordt nog aan de aansluiting bij het Openbaar
Bibliotheeknetwerk Nederland en aan de installatie van de uitleenmodule.
Eén van de externe deskundigen die het project hebben begeleid, de heer C.A.
Klapwijk, is bereid gevonden als lid van de bibliotheekcommissie aan het werk te
blijven deelnemen.
De automatisering had directe gevolgen voor de catalogisering. De nieuwe aanwinsten
konden zonder noemenswaardige problemen worden ingevoerd, terwijl ook de invoer van
een speciale verzameling als het legaat-Greijdanus vrijwel is voltooid. Van de nog
resterende oudere collecties wordt momenteel met voorrang gewerkt aan de invoer van
de verzameling 'Vrijmakingsbrochures'.
   
8.3 Conservering

In de verslagperiode mocht met dankbaarheid worden geconstateerd dat zich geen
nieuwe vochtproblemen in de magazijnen hebben voorgedaan.
Wel is er een 'vochtdreiging' van buitenaf geweest: wanneer in januari 1995 de
nooddijk het IJsselwater niet zou hebben gekeerd, zouden ook de magazijnen van de
bibliotheek gevaar hebben gelopen. Om die reden rapporteerde de financiële
commissie dat zij wil trachten samen met het personeel van de bibliotheek een
draaiboek te ontwerpen voor ontruiming van de kelders etc. in geval van nood.

8.4 Gebruik

Aan de bibliotheekverslagen ontleende gedetailleerde cijfers over het gebruik van
de bibliotheek zijn zoals gebruikelijk weer in de bijlagen van dit rapport
opgenomen.
Als 'vertegenwoordiger' van de gebruikers schrijft de senaat in zijn jongste
jaarverslag, dat de veranderingen in de bibliotheek zich zonder veel vlagvertoon
hebben voltrokken, maar dat docenten en studenten en andere gebruikers zich de
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nieuwe service dagelijks dankbaar toeëigenen.

8.5 Damescomité Bibliotheekfonds

Opnieuw werd jaarlijks een bedrag van ƒ 200.000 door het Damescomité bijeengebracht
voor de bibliotheek. Curatoren namen daarvan steeds met dankbaarheid kennis. Zonder
die bron voor de financiering zou de bibliotheek niet lang meer kunnen zijn wat zij
is.
Nu de integratie van het bestuur een feit is, kon des te gemakkelijker de integra-
tie van de financiën en van het beheer ervan worden tot stand gebracht. Zo zal
bijvoorbeeld het boekjaar van de bibliotheekfinanciën binnenkort worden gelijk
getrokken met die van de overige financiën naar het kalenderjaar.
Deze nieuwe situatie was in de verslagperiode inzet van constructief overleg met
het Damescomité, dat voorheen alleen te maken had met de bibliothecaris en zijn
zelfstandige financiële administratie. In een uitvoerige bespreking in september
1994 werd van de zijde van de bibliotheekcommissie van het curatorium de betekenis
van de nieuwe structuur van het bestuur voor de bibliotheek uiteengezet. Zowel de
eigenlijke bibliotheekzaken als de financiën vallen nu onder eindverantwoordelijk-
heid van het curatorium. Verder was tot nog toe de regel dat het bijeengebrachte
geld alleen maar voor boekenaanschaf mocht worden gebruikt. Maar gebleken is dat de
automatisering het gebruik van de boekenschat sterk bevordert.
Curatorium en comité kwamen tot goede overeenstemming. Afspraken werden gemaakt
over de financiering van de noodzakelijke investeringen voor de automatisering en
ook over een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de exploitatie ervan. In de
komende jaren zal jaarlijks ƒ 185.000 worden besteed aan aankopen. 
Afgesproken is over de gemeenschappelijke belangen jaarlijks overleg te voeren.
Bibliothecaris en curatorium zijn dankbaar dat het comité zich bezig houdt met het
ontwerpen en verspreiden van een folder, waarmee de bibliotheek meer onder de
aandacht van de kerkleden kan worden gebracht.

8.6 Financiën

In hun rapport aan de Generale Synode van Ommen 1993 spraken curatoren de verwach-
ting uit dat de reorganisatie van het bestuur van de universiteit ook gevolgen zou
hebben voor het financiële beheer van de bibliotheek. 
Die verwachting is uitgekomen: de financiën van de bibliotheek zijn inmiddels
geïntegreerd in die van de universiteit als geheel. Daarmee is voldaan aan een wens
van eerdere synodes -- laatstelijk de synode van Leeuwarden 1990, Acta art. 88
Besluit 2.
Voor deze maal zijn de financiën nog verantwoord in een bijlage bij dit rapport.

9 Schooldagen

De jaarlijks op de laatste woensdag in september gehouden Schooldag -- dag van
ontmoeting, voorlichting en voorbede -- blijft voor de universiteitsgemeenschap een
zeer belangrijk moment van contact met de kerken die haar dragen, en voor de
kerkleden een goede gelegenheid om de aandacht en de liefde voor de 'School der
kerken' te vernieuwen. 
Steeds weten ongeveer 7000 ouderen en jongeren Kampen te vinden om in een zevental
gebouwen te genieten van onderlinge ontmoeting en feestelijk begeleide samenzang.
Op het punt van de muziek bij en rond de samenzang valt er veel te genieten.
In de morgen- en middagsamenkomsten van die dag ontvangen drie docenten gelegenheid
voorlichting te geven over hun vakgebied.
Drie docenten spreken rond een bepaald thema, dat in een van de gebouwen aan het
slot van de dag een forumbespreking krijgt.
In 1993 sloot het thema De Bijbel vandaag aan bij de vragen naar het gezag van de
Schrift, zoals die in de studentenkring aan het licht waren gekomen en ook in veel
breder kring leven.
Het thema in 1994 lag voor de hand: De Vrijmaking 1944--1994; het wist voor de
nabespreking velen te interesseren.
In 1995 werden onder het thema Kerk en wereld actuele onderwerpen aan de orde
gesteld, zoals de aandacht voor asielzoekers en 'binnenlandse zendingsgebieden' en
de bedreiging van kerk en kerkgezinnen door de verwereldlijking.
Een orgelbespeling en vooral een jeugdconcert in de Buitenkerk na afloop van de
middagsamenkomst voorzien blijkens de steeds grote toeloop in een duidelijke
behoefte.
Ook voor een andere, niet jaarlijks, maar wel regelmatig terugkerende, randactivi-
teit bestaat goede belangstelling: de presentatie die een docent samen met zijn
studenten in de aula verzorgt over een onderwerp van zijn vakgebied.
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Zo organiseerde prof. Van der Pol in 1993 in samenwerking met gemeentelijke
functionarissen een tentoonstelling rond het Kamper St. Agnesconvent, een middel-
eeuwse kloostergemeenschap van devote vrouwen.
In 1994 zorgde prof. Te Velde voor een doorlopende diapresentatie van een klein
halfuur over de Vrijmaking.
In 1995 kreeg een van de buitenlandse zusterkerken aparte aandacht: er was een
interessante video te zien over de Free Church in Schotland.
Tenslotte maakt jaarlijks een groot aantal organisaties, kerk-bouwende kerken en
boekhandelaren van de gelegenheid gebruik om de aandacht van veel kerkleden
tegelijk te trekken. Deze kerkelijke 'braderie' gaat wel geheel buiten de organisa-
tie van de Schooldag om.
Curatoren betuigen de schooldagcommissie met al haar medewerkers van binnen en
buiten de universiteitsgemeenschap graag hun hartelijke dank voor het vele werk en
de grote inzet die aan het welslagen van deze jaarlijkse feestdag ten grondslag
liggen.
Enkele cijfers betreffende bezoekersaantal en collectenopbrengst zijn in een
bijlage bij dit rapport opgenomen.

10 Vacatures

De Generale Synode van Berkel en Rodenrijs 1996 zal in een aantal vacatures aan de
universiteit hebben te voorzien.
In de eerste plaats moet nog een opvolger worden benoemd voor drs. G. Kwakkel, die
ten gevolge van zijn benoeming door de synode van Ommen in 1993 de Semitica
verwisselde voor de leerstoel van het Oude Testament.
Vervolgens veroorzaakte het recente afscheid van prof. dr. K. Veling een vacature
in het onderwijs in de Wijsbegeerte. Voor de cursus 1995--1996 is een tijdelijke
voorziening getroffen -- drs. I.D. Haarsma, docent aan het Greijdanuscollege te
Zwolle, is bereid gevonden de colleges in de propaedeuse te verzorgen, terwijl
overige onderwijstaken door andere docenten en eventueel via enkele gastcolleges
worden waargenomen --, maar een definitieve oplossing zal moeten worden gezocht.
Tenslotte: op 23 november 1996 hoopt prof. dr. J. Douma de 65-jarige leeftijd te
bereiken. Bijgevolg zal hem aan het einde van de cursus 1996--1997 emeritaat worden
verleend. Volgens de geldende regel zal de komende synode een opvolger op de
leerstoel van de Ethiek hebben te benoemen.
Het curatorium heeft inzake deze vacatures het vereiste advies aan de senaat
gevraagd en hoopt de synode te zijner tijd op de gebruikelijke wijze een met
redenen omklede voordracht in deze vacatures te doen, vergezeld van het advies van
de senaat.

11 Statuut en reglementen

De Generale Synode van Ommen 1993 trad in het voorstel van deputaten-curatoren (met
instemming van deputaten-financieel) om de beide deputatencolleges samen te voegen
tot één bestuurlijk lichaam, curatorium geheten. Zij gaf aan het nieuwe curatorium
de opdracht (Acta art. 60 Besluit 9 b en c)

-- een nieuwe instructie te ontwerpen waarin de beide bestaande instructies
zijn samengevoegd en deze aan de eerstvolgende synode voor te leggen;
-- voor alle noodzakelijke wijzigingen in statuut en reglementen van de
universiteit concepten aan de eerstvolgende synode voor te leggen.

De uitvoering van deze opdrachten droeg het curatorium in eerste instantie op aan
zijn commissie statuut en reglementen, bestaande uit de curatoren mr. N.E. Nieboer
(samenroeper/voorzitter) en prof. dr. A.J. Hendriks en de docenten prof. dr. M. te
Velde en M.E. Hoekzema.
Bij een eerste tussenrapportage vroeg en verkreeg de commissie machtiging om in
haar ontwerp verder te gaan dan eenvoudige samenvoeging van de instructies van
deputaten. Zo legde zij in het najaar van 1994 een eerste concept op tafel. In een
nieuw statuut werden in een geheel vernieuwde opzet het oude statuut, het reglement
voor docenten en de instructies voor de (voorheen) twee deputaatschappen sameng-
evoegd, terwijl ook andere academische regelingen werden opgenomen.
In het voorjaar van 1995 heeft het curatorium een tweetal besprekingen gewijd aan
de door de commissie gestelde vraag of de 'Stichting voor de Financiële Verzorging
van de Opleiding tot de Dienst des Woords in de Gereformeerde Kerken in Nederland,
gevestigd te Groningen' in stand gehouden moet worden of bij de nieuwe bestuurs-
structuur kan worden gemist. Over deze zaak, die ook de interpretatie en de
hantering van art. 52 KO betreft, is een advies gevraagd aan drie juristen. Mede op
grond van hun advies besloten curatoren de synode voor te stellen, de Stichting op
te heffen. De gevolgen van dit voorstel hebben zij in het concept voor het nieuwe
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statuut doorgevoerd.
Krachtens art. 11 van het vigerende statuut kan het door de generale synode worden
gewijzigd mits het voorstel hiertoe tenminste een half jaar vóór haar aanvang aan
elk van de kerken is voorgelegd. Voor dit rapport geldt evenwel een toezendingster-
mijn van slechts drie maanden vóór de aanvang van de synode. Daarom hebben
curatoren begin oktober 1995 hun voorstel omtrent de Stichting en het concept van
het nieuwe statuut met een introducerende brief afzonderlijk aan de kerken
toegezonden.

12 Contacten in binnen- en buitenland

12.1 Binnenland

In zijn jaarverslagen vermeldt de senaat in het kader van de externe relaties in
Nederland na de Schooldagen als eerste de voorlichtingsdag en de ouderdag. De
jaarlijkse voorlichtingsdagen werden in de verslagperiode steeds door 40 à 50
jongeren en hun ouders bezocht. Een enigszins nieuwe opzet -- minder sprekers en
meer gelegenheid voor het stellen van vragen -- heeft goed voldaan. De ouderdag,
die eens in de twee jaar wordt gehouden voor de ouders van de eerste- en tweede-
jaars studenten, voorziet ook nog steeds in een behoefte. 
Verder beschikt de universiteit over voorlichtingsmateriaal, dat op de daarvoor in
aanmerking komende punten en bij daarvoor geschikte gelegenheden wordt verspreid.
Ook waren er goede contacten, een enkele maal op een speciaal belegde vergadering,
met de decanen van de vier gereformeerde scholengemeenschappen.
Met betrekking tot de vragen van de studiefinanciering c.a. heeft de senaat in
prof. drs. J.A. Meijer nog steeds een vaste vertegenwoordiger in de vergaderingen
van de deputaten ad art. 19 KO.
In de jaarlijkse ontmoeting van de senaten van 'Kampen' en 'Apeldoorn' worden naast
allerlei zaken van onderwijstechnische aard, die beide instituten regarderen,
tegenwoordig ook meer theologisch-inhoudelijke als 'Het schriftberoep in de ethiek'
en 'De hoorder in de prediking' besproken. De senaat maakt hiervan in zijn
jaarverslagen steeds met kennelijke vreugde meldeing.
Vermelding verdient voorts het waarnemerschap van docent Hoekzema in het onder de
Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten ressorterende Discipline-
Overlegorgaan Godgeleerdheid. Na discussie in voorgaande jaren kwam het in die
kring in het voorjaar van 1994 tot een nieuwe regeling met betrekking tot het
wegwerken van deficiënties op het terrein van Grieks en Latijn. 'Kampen' kon
gemakkelijk bij deze regeling aansluiten: studietechnisch loopt de opleiding in de
pas met het landelijk patroon dat door ons steeds is bepleit, terwijl aan kwaliteit
niets behoefde te worden ingeleverd.
Curatoren onderhouden goed contact met de Gereformeerde Missiologische Opleiding en
het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen.
Over het contact met de provinciale en de gemeentelijke overheid zijn geen
bijzonderheden te vermelden.

12.2 Buitenland

In zijn jaarverslagen meldt de senaat diverse buitenlandse contacten.
Jaarlijks stonden enkele buitenlandse studenten ingeschreven voor een deeltijdstu-
die of een speciaal programma. 
Op 9 september 1994 vertegenwoordigde prof. Van Bruggen 'Kampen' bij het al eerder
vermelde zilveren jubileum van de zusterinstelling van de Canadian Reformed
Churches in Hamilton.
Het contact met het Seminary in Korea resulteerde de afgelopen periode in de
ontvangst van een van de docenten voor enkele weken in Kampen en een bezoek van
prof. Ohmann voor het geven van gastcolleges.
In de cursus 1992--1993 was er personeel contact met de Faculté Libre de Théologie
Réformée in Aix-en-Provence (docent Kwakkel en prof. Paul Wells) en met de Freie
Theologische Akademie in Giessen (prof. Van Bruggen).
Enkele malen werden bezoekers (studenten en docenten) ontvangen van de theologische
opleidingen in Budapest en Sárospatak in Hongarije. In mei/juni 1994 bracht prof.
Van Bruggen een bezoek aan verschillende theologische faculteiten in Zuid-Afrika en
woonde daar als adviseur een examinatiesynode bij. Zo konden bestaande contacten
worden onderhouden en nieuwe gelegd.
In juni 1994 werd na lange voorbereiding door een gemengd comité met leden uit
'Kampen' en 'Apeldoorn' in samenwerking met het Gereformeerd Wetenschappelijk
Genootschap in Noordwijkerhout het International Theological Congress gehouden.
Ruim honderd deelnemers uit 18 landen en van 25 theologische opleidingen ontmoetten
elkaar in een sfeer van hartelijkheid en herkenning. Sprekers uit vier werelddelen
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belichtten elk op karakteristieke wijze het congresthema 'De vitaliteit van de
gereformeerde theologie'; de toespraken werden in een congresbundel gepubliceerd.
Er bleek voldoende gemeenschappelijkheid om verder te werken. Unaniem werd de wens
uitgesproken om in 1997 een vervolgcongres te houden, mogelijk in Zuid-Afrika. Met
waardering mogen nog worden vermeld het initiatief van prof. dr. K. Veling en de
vele arbeid van mevrouw G. Breteler.

13 Personeel

Al het niet direct bij onderwijs en onderzoek betrokken personeel van de universi-
teit is in de nieuwe bestuurlijke structuur anders dan voorheen aan één bestuur
ondergeschikt. Vandaar dat er ook overleg gaande kan zijn over de personeelsbezet-
ting c.q. uitwisseling van personeel naar en van administratie en algemene dienst.
Uit de kring van het personeel zijn twee zaken te rapporteren.
In het voorjaar van 1993 werd in de vacature, ontstaan door het vertrek van de
assistente van de pedel, een nieuwe bureaumedewerker benoemd, te weten de heer T.
Bruinsma. Hij trad met ingang van de nieuwe cursus in dienst. Naast zijn taak als
receptionist verricht hij ook allerlei administratief werk. De pedel, mw. G.
Breteler, krijgt daardoor meer ruimte voor haar werk als secretaresse van de
senaat. Ook heeft zij gaandeweg meer secretariaatswerk kunnen verrichten voor de
vergaderingen van het curatorium met adviseurs.
Verder valt uit de kring van het bibliotheekpersoneel te melden dat de conservator,
de heer B. Meijer, in het voorjaar van 1994 door een ernstige vaataandoening, die
operatie nodig maakte, gedwongen werd zijn werk te onderbreken. Pas na een jaar kon
hij het weer gedeeltelijk hervatten.
Het door de instructie van curatoren en deputaten-financieel voorgeschreven gesprek
met de diverse personeelsleden vond jaarlijks plaats. Reeds enige tijd bestond bij
het curatorium de wens om het contact met en tussen het docerend en niet-docerend
personeel te bevorderen en daarbij ook een centrale gelegenheid te scheppen voor
onderling contact van het personeel. Sinds het einde van de cursus 1993--1994 werd
daarvoor een goede vorm gevonden in een informeel samenzijn op de middag na de
sluiting van de lessen.

14 Financiën

Over de financiën van de universiteit kan dit rapport kort zijn. Conform art.
3.2.g. van de nog geldende Instructie voor deputaten-financieel zijn de balansen en
jaarrekeningen over de jaren 1993 en 1994 aan de synode toegezonden, terwijl alle
kerken van de stukken een (verkort) afschrift hebben ontvangen. In de zomer van
1996 zullen de stukken over 1995 volgen.
De bijdrage die aan de kerken moest worden gevraagd, kon in de verslagperiode
worden gehandhaafd op ƒ 19,50 per ziel per jaar. Ten opzichte van de vorige
verslagperiode (1990--1991--1992) was dit een stijging van 13%.
Voor de komende jaren moet rekening gehouden worden met een verdere stijging van de
bijdrage uit de kerken. De oorzaken hiervan zijn:
a. stijging van kosten, met name personeelskosten;
b. vermindering van het aantal studenten, wat resulteert in vermindering van

ontvangen collegegelden;
c. afname van het aantal en vooral de grootte van ontvangen legaten en giften.
Over het algemeen gesproken voldoen de kerken aan hun financiële verplichtingen,
zij het dat het innen van de bijdragen de laatste jaren wat moeizamer verloopt.
De investeringen in gebouwen en inrichting ervan bleven beperkt tot de aanschaf van
computerapparatuur ten behoeve van de automatisering van de bibliotheek. De
boekwaarde van gebouwen en inrichting bedraagt ƒ 1.25 miljoen, de aanschafwaarde ƒ
4.5 miljoen.
De reeds ingegane pensioenverplichtingen en ongeveer 60% van de toekomstige zijn
gereserveerd en belegd in obligaties, enkele leningen en deposito's. Het rendement
van de beleggingen was ruim 7½% in het afgelopen verslagjaar.
Wat de emeritaats-en pensioenregeling zelf betreft machtigde de synode van Ommen
1993 het curatorium daarin noodzakelijke wijzigingen aan te brengen (Acta art. 62).
Door verschillende oorzaken is de afwerking van deze zaak vertraagd. Zo betekent
wijziging van de regeling ook dat overheidsmaatregelen op het gebied van de
pensioenvoorzieningen daarin verwerkt moeten worden. Dit vraagt meer tijd dan was
voorzien. De zaak houdt de aandacht -- alles gebeurt in goed overleg met de
docenten en het overige personeel -- en curatoren hopen te zijner tijd erover
te rapporteren.
Voor de nadere detaillering van de financiële rapportage kan worden verwezen naar
de desbetreffende financiële verslagen.
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15 Epiloog

Evenals in het verslag dat aan de synode van Leeuwarden 1990 werd uitgebracht,
sluiten curatoren zich graag aan bij de verschillende verslagschrijvers van de
senaat, die spreken van goede jaren voor de universiteit en daarvoor grote dank
jegens de Here uiten.

Voor wat hun eigen werk betreft: de herstructurering van het bestuur van de
universiteit door de integratie van de twee deputatencolleges is soepel en tot
tevredenheid van alle betrokkenen verlopen. De verwachting van de synode van Ommen
werd op het punt van de gronden voor haar besluit (Acta art. 60 Gronden 4-6) niet
beschaamd: efficiëntie en besluitvaardigheid namen toe en de communicatie met
senaat en ander personeel verbeterde. Ook het werken in commissies (zie paragraaf
1.5) voldeed aan de verwachtingen.
Een en ander heeft, zoals gemeld, zijn neerslag gekregen in een geheel gewijzigd
statuut, dat de kerken begin oktober 1995, een half jaar voor de aanvang van de
synode in concept is toegezonden. Curatoren hebben de gelegenheid te baat genomen
om ook op een aantal andere punten dan het bestuur van de universiteit een
modernisering van het statuut voor te stellen.

Verder heeft in de afgelopen verslagperiode de herstructurering van het studiepro-
gramma vrijwel volledig haar beslag gekregen. Dat moge blijken uit de in hoofdstuk
6 en 7 verslagen regelingen voor de eindfase van de studie: de 'praktijkoriëntatie'
en de gevolgen daarvan voor de eindexaminatie. De daarmee samenhangende aanbeveling
om de zaak van de kerkelijke examens aan een grondige studie te onderwerpen leggen
curatoren met vertrouwen aan de synode voor. Het geheel van de herstructurering
overziende menen curatoren te mogen zeggen, dat er een goed evenwicht gewaarborgd
blijft tussen enerzijds het wetenschappelijk karakter van onderwijs en onderzoek en
anderzijds een goede aansluiting op de praktijk van de pastorie. Ook in de
specifieke sector van de Ambtelijke Vakken zullen beide aspecten van de opleiding
tot hun recht moeten blijven komen. 

Het geeft curatoren veel voldoening, over een voorspoedige afronding van de
automatisering van de bibliotheek te kunnen rapporteren. Door een goede organisatie
vooraf en een goede bewaking van het proces onderwijl is tot dusver het gevaar van
een zichzelf almaar uitbreidend project onder controle -- curatoren herinneren zich
de begrijpelijke zorgen daarover, zoals die ter synode wel zijn geuit. Bijzondere
dank komt toe aan de externe deskundigen, die waardevolle adviezen gaven, en aan de
uitvoerders, die zich met enthousiasme hebben ingezet.

Intussen moet worden geconstateerd dat het aantal inschrijvingen weer iets daalt.
In het licht van het eveneens iets dalende aantal vacatures in de kerken is dat
geen reden om alarm te slaan.
Belangrijker is dat de universiteit goede aandacht in het midden van de gemeente
blijft houden. En dat niet alleen met het oog op de offervaardigheid -- zij het dat
curatoren daarin niet geheel zonder zorg zijn! De betrokkenheid en de voorbede van
de kerken is vooral zo nodig, omdat de universiteit zonder die kerken geen
zelfstandig bestaansrecht en geen eigen bestaansmogelijkheid heeft. Daarom herhalen
curatoren wat hun voorgangers schreven: het feit dat zij aan de kerken in haar
synode rapporteren, is tegelijk een appèl op die kerken met hun leden om 'hun
School' in voortgaande aandacht, liefde en gebed aan te bevelen.

Met de wens dat de Here aan de synode wijsheid moge geven voor alle onderwerpen die
haar overleg en beslissing vragen, leggen curatoren met vrijmoedigheid en vertrou-
wen de zaken van de Theologische Universiteit aan haar voor.
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BIJLAGE I Overzicht studenten-bestand en examens (ad 4.4)

Ingeschreven per 01.09.93 01.09.94 01.09.95

vooropleiding  11  18 (13***)
 

propaedeuse  21  12  13
2e jaar  13  22  11
3e jaar   5  13  21
4e jaar   5   4  13
'parkeerders'   5   -   -
5e jaar  11   5   1
6e en hogere jaren  56*  54**  40

--- --- ---
totaal 127 128 112

Cursus 1992-1993 1993-1994 1994-1995

doctorale examens    26   23   18
promoties     2      1

* onder wie één auditor
** onder wie twee auditoren
*** ingeschreven anders dan als student ('cursist'; zie 4.1)

BIJLAGE II Gebruik bibliotheek (ad 8.4)

Uitleen 1992-1993 1993-1994 1994-1995

binnen de universiteit   2.852   2.692   2.669
buiten de universiteit   1.371   1.118   1.951

  -----   -----   -----
totaal   4.223   3.810   4.620
ter inzage   4.761   5.605   3.849

  -----   -----   -----
totaal ter beschikking   8.984   9.415   8.469

Uit andere bibliotheken 
aangevraagd     161     142   pas bekend
ontvangen     123     115   in december 1995 

Bezoek studiezalen   3.826   4.160   wordt niet meer 
  

  bijgehouden
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BIJLAGE III Financiën bibliotheek (ad 8.6)

1992-1993 1993-1994 1994-1995

BATEN
bibliotheekfonds   170.000   170.000   185.000
verkoop fotokopieën     8.468     9.123     8.141
rente    13.515    14.918     8.898

  -------   -------   -------
TOTALE BATEN   191.983   194.041     202.039

LASTEN
boeken   137.141   133.118   145.047
tijdschriften    21.755    24.775    31.244
bindkosten    11.594     7.915     8.259

  -------   -------   -------
sub-totaal   170.490   165.808   184.550
huur repro     9.612     9.238     8.991
papier repro     1.896     2.416     1.885
kantoorbehoeften     2.274     1.229       2.846
investeringen     7.322     1.963   -
overige kosten    18.055    14.467    17.408

  -------   -------   -------
TOTALE LASTEN   209.649   195.121   215.680

NADELIG SALDO    17.666     1.080    13.641

Kapitaal incl. reserves
ultimo boekjaar   158.459   157.379   143.738

BIJLAGE IV Schooldagen (ad 9)

1993 1994 1995

Bezoekers (ca.) 7000 7500 6500

Kollekten
Theol Universiteit 28.503,60 29.477,45 26.316,70
Bibliotheek 16.984,25 17.094,20 13.750,85

De drie thema's: 1993: De Bijbel vandaag
1994: De Vrijmaking 1944-1994
1995: Kerk en wereld

Aula-presentaties: 1993: Tentoonstelling 'Kamper convent St. Agnes'
1994: Diapresentatie over 'de Vrijmaking'
1995: Videopresentatie 'The truth shall make you free'

van de Free Church of Scotland



STAT UU T V AN  DE THEOLOGISCH E UNIV ERSITEIT V AN  DE GEREFORM EERDE KERKEN IN  NEDER-
LAND

Artikel 1
Algemeen

1.1

De Gereformeerde Kerken in Nederland onderhouden naar art ikel 18 van de kerkorde voor de
w eten schap pelijke v orm ing t ot  dienaar v an het  W oord  een t heolog ische u niversit eit,  die in haar
arbeid is geb ond en aan de leer v an de Heilig e Schrif t,  zoals die is samen gevat  in de belijd enisge-
schriften van de kerken.

1 . 2  

In dit statuut w orden De Gereformeerde Kerken in Nederland aangeduid als de kerken en de theolo-
gisch e univ ersiteit  als de univ ersiteit .

1.3

De universiteit is een instel l ing voor theologisch w etenschappelijk onderw ijs en daarmee samenhan-
gend onderzoek.

1.4

De univ ersiteit  w ordt  in naam  van d e kerken  best uurd  door  het  curat orium , w aarvan d e leden m et
hun  secun di als depu tat en w orden  benoem d doo r de generale sy nod e. Het  curat orium  is in zijn
arbeid geb ond en aan dit  stat uut  en aan de b esluit en van  de generale sy nod e die de un iversit eit
betreffen.

1.5

De universiteit is gevestigd te Kampen.

Artikel 2
Curatorium

2.1

Voor benoeming tot l id van het curatorium draagt elke part icul iere synode aan de generale synode
een dienaar v an het  W oord  voo r, ev enals vo or de ben oem ing t ot  secun dus.  Daarnaast  w orden  ten
hoo gst e vijf  leden en h un sec und i op v oord racht  van h et c urat orium  benoem d op g rond  van sp ecif ie-
ke ken nis en erv aring die v an belang  zijn vo or het  best uren v an de un iversit eit.

2.2

Een lid  van het  curator ium moet ,  evenals een secundus,  lid  in  vo lle rechten z ijn  van een van de
kerken.
W anneer een lid  of  een secun dus niet  meer aan d eze eis voldo et,  heef t h ij de fac to  opgeh oud en lid
respectieveli jk secundus te zi jn.
Hij geef t d aarvan o nverw ijld sch rift elijk ken nis aan de p resident ; als het  de presiden t zelf  bet reft , aan
de secret aris.

2.3

Het curatorium houdt toezicht op de docenten, opdat alles uit hun onderwijs gew eerd bl i jf t  dat zou
afw ijken v an de Heilig e Schrif t o f in breuk  zou m aken o p de belijd enis van  de kerk en; o ok ziet  het  er
op t oe dat  het  niveau  van d e w eten schap pelijke v orm ing gew aarborg d blijf t.
Het curatorium treft voorts al le voorzieningen, nodig voor het onderwijs en het daarmee samenhang-
end onderzoek.
Het  curat orium  behart igt  de f inanc iële en mat eriële belangen  van d e univ ersiteit . Het  zendt  ieder jaar
t i jdig aan elk van de kerken een beknopte begroting van de inkomsten en uitgaven in het komende
jaar onder vermelding v an de hoogt e van de bijdrage per ziel voor dat  jaar.



2.4

De leden v an het  curat orium  kiezen uit  hun m idden een  president , een sec retaris,  een penn ingm ees-
ter en tw ee assessoren, die tezamen het moderamen vormen.
De moderamenleden treden jaar l ijks als zodanig af ,  maar zi jn terstond herkiesbaar.  
Het  mo deram en is belast  met  de vo orbereid ing v an doo r het  curat orium  te n emen  besluit en en m et
de uit voerin g van  door  het  curat orium  genom en besluit en. Het  mo deram en kan  in zaken d ie spoed
vereisen maatregelen nemen, die in de eerstvolgende vergadering van het curatorium ter goedkeu-
ring worden voorgelegd.

2.5

Het  curat orium  kan zic h in de u ito efen ing v an zijn t aak do en bijst aan doo r com missies,  al dan niet
geheel of gedeeltel ijk uit zijn leden te benoemen.

2.6

W anneer het  curat orium  van o ordeel is dat  een lid of  een secun dus in d e verv ulling v an zijn t aak als
l id of secundus ernstig tekortschiet of zich gedraagt op een wijze die het aanzien van het curatorium
of d e universiteit  kan schaden,  zal het curat orium h em scho rsen. Het m oderamen draagt  er zorg
voor dat binnen een maand nadien een vergadering wordt gehouden, w aartoe al le leden en hun
secundi t i jdig worden uitgenodigd. Deze vergadering beslist of de schorsing w ordt ingetrokken of
verleng d. Een beslissing  w ordt  slecht s genom en indien  het  gesch orst e lid of  de secu ndu s tijd ig is
uit genod igd om  in de v ergaderin g t e versc hijnen en , ind ien versc henen,  in de geleg enheid is g esteld
zich te doen horen.

2.7

Het  lid of  de secu ndu s die heef t o pgeho uden lid  of  secun dus t e zijn, draag t er zor g vo or dat  binnen
een w eek nad ien alle besch eiden die h ij als lid respect ievelijk sec und us ond er zijn berust ing heef t,
ter beschikking van het curatorium komen.

2.8

Het curatorium vergadert ten minste vier maal per jaar volgens een door het moderamen op te
stellen  schem a.
Een extr a vergad ering w ordt  belegd in dien het  mo deram en of  ten  minst e vijf  andere leden  dat
w enseli jk achten.
De vergaderingen van het curatorium en van het moderamen worden als regel bi jgewoond door de
rect or en de sec retaris v an de senaat .

2.9

Het curatorium is gemachtigd om naar art. 52 van de kerkorde de kerken voor het burgerl ijk recht te
vert egenw oord igen,  behou dens in g evallen w aarin de gen erale syno de anders b eslist.

2 . 1 0

Het curatorium brengt aan elke gewone generale synode verslag uit over de gang van zaken aan de
universiteit en zi jn handelingen sinds het uitbrengen van het vorige verslag. Het curatorium zendt
t i jdig voor de aanvang van de synode zijn verslag aan de kerken.
Het curatorium zendt aan elke gew one generale synode voor elk jaar, verstreken sinds de vorige
synod e, de balans van de univ ersiteit per 3 1 dec ember en de w inst- en verliesrekening ov er dat jaar,
vergezeld van een schriftel i jk rapport, uitgebracht door een registeraccountant. Het curatorium zendt
aan elk van de kerken een samenvatt ing van deze stukken.
Het curatorium verstrekt aan de pers een kort verslag van hetgeen in zijn vergadering is behandeld,
voor zover daarvoor in aanmerking komend.

2 . 1 1

Het curatorium bli j f t  zi jn taken vervullen totdat de door de generale synode nieuw  benoemde
deputaten zich in hun vergadering als curatorium hebben geconstitueerd.

Artikel 3
W etenschappelijk personeel



3 . 1  Funct ies en fo rmat ie

3.1.1
Aan de universiteit kunnen voor onderwijs en onderzoek w orden benoemd: gewone hoogleraren,
buitengewone hoogleraren, universitaire hoofddocenten en universitaire docenten.

3.1.2
De generale synode beslist op voorstel van het curatorium, dat daartoe wordt geadviseerd door de
senaat, over een formatieplan, w aarin de vakgebieden en de te vervullen functies zi jn vastgelegd.

3.1.3
Gew one ho ogleraren  zijn hoo gleraren in d e th eologie in  volled ige dienst . Buit engew one ho ogleraren
zijn hoogleraren in de theologie in niet-volledige dienst en hoogleraren in een hulpwetenschap.

3.1.4
Univ ersitaire h oof ddo cent en en un iversit aire doc ent en zijn do cent en in t heolog ische o f n iet-t heolog i-
sche vakken. Zi j kunnen in volledige of  gedeelte l ijke dienst worden benoemd, met een t ijdel i jke
aanstel l ing of een aanstel ling voor onbepaalde t i jd.

3.1.5
Aan  de univ ersiteit  kun nen in t ijdelijke dien st o nderzoek ers w orden  aangest eld vo or het  doen v an
theologisch onderzoek in het kader van het in art ikel 9 te noemen onderzoeksplan.

3.1.6
Specif ieke onderdelen van de opleiding kunnen krachtens besluit van de senaat w orden verzorgd
doo r ext erne doc ent en, o nder v erant w oord elijkheid  van d e vakd ocen t en  met  to estem min g van  het
curatorium.

3 . 2  Benoeming

3.2.1
Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten in dienst voor onbepaalde t i jd worden benoemd door
de generale synode. Het  curat orium zendt , na advies van d e senaat, aan de syno de voor iedere
vac atu re een met  redenen o mk lede vo ordrac ht . Het  doet  de vo ordrac ht  vergezeld  gaan v an een
om schrijv ing v an de inh oud  en de om vang  van d e fu nct ie.

3.2.2
Univ ersitaire (h oof d)doc ent en in t ijdelijke dien st en  onder zoekers w orden  benoem d doo r het  curat ori-
um op voordracht van de senaat.  

3.2.3
Ieder van  de in 3 .1 .1   en 3 .1 .5  genoem de f unc tio narissen m oet  lid in v olle rech ten  zijn van  een van
de kerken.

3.2.4
Bij onv oorziene v acat ures t reft  het  curat orium  na ingew onn en adv ies van d e senaat t ijdelijke m aatre-
gelen voor de goede voortgang van onderw i js en onderzoek.

3 . 3  Verp licht ingen en  tak en

3.3.1
De hoogleraren en docenten genoemd in 3.1.1 zullen bij  hun optreden een door de generale synode
vastgesteld ondertekeningsformulier tekenen als bl i jk van instemming met de leer van de Heil ige
Schrift ,  zoals die in de beli jdenisgeschriften van de kerken is samengevat, en van hun bereidheid om
deze zuivere leer te onderwijzen en tegen ketteri jen en dwalingen te verdedigen.

3.3.2
Iedere hoogleraar en universitaire (hoofd)docent ontvangt bi j  zi jn aanstell ing een omschrijving van de
tak en w aarmee hij w ordt  belast . W ijziging is alleen m ogelijk  met  inst emm ing v an bet rokk ene.

3 . 4  Discip linaire maat regelen

3. 4. 1 M aatreg elen
Ten aanzien  van een  fu nct ionaris als bed oeld in 3 .1 .1  en 3 .1 .5  die zich in  leer of  leven ern stig



misg aat o f in  de uit oef ening v an zijn f unc tie ern stig  te k ort  schiet , ku nnen m et in acht nem ing v an het
bepaalde in  3. 4. 2 en  3. 4. 3 d isciplin aire maat regelen w orden  genom en in de v orm  van b eperkin g van
w erkzaamheden en/of van ontslag.

3. 4. 2 Beperk ing v an w erkzaam heden
Het  curat orium  kan aan een  fu nct ionaris een zo danige b eperkin g van  w erkzaam heden en  bevo egdhe-
den opleggen als het noodzakel i jk  acht.  Vooraf  w ordt  de betrokkene in de gelegenheid gesteld zich
te doen horen en wordt het oordeel van de senaat gevraagd. Voor een eventuele verlenging van de
maatregel gelden dezel fde voorwaarden. 
Het  curat orium  deelt  schrif telijk  aan de bet rokk ene mee o p w elke w erkzaam heden en  bevo egdhed en
de opgelegde beperking betrekking heeft  en voor w elke termi jn ze geldt .  

3. 4. 3 On tslag
Het curator ium kan, indien het dit  noodzakeli jk  acht,  een funct ionar is als bedoeld in 3.1.5 en 3.2.2
ontslaan. Het neemt daarbij  de in 3.4.2  genoemde voorw aarden in acht.
Wanneer het curatorium het ontslag van een functionaris als bedoeld in 3.2. 1 noodzakeli jk acht,
stelt h et aan de syno de voor h em t e ontslaan. H et neem t daarbij de in 3 .4 .2  genoemd e voorw aar-
den in acht en brengt z ijn voorstel schri f te l ijk  ter kennis van de betrokkene en van de senaat.  
De generale synode beslist  over het ontslag na de betrokkene gelegenheid te hebben geboden zich
te doen horen.

3.4. 4 M ededeling aan de betrokken kerk(en)
W anneer het  curat orium  ten  aanzien van  een f unc tio naris een disc iplinaire m aatreg el neemt  om dat
hij zich in leer of leven ernst ig heeft  misgaan, zal het v an zijn besluit mededeling d oen aan de kerk
w aarvan d e bet rokk ene lid is, en  ingev al deze als predik ant  of  emerit us-predik ant  aan een kerk  is
verbonden, tevens aan die kerk.

3 . 5  Ont slag op eig en verzo ek

Wanneer een functionaris als bedoeld in 3.1.1  en 3.1.5  verzoekt van zi jn functie ontheven te
w orden , kan  het  curat orium , geh oord  de redenen , hem  het  ont slag verlen en. Bet reft  het  een hoo gle-
raar of een universitair (hoofd)docent in dienst voor onbepaalde t i jd, dan zal gedurende de t i jd dat de
generale synode vergadert, de bevoegdheid tot het verlenen van ontslag bi j  de synode liggen.
W anneer het  curat orium  aan een gew oon  hoog leraar op eigen  verzoek  ont slag verleen t,  zal het
daarvan per afzonderli jk schri jven aan al le kerken mededeling doen.

3 . 6  Beroep

Wanneer een functionaris niet kan instemmen met een besluit of een maatregel van het curatorium
die zijn f unc tio neren aan d e univ ersiteit  bet reft , heef t h ij het  recht  zich t e beroepen  op de g enerale
syno de.

Artikel 4
Niet-w etenschappelijk personeel

Het  curat orium  benoem t,  scho rst en  ont slaat h et n iet-w eten schap pelijk p ersoneel.  Af hank elijk van
de bet reff ende f unc tie w ordt  in gev al van b enoem ing v ooraf  overleg  gepleegd  met  degenen  onder
en/of met w ie de betrokkene zal werken.
Het  curat orium  bepaalt  de plaat s van een  lid van  het  niet -w eten schap pelijk p ersoneel in d e organisa-
tie v an de un iversit eit.

Artikel 5
Rechtspositie personeel

5.1

Met ieder lid van het personeel wordt een schriftel i jke overeenkomst gesloten, waarin de voor de
betreffende arbeidsverhouding relevante bepalingen zi jn vastgelegd.

5.2

Het  curat orium  stelt  een person eelsreglemen t v ast,  w aarin rech ten  en verp licht ingen v an het
personeel zi jn opgenomen, onder meer met betrekking tot salaris, vakantie, ziekte en ziektekosten,



verhuizing en verhuiskosten, grat i f icat ie en jubileum. 

Artikel 6 
Senaat 

6 . 1  Samenstel l ing

6.1.1
De senaat  van d e univ ersiteit  w ordt  gevo rmd  door  de hoo gleraren en u niversit aire (hoof d)doc ent en
in vo lledige dien st.

6.1.2
Hoog leraren en un iversit aire (hoof d)doc ent en in niet  volled ige dienst  zullen, v oorzov er hun  arbeid
aan de un iversit eit d at v ereist o f w enselijk m aakt , de v ergaderin gen v an de senaat  bijw onen en  daar
adviseren de st em heb ben.  An dere doc ent en dan d e in 6 .1 .1  en 6 .1 .2 , eerst e zin, gen oem de ku nnen
op uitnodiging van de senaat vergaderingen bi jw onen.

6 . 2  Taken  en w erkzaam heden

6.2.1
Tot de taken van de senaat behoren met name de volgende zaken:
- het doen van beleidsvoorstel len en het geven van adviezen aan het curatorium, desgevraagd of op
eigen in i t iat ief ,  in het bijzonder met betrekking tot  de inricht ing van onderwi js en onderzoek;
- het  geven  van ad viezen en  het  doen v an vo orst ellen aan het  curat orium  in het  kader v an een
format ieplan en van benoemingen als bedoeld in 3.1.1 en 3.2;
- de inric ht ing,  de organ isatie en d e coö rdinat ie van o nderw ijs en ond erzoek,  met  inbegrip  van h et
post academ isch o nderw ijs en de t e verric ht en pro mo ties,  alsmede h et t oezicht  op de o rganisat ori-
sche en administratieve werkzaamheden die daaruit voortvloeien;
- het inschri jven van de studenten;
- het oefenen van toezicht op en tucht ov er de studenten;
- het vaststellen van de vereisten voor de examens, het afnemen daarvan en het uitreiken van de
getuigschriften;
- de kwaliteitszorg;
- de zorg v oor d e public  relatio ns van  de univ ersiteit ;
-  het  onderhouden van contacten met overheidsinstant ies,  zo nodig in over leg met het curatorium;    

- het deelnemen aan contact en overleg met andere Nederlandse universiteiten;
- het onderhouden van contacten met buitenlandse theologische instell ingen.

6.2.2
De senaat  vergad ert t en min ste een maal per m aand,  met  uit zonderin g van  de maan den juli en
august us.

6.2.3
De senaat brengt aan het einde van elke cursus een jaarverslag uit aan het curatorium.

6 . 3  Recto r en secret aris

6.3.1
De senaat  draagt  voo r elk cu rsusjaar aan het  curat orium  uit  de gew one ho ogleraren  een rect or en uit
de hoogleraren een secretaris ter benoeming voor. De benoeming kan wanneer dat w enseli jk w ordt
geach t g elden v oor een p eriode v an meer  dan een jaar.  In een inst ruct ie w orden  de t aken en
bevoegdheden van rector en secretaris vastgesteld.

6.3.2
Indien de rector voor langere t i jd verhinderd is zi jn functie uit te oefenen, benoemt het curatorium op
voord racht  van de senaat een w aarnemend rect or.

6 . 4  Com missies

De senaat  kan zic h in de u ito efen ing v an zijn t aak do en bijst aan doo r com missies,  die doo r hem
w orden ingesteld en opgeheven.



Artikel 7
Studenten
   
7 . 1  Eerste inschrijving

7.1.1
De insc hrijvin g als st udent  vind t p laats d oor d e rect or nam ens de senaat .

7.1.2
Een adspirant-student dient l id te zi jn van een van de kerken of van een kerk in een ander land
w aarmee de k erken een  zuster kerkr elatie heb ben.  Hij dient  een goed  get uigenis v an de k erkeraad
van zijn kerk aangaande beli jdenis en wandel over te leggen.

7.1.3
W anneer een ad spirant -stu dent  zich m eldt  voo r insch rijving , zal nam ens de senaat  met  hem w orden
gesproken over met name zi jn motivatie voor de theologische studie en zi jn houding ten opzichte
van Go ds W oord , de g erefo rmeerd e belijdenis en  het  geref orm eerd kerk elijk leven . De senaat  heef t
het recht om inschrijving te weigeren, w anneer hi j het resultaat van het gesprek onvoldoende acht.
Van deze beslissing is beroep mogeli jk bi j  het curatorium.

7.1.4
De senaat  kan d e rect or m acht igen ov er te g aan t ot  insch rijving  van een  adspirant -stu dent  die niet
vold oet  aan het  bepaalde in  7. 1. 2.  Er moet  dan w el sprake zijn v an een aanv aardbare m ot ivat ie, een
posit ieve houding ten opzichte van het gereformeerde karakter van de universiteit en de belofte
daarop  geen inb reuk t e zullen m aken.  Vo or een derg elijke insc hrijvin g is de go edkeu ring v an het
curatorium nodig.

7.1.5
Voo r inschrijving aan de un iversiteit g elden minim um-v ereisten ten aanzien van d e genoten  voor-
opleiding. Een adspirant-student dient een getuigschrift  VW O over te leggen, waaruit bl ijkt dat de
vak ken Lat ijnse t aal en lett erkun de en Griekse t aal en lett erkun de deel heb ben uit gem aakt  van zijn
eind- of staatsexamen.
Indien d e vakk en Lat ijn en Grieks (o f een  van b eide) niet  voo rkom en op h et d oor d e adspi-
rant-student overgelegde getuigschrift  VW O, geldt wat bepaald is in de "Toelatingsregeling" v an de
univ ersiteit .
W anneer een ad spirant -stu dent  niet  in het  bezit is v an een get uigsc hrif t V W O, m aar w el van een
door de universiteit daaraan geli jkgesteld getuigschrift ,  k an hi j als student w orden ingeschreven, op
de voorwaarden die zijn vastgelegd in de "Toelatingsregeling".
W anneer een ad spirant -stu dent  21  jaar of  ouder  is en hij het  vereist e get uigsc hrif t n iet h eeft , kan  hij
to t d e stu die w orden  to egelat en, in dien hij b ij een in op drach t v an de senaat  in t e stellen o nderzoek
(collo quium  doc tu m) blijk  geef t v an vo ldoend e kenn is en cap acit eiten , on der nader e goedk euring  van
het curatorium.

7.1.6
De adspiran t-st udent  dient  bij zijn insc hrijvin g t e hebben  vold aan aan de d aarvoo r geldend e fin anci-
ele verpl ichtingen.

7.1.7
De inschrijving g eldt t elkens voor t en hoogst e één studiejaar.

7 . 2  Herinschri jving

Voor het begin van elke nieuwe cursus is er gelegenheid om verlenging van de inschri jving aan te
vragen . Ov er de max imale insc hrijvin gsdu ur beslist  de senaat .
De bepalin gen ov er uit schrijv ing bij af breken  of  onder breken  van d e stu die en bij o versc hrijdin g van
de maximale inschri jvingsduur worden door de senaat vastgesteld.

7 . 3  Bijzondere vormen van inschri jving

7.3.1
De univ ersiteit  kent  een aant al bijzond ere vorm en van  insch rijving , zoals insc hrijvin g als audit or, als
ext raneus, als cont ractant , een tw eede inschrijving v an w ie reeds student  zijn aan een andere
univ ersiteit , en een in schrijv ing v oor v oort gezett e th eologisc he st udie en/ of  prom ot ie.

7.3.2



Inschr ijving  in deze bijzon dere vo rmen  vind t p laats d oor d e rect or nam ens de senaat .

7.3.3
De bepalin gen ov er de bijzon dere vo rmen  van in schrijv ing en d e daaraan v erbon den rec ht en en
verplic ht ingen w orden  door  de senaat  in een af zonderlijk e door  het  curat orium  goed t e keuren
regeling vastgelegd.

7 . 4  Recht en en ov erleg

7.4.1
De in 7 .1  en 7 .2  genoem de insc hrijvin g aan de u niversit eit g eeft  recht  op het  volg en van  onder w ijs
en het  afleg gen v an t ent amen s en exam ens en op  het  gebru ik m aken v an de f acilit eiten  en vo orzie-
ningen  die daarm ee in verb and st aan. Daarb ij gelden d e beperk ingen en  nadere aanw ijzingen d ie
doo r de senaat  w orden  vast gest eld, o nder m eer voo r hen die d e opleidin g niet  volg en t er voo rberei-
ding op het ambt van predikant.

7.4.2
De gezamenlijke stud enten w ijzen uit hun m idden jaarlijks een facult eitscom missie aan, die fun geert
als overlegorgaan in de communicatie tussen senaat en studenten.

7 . 5  Toezicht en tucht

7.5.1
De senaat  is in de un iversit aire samenlev ing belast  met  het  to ezicht  op en d e tu cht  over b elijdenis en
w andel van de naar 7.1 en 7.2 ingeschreven studenten.

7.5.2
De sen aat  kan  als uit erst e maa tr egel een  stu den t v an de  univ ersit eit  verw ijdere n.  Tege n deze
maatregel is beroep mogeli jk bi j  het curatorium.

7.5.3
W anneer een st udent  die bij zijn (her)in schrijv ing lid w as van een  van d e kerken , niet  langer lid v an
een van de kerken is, dient hi j dit  onverwij ld aan de senaat te melden.

Artikel 8
Onderw ijs 

8 . 1  Stu dieopzet

8.1.1
De vo rmin g vo or het  ambt  van d ienaar van  het  W oord  en die t ot  doc to randu s in de t heolog ie
w orden geïntegreerd aangeboden. 

8.1.2
Het  is mog elijk af  te st uderen  in de t heolog ie zonder g ericht  te zijn o p bero epbaarst elling als dien aar
van h et W oord . In dit  geval o nt vang t d e stu dent  ont hef fin g van  bepaalde o nderw ijseenheden  van
het  prog ramm a, die spec ifiek  gerich t zijn o p de prak tijk  van d ienaar van  het  W oord . De senaat  stelt
in zo'n geval vast  wat de vervangende onderw i jseenheden zijn.  

8 . 1 . 3  
De opleid ing k ent  een prop edeut ische f ase, een ho of df ase en een af stu deerf ase.

8.1.4
De prop edeut ische f ase heeft  een inleiden d en oriën teren d karak ter en  maak t v erw ijzing en selec tie
aan het einde van deze fase mogeli jk .  
Aan de propedeut ische fase is het propedeut isch examen verbonden. 

8.1.5
De hoo fd fase b iedt  een verd ieping en  verbred ing op  het  terrein  van d e th eologisc he vak ken,  de t alen
en de beroepsvoorbereiding, inclusief  or iëntat ie in de prakt ijk .  

8 . 1 . 6  
De afst udeerf ase biedt  een w eten schap pelijke sp ecialisat ie in een v an de t heolog ische v akken  en
één of  meer periodes voor prakt ische vorming. 



Wanneer het funct ioneren in de prakti jk als voldoende beoordeeld w ordt, ontvangt de student de
aantekening prakt ische vorming. 

8 . 1 . 7   
Aan  de st udie in d e hoof d- en af stu deerf ase is het d oct oraal exam en verb ond en, w aarmee de t itel
van doctorandus in de theologie kan worden verkregen. 

8 . 2  Vooropleiding

Aan  de univ ersiteit  is een vo orop leiding v erbon den,  w aaraan ond erw ezen w ordt  in de Lat ijnse t aal
en let terk und e en de Griekse t aal en lett erkun de. Zij is b edoeld v oor ad spirant -stu dent en die niet  in
het bezit  z i jn van een VWO-diploma w aarbij  in deze beide vakken is geëxamineerd.  
De adspirant-studenten kunnen via het behalen van het protentamen aantonen dat zi j  zich de
vereiste kennis alsnog hebben eigen gemaakt.  
De cursusduur van de vooropleiding wordt door het curator ium vastgesteld.  

8 . 3  Onderw ijsprog ramm a
 
Op voorstel van de senaat stelt het curatorium de verdeling van de studielast over de verschil lende
vakgebieden vast.  
De hoo fd lijnen v an de inric ht ing v an het  onder w ijs en het  onder w ijsprog ramm a, dat  het  to taal o mv at
van al le onderw ijseenheden van de opleiding, worden op voorstel van de senaat vastgesteld door
het curator ium. 

8 . 4  Stud iejaar en collegerooster 

Het studiejaar vangt aan op 1 september en eindigt  op 31 augustus van het daarop volgende jaar.  
Het col legerooster, vermeldende de vakgebieden, de namen van de docenten, de uren w aarop en de
ruimten w aarin onderw ijs w ordt gegeven, wordt door de senaat vastgesteld en t i jdig en op passende
w i jze bekendgemaakt.  

8 . 5  Examens

De nadere b epalingen  met  bet rekkin g t ot  het  prop edeut isch ex amen  en het  doc to raal exam en zijn
vastgelegd in een afzonderl i jke examenregel ing.  
De senaat  kan g edeelt elijke vrijst elling v an een ex amen  verlenen , ind ien de bet rokk ene naar zijn
oord eel blijkens een  get uigsc hrif t,  afg egeven  door  een andere in stellin g van  hoger  onder w ijs, in
bepaalde vakken reeds voldoende is geëxamineerd.  

8 . 6  D oc t o ra at  

Aan de universiteit kan het doctoraat in de theologie w orden verkregen op grond van de verdediging
van een dissertat ie.  
De nadere b epalingen  voo r het  verk rijgen v an het  doc to raat zijn v astg elegd in h et p rom ot ieregle-
ment.  

8 . 7  Postac adem isch o nderw ijs  

Voor de inrichting van het postacademisch onderw ijs gelden afzonderl i jke bepalingen, die door de
senaat w orden vastgesteld.  

8 . 8  Interne kw aliteitszorg 

De senaat draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het onderw ijs, mede
aan de hand van het oordeel  van de studenten. 
Bij  de beoordeling wordt ten minste aandacht besteed aan: 
- een regelmatige co ntro le van het t ijdsbeslag dat vo or de stud enten v oort -
v loei t  u i t  de onderw i js-  en examenregeling en de daar in vermelde studielast ;  
-  de kw ali te it  van het onderwi js aan en de begeleiding van de studenten. 

Artikel 9
Onderzoek



9 . 1  Onderzo eksplan

Eenmaal per drie jaar st elt d e senaat,  gehoo rd de v oorst ellen van  de desbet reff ende do cent en, h et
onderzoeksplan vast voor de verschil lende vakgebieden in de theologie. Dit onderzoeksplan wordt
ter g oedk euring  aan het  curat orium  voo rgelegd . In het  onder zoeksp lan w orden  de prior iteit en
om schrev en die zullen  gelden v oor d e arbeid v an ond erzoekers d ie door d e univ ersiteit  w orden
aangesteld. Deze prioriteiten w orden bepaald op grond van de w aarde van het onderzoek voor
verst erking  van d e geref orm eerde t heolog ie.

9 . 2  Regeling positie onderzoekers

Het curatorium stelt na advies van de senaat een regeling vast met betrekking tot de posit ie, de
taken en de begeleiding van de aan te stellen onderzoekers en het toezicht op hun arbeid.

9 . 3  Aan tal o nderzoek ers en verd eelsleut el

Het  curat orium  stelt  eenmaal p er drie jaar na adv ies van d e senaat v ast,  w elke bu dget taire ru imt e er
in de komende periode beschikbaar zal zi jn voor de aanstell ing van onderzoekers in dienst van de
univ ersiteit . Het  curat orium  stelt  eveneen s na adv ies van d e senaat een  verdeelsleu tel v ast,  w aarbij
w ordt  gestreefd  naar een gelijkmatige v erdeling van de t e benoemen o nderzoekers over de ond er-
zoeksvelden.

Artikel 10
Bibliotheek

10.1

De bibliotheek staat onder leiding van een bibl iothecaris, die door het curatorium na advies van de
senaat w ordt benoemd en ontslagen.
De bibl iothecaris ontvangt een instruct ie,  d ie door het curator ium wordt vastgesteld.  

10.2

Het  curat orium  heef t een  com missie v oor b ibliot heekzak en, d ie ten  minst e best aat u it t w ee leden
van h et c urat orium , een lid v an de senaat  en een ex tern e bibliot heekd eskun dige.  De biblio th ecaris
w oon t d e vergad eringen  van d e com missie bij en  heef t d aarin adv iserende st em.
De commissie adviseert  het  curator ium in al le zaken betref fende de bibl iotheek.

10.3

De bibliothecaris is over zi jn beleid en beheer verantw oording schuldig aan het curatorium.
Hij breng t jaarlijk s in ov erleg m et d e bibliot heekc om missie aan h et c urat orium  schrif telijk  verslag u it
over de arbeid in en de toestand van de bibl iotheek. Hij legt daarbij tevens een f inanciële verant-
w oord ing ov er het  vorig e jaar en een beg rot ing v oor h et k om ende ov er. Hij br engt  deze stu kken
tev ens t er kenn is van d e senaat.

1 0 . 4  

Aan de bibliothecaris wordt  voor de arbeid in de bibl iotheek het nodige personeel ter beschikking
gesteld. Het personeel in de bibl iotheek w ordt benoemd door het curatorium na advies van de
bibliot heekc om missie.

Artikel 11
W ijziging

Het  stat uut  kan d oor d e generale sy nod e w orden  gew ijzigd, m its h et v oorst el hiert oe t en min ste een
half jaar vóór haar aanvang aan elk van de kerken is voorgelegd.
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RAPPORT DEPUTATEN
-gesprek met Christelijke Gereformeerde Kerken
deel I

RAPPORT van de deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken

aan de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen te
Berkel en Rodenrijs 1996

Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,

Instructie

De generale synode van Ommen 1993 benoemde deputaten voor het gesprek met de Christelijke
Gereformeerde Kerken in hartelijke begeerte naar kerkelijke eenheid met deze kerken.
De synode gaf deputaten voorts de volgende instructie mee:
a. Het gesprek met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken voort te zetten om

wegen en middelen te zoeken die tot kerkelijke eenheid voeren;
b. in dit gesprek aandacht te geven aan de door de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de

orde gestelde verschillen ten aanzien van de toeëigening van het heil en de hantering van de
belijdenis omtrent de kerk;

c. bij de christelijke gereformeerde deputaten erop aan te dringen, dat hun kerken ten aanzien
van deze punten tot een duidelijk oordeel komen in hoeverre deze verschillen een
belemmering vormen om tot eenheid te komen;

d. met betrekking tot de opdracht die de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde
Kerken van Apeldoorn 1992 haar deputaten gaf 'bepaalde zaken' met de commissie voor
kontakt en samenwerking van de Nederlands Gereformeerde Kerken grondig door te
spreken, als de gelegenheid zich voordoet er naar vermogen aan bij te dragen, dat deze
gesprekken over en weer leiden tot een Schriftuurlijke positiebepaling;

e. met deze deputaten te spreken over wat de Christelijke Gereformeerde Kerken en de
Gereformeerde Kerken verenigt en scheidt met betrekking tot het komen tot kerkelijke
eenheid op de grondslag van de Heilige Schrift en de drie formulieren van eenheid;

f. van hun handelingen schriftelijk rapport uit te brengen aan de eerstkomende generale
synode en dit rapport uiterlijk een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden.

Tot aan het moment van deze rapportage zijn er zeven gesprekken geweest, namelijk op 17
november 1993, 9 februari, 4 mei, 10 november 1994, 8 februari, 29 maart en 10 april 1995. De
gesprekken vonden plaats afwisselend in een zaal bij de Gereformeerde Martuskerk te Amersfoort
en bij de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Fontein' te Bunschoten. Zij werden geleid door de
praeses van het ontvangende deputaatschap. Zij zijn alle op christelijke wijze geopend en gesloten.
Van elk gesprek is een verslag gemaakt en vastgesteld.

Tijdens deze gesprekken zijn er vier nota's besproken. 
In de eerste plaats de christelijke gereformeerde nota over 'De 'toeëigening des heils' in de
Belijdenisgeschriften, een overzicht' (de tekst is opgenomen in de Acta van de Generale Synode van
de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Apeldoorn-Centrum 1992, 289-294; alsmede
in: W. van 't Spijker, De toeëigening van het heil, Amsterdam 1993, 124-136). 
De christelijke gereformeerde deputaten dienden de besprekingen ook met een nota over 'tweeërlei
kinderen des verbonds' (bijlage 1). 
Van de zijde van de gereformeerde broeders verschenen eveneens twee nota's, te weten
'Toeëigening in het geding', nota over de toeëigening van het heil (uitgegeven als Rapport deputaten
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-gesprek met Christelijke Gereformeerde Kerken deel II) en 'Omtrent de kerk', nota inzake het
verstaan van de artikelen 27-29 NGB (bijlage 2).
Uiteraard hebben deputaten enkele keren vergaderd ter voorbereiding van de nota's en de
gesprekken, 13 oktober 1993, 6 april 1994, 4 mei 1994, 1 februari en 18 september 1995.

Het gesprek op 17 november 1993 te Amersfoort 

Bij het eerste gesprek waren aanwezig namens de Christelijke Gereformeerde Kerken ds. A. Baars,
ds. P den Butter, ds. B. de Graaf, br. J.M.J. Kieviet, prof.dr. J.W. Maris, br. A.W. Overwater, br. A.
Pothof, ds. D. Quant, ds. J.C.L. Starreveld, ds. J. Westerink en ds. B. Witzier. In gespreksverslagen
is per vergadering de presentie van deputaten vastgelegd.
De vergadering stelde een verslag vast van het gesprek op 2 maart 1993. 

Synode te Ommen 1993
In deze vergadering bespreken deputaten de besluiten van de synode van Ommen 1993 over het
gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maken de Gereformeerde Kerken een proces
van verandering door? Zijn er ramen open gegaan? Komen er scheuren in het fundament? Worden
onderlinge tegenstellingen zichtbaar? Van Arnhem naar Ommen, is dat geen verandering?
Duidelijk is dat de neuzen niet meer allemaal in dezelfde richting staan. De onderlinge verschillen
van vandaag zijn niet te typeren als pluriformiteit ten aanzien van de belijdenis. Het gaat om vragen
die de praktijk van het leven raken. De kerken moeten leren om met die vragen goed om te gaan.
De begeerte om anderen te zoeken is gegroeid. Het enthousiasme van plaatselijke contacten zou ook
synodaal effect moeten ontvangen, terwijl het feit dat beide kerken landelijk met elkaar in gesprek
gingen een enorme uitwaaiering heeft gekregen in het leven van de plaatselijke kerken.
Dat gereformeerde deputaten nu niet over de opvattingen van prof. Oosterhoff spreken, komt niet
omdat Ommen anders oordeelt dan Arnhem, maar omdat de Christelijke Gereformeerde Kerken
over deze zaak niet willen spreken. Het is nú geen breekpunt. Als anderen zijn opvattingen nieuw
leven inblazen, wordt de zaak opnieuw actueel.
Gevraagd wordt om een toelichting van het synodebesluit in de richting van de NGK. Spelen binnen
de Gereformeerde Kerken niet dezelfde zaken als in de zestiger jaren? 
Gereformeerde deputaten ontkennen dit. Het Akkoord van Kerkelijk Samenleven, de leer van ds. B.
Telder, de tolerantie van de afwijking van de belijdenis, dit zijn zaken die nog steeds liggen tussen
de NGK en de GK(V). Binnen de NGK zijn er velen die grote zorg hebben over de ontwikkelingen.
Er zijn plaatselijk soms goede contacten. Vandaar het besluit om de 'mogelijkheden' voor
'verkennende' contacten te onderzoeken.
De christelijke gereformeerde broeders wezen op het besluit van Apeldoorn geen taxatie te zullen
geven van de ontwikkelingen in de NGK ten overstaan van de GK(V), terwijl de gereformeerde
broeders herinnerden aan de roeping uit kracht van de gemeenschappelijke belijdenis van de
waarheid en wezen op de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot bewaring van die belijdenis.

De toeëigening van het heil (Overzicht)
Deputaten bespreken voorts het Overzicht van de christelijke gereformeerde synode van Apeldoorn
over "De 'Toeëigening des heils' in de Belijdenisgeschriften". Gereformeerde deputaten voorzien dit
Overzicht van een reeks kanttekeningen. Zij missen een bespreking van zogenaamde 'hete
hangijzers'. Waarom is de gelegenheid nu niet aangegrepen? Er wordt niet gesproken over 'tweeërlei
kinderen van het verbond', over de vraag, wat onderscheidenlijk preken is, hoe men de gemeente
ziet, wanneer en op welke wijze het werk van de Heilige Geest in de prediking ter sprake komt.
Opnieuw is niet onder woorden gebracht welke bezwaren de Christelijke Gereformeerde synoden
tegen de Gereformeerde Kerken hebben. 

Het gesprek op 9 februari 1994 te Bunschoten 
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De toeëigening van het heil (Overzicht)
Namens christelijke gereformeerde deputaten reageert ds. A. Baars op de in het vorige gesprek door
de gereformeerde deputaten gegeven kanttekeningen op het christelijke gereformeerde Overzicht
over de toeëigening van het heil.
1. Gereformeerde deputaten wezen erop, dat in het overzicht weinig vanuit de Schrift werd
onderwezen. Het is voornamelijk een samenvatting vanuit de belijdenis. Zou het overzicht niet aan
body gewonnen hebben met onderwijs uit de Heilige Schrift?
Christelijke gereformeerde deputaten geven aan dat dit overzicht is ontstaan rond de vraag wat de
confessie zegt over de toeëigening van het heil. Dat geeft een bepaalde invalshoek. Zo is het de
synode gepresenteerd en door de synode aanvaard. Schrift en belijdenis liggen in één perspectief.
2. Is het overzicht wel evenwichtig, wanneer veel gesproken wordt over de Heilige Geest die
toeëigent en weinig over de mens die het heil zich ook dient toe te eigen door de werking van de
Heilige Geest, vragen gereformeerde deputaten? In de discussie wordt erop gewezen, dat in het
overzicht wel degelijk wordt verwezen naar de menselijke verantwoordelijkheid. Deputaten zijn het
erover eens, dat de toeëigening van het heil volop het werk van de Heilige Geest is, terwijl tegelijk
de gelovige daarin volop betrokken is. De CGK vragen de GK(V): hebt u wel voldoende aandacht
voor het werk van de Geest, terwijl dan de wedervraag klinkt: legt u wel voldoende accent op de
menselijke verantwoordelijkheid? 
3. Het overzicht geeft een definitie van de toeëigening van het heil: in de toeëigening van het
heil gaat het speciaal om het antwoord op de vraag hoe de mens deel krijgt en deel houdt aan het
heil. Klinkt deze omschrijving niet anthropocentrisch? Komt het geloof niet van de Heilige Geest
die het werkt in onze harten (HC zd 25)? Is het niet Christus, die ons doet delen in zijn
gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons heeft verworven (HC zd 17)? Lag een
christologische inzet niet voor de hand?
Het gaat in dit overzicht niet om een uitgewerkte studie, maar om een handreiking. In deze
'werkdefinitie' wordt duidelijk dat het in de toeëigening van het heil niet maar gaat om de
toeleidende weg tot het geloof alleen, het gaat om het héle geloofsleven.
4. Gereformeerde deputaten vragen of de weergave van de bijdrage van prof. Trimp aan Delen
in het heil wel correct is. Bij prof. Trimp staat de toeëigening van het heil als het werk van de
Heilige Geest voorop, anders dan in het Overzicht. Ook vragen zij naar de betekenis van het woord
'primair', als het Overzicht concludeert, dat "de toeëigening van het heil in onze belijdenis primair
wordt toegeschreven aan de Heilige Geest".
Christelijke gereformeerde deputaten beamen, dat prof. Trimp het toeëigenende werk van de Heilige
Geest het eerst noemt. Ten aanzien van de betekenis van het woord primair antwoorden christelijke
gereformeerde deputaten: het werk van de Geest in de toeëigening en de toeëigening door het geloof
zijn wederkerig op elkaar betrokken. In die wederkerige betrokkenheid staat het werk van de
Heilige Geest op de eerste plaats. We kunnen ons van harte vinden in de omschrijving van prof.
Trimp, waarnaar in de aantekening van het Overzicht ook verwezen wordt: "Daarom kunnen we bij
ons nadenken over de toeëigening nooit bij onszelf beginnen - bij het geloof of bij de vraag hoe wij
komen tot Hem. Wij moeten altijd bij God beginnen - bij de Heilige Geest en bij de vraag hoe Hij
wil komen tot ons".
Ter vergadering blijkt dat ds. A. Baars zijn opmerkingen op schrift heeft gesteld. Afgesproken
wordt, dat deze de gereformeerde deputaten zullen worden toegezonden. Daarna zal het gesprek
over de toeëigening van het heil worden voortgezet.

Tweeërlei kinderen van het verbond
Naar aanleiding van de christelijke gereformeerde gespreksnota over 'tweeërlei kinderen van het
verbond' ontspint zich een geanimeerde discussie. Gereformeerde deputaten gaan in grote lijnen met
deze nota akkoord. De Gereformeerde Kerken erkennen en verwerken serieus dat er sprake is van
tweeërlei kinderen van het verbond. Er zijn kinderen die de belofte hebben, maar er niet uit leven,
en kinderen die de belofte hebben aangegrepen. Voluit wordt verkondigd dat je als verbondskind
verloren kunt gaan, namelijk door ongeloof. Bij enkele onderdelen worden vragen gesteld die ook
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een antwoord vinden. Bij het slot van de nota wordt opgemerkt, dat in de prediking de noodzaak en
de aard van het werk van de Heilige Geest in het hart aan de orde komen. Net zo dient de prediking
steeds weer de eis van bekering en geloof te laten horen. De belofte van het verbond moet immers
altijd verkondigd worden met de eis van geloof en bekering. De gemeente mag de noodzaak van
wedergeboorte niet horen zonder de kaders van de belofte. Over en weer wordt blijdschap en
dankbaarheid uitgesproken, dat deputaten elkaar in deze nota dicht naderen. Blijft de vraag naar het
functioneren van deze zaken in de praktijk van de prediking.

Het aanspreken van de gemeente, het adres van de prediking
Aansluitend aan het gesprek over tweeërlei kinderen van het verbond, bespreken deputaten de wijze
waarop in de prediking de gemeente wordt aangesproken. Is de gemeente het volk van God, heeft
elk gemeentelid de beloften in geloof aanvaard? Of loopt er een scherpe cesuur door de gemeente
heen?
De apostelen spreken de gemeente aan als gemeente van God, geroepen heiligen, aldus
gereformeerde deputaten. In de gemeente kunnen huichelaars zijn en mensen die zich nog niet
(openlijk) bekeerd hebben. Men mag geen is-gelijkteken zetten tussen de situatie van de OT-ische
gemeente en de NT-ische gemeente. Tijdens de OT-ische profeten was er sprake van een volk van
gelovigen en ongelovigen. Met Pinksteren voltrok zich een heilshistorische verandering. Typerend
voor Pinksteren is dat de Geest wordt uitgestort op alle vlees en allen met Hem vervuld worden. Er
wordt tucht geoefend. De gemeente moet nu niet aangesproken worden als een verzameling
gelovigen en ongelovigen. Op paulinische wijze moet de gemeente worden aangesproken als de
gemeente van christgelovigen. Verwezen wordt naar het begin van artikel 27 NGB. Aan hen die
zich niet van harte bekeren moet het oordeel worden aangezegd (zondag 31).
Van de zijde der christelijke gereformeerde broeders merkt de een op, dat het vreemd is de situatie
van de eerste eeuw ná Christus wel toepasbaar voor vandaag te verklaren èn de situatie van de
eerste eeuw vóór Christus niet. Men moet ook rekening houden met perioden van bloei of
ingezonkenheid. We mogen nooit een optimistische kijk op onszelf hebben. Een ander is van
oordeel, dat in de CGK de gemeente ook aangesproken wordt als gemeente van onze Here Jezus
Christus. De prediker staat voor de verbondsgemeente die Gods verbondsbeloften krijgt uitgestald
met daarbij de eis om tot inwilliging van die beloften te komen en daarbij te blijven door bekering
en geloof uit kracht van de Heilige Geest. De gemeente als vergadering van ware christgelovigen
mag erop vertrouwen dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat het Woord niet zonder vrucht blijft.
Van christelijke gereformeerde zijde wordt erop gewezen, dat in het pastoraat het oordeel der liefde
volop accent moet krijgen. Tegelijk mag in de prediking de confrontatie niet ontbreken: is er
werkelijk een band tussen u/jou en de Here Jezus? Bij de christelijke gereformeerde broeders leeft
de vrees, dat in de GKV veelal alleen de dagelijkse bekering aandacht ontvangt. Maar de
gereformeerde broeders houden staande dat de eis van wedergeboorte en bekering, ook van
waarachtige bekering, terdege in de prediking aandacht ontvangt. De gereformeerde broeders
pleiten ervoor in de prediking de gemeente aan te spreken als de gemeente van christgelovigen. Dat
betekent niet dat in die gemeente iedereen, hoofd voor hoofd, bekeerd is. Er wordt gepreekt tot
geloof, tot bekering en behoud. Het evangelie is ook een reuke des doods ten dode voor hen die
verloren gaan. Alle accenten (heel de veelkleurige werkelijkheid) moeten in de prediking hun plaats
krijgen. Het maakt ook verschil in welke gemeente men staat, of welke heersende zonden er zijn. 
Er blijkt geen verschil tussen de beide kerken als het gaat om de vragen over hen die wel en hen die
niet uit het heil leven. Een vraag van christelijke gereformeerde zijde is nu: moet men onderscheid
maken binnen de kring van hen die zeggen naar het evangelie te leven? In eigen gerechtigheid leven
is zonde. Onverschilligen en huichelaars zijn twee categorieën. Allen zijn onderweg naar de
bruiloft, maar toch ... Men mag de mensen niet in onecht geloof stijven. Dat het altijd weer gaat om
de waarachtige bekering wordt door gereformeerde deputaten van harte beaamd.
Naar het oordeel van deputaten was dit gesprek zeer verhelderend. Daarover is blijdschap
uitgesproken. In hoofdlijnen konden deputaten elkaar goed vinden. 
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De methode van behandeling
Gereformeerde deputaten zijn bereid na te denken over een nota over de toeëigening van het heil en
de prediking, zonder dat daarin de christelijke gereformeerde prediking wordt beoordeeld. Dit
laatste valt buiten de opdracht van de synode.

Het gesprek op 4 mei 1994 te Amersfoort

De toeëigening van het heil (Overzicht)
Bij de bespreking van de schriftelijke reactie van ds. A. Baars op de kanttekeningen bij de CG-nota
over de toeëigening van het heil (Overzicht) komt opnieuw de betekenis van het woord 'andere' aan
de orde in DL III/IV, verw. der dwalingen 7: de heilige Schrift, die behalve deze, nog een andere en
veel krachtiger en Goddelijker manier van werking des Heiligen Geestes in de bekering des mensen
erkent.
De christelijke gereformeerde broeders zien in de andere werking van de Heilige Geest een
bijzondere en 'bijkomende' werking van de Geest, waardoor het accent komt te liggen op het
souvereine werk van de Heilige Geest, en verbondsautomatisme de pas wordt afgesneden. 
De gereformeerde broeders onderschrijven van harte dat het geloof te danken is aan de Heilige
Geest, het is ten volle de vrijmacht van de Heilige Geest. Maar zij lezen het woord 'andere' anders.
De Schrift kent bij de bekering van de mens nog een andere, veel krachtiger en goddelijker werking
van de Heilige Geest. Dat is: een andere dan de remonstranten kenden. Die kenden de genade van
God waardoor mensen bekeerd worden alleen als een 'vriendelijk appèl'. Daartegen belijden de
Dordtse Leerregels de 'doordringende' werking van de Heilige Geest in het evangelie.
Gereformeerde deputaten vragen ruimte om te spreken over één Geesteswerking met tweeërlei
uitwerking. Door accent te leggen op de verantwoordelijkheid van de hoorder willen zij
verbondslijdelijkheid de pas afsnijden (Hebr 6). Het is niet mogelijk om goddelijke souvereiniteit
en menselijke verantwoordelijkheid in een sluitend denk-systeem te dwingen. Het gebed om de
krachtige werking van de Heilige Geest blijft onmisbaar.
Gereformeerde deputaten zijn van oordeel, dat hoe men het woord andere in de DL ook
interpreteert, hier geen inhoudelijke verschillen liggen.

De toeëigening van het heil (Toeëigening in geding)
Het eerste deel van de nota-Hendriks over de toeëigening van het heil komt in bespreking. Deze
bespreking draagt een voorlopig karakter, omdat de christelijke gereformeerde deputaten de nota
intern nog niet besproken hebben.
Zij spreken wel over deze nota hun grote waardering uit. Over enkele onderdelen ontspint zich een
broederlijke discussie. 
Op de vraag waarom in de nota onderscheiden wordt tussen wedergeboorte als het begin van het
nieuwe leven en de dagelijkse vernieuwing van het leven, wordt gewezen op het feit dat er niet
alleen gesproken moet worden over de voortgang van het nieuwe leven, omdat er niet enkel
gelóvigen zijn in de kerk. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die tot geloof moeten komen. Alleen al
daarom moet er in de prediking gesproken worden over de noodzaak van de wedergeboorte als het
begin van het nieuwe leven. 
Gevraagd wordt naar de betekenis van de uitdrukking, dat wij tot kinderen van God zijn
aangenomen. Wij met onze kinderen zijn toch kinderen van de toorn. Je wordt niet door de doop in
Christus ingelijfd, maar door het geloof. De 'Abrahams-positie' heft de 'Adams-positie' niet op. In
het antwoord wordt beaamd, dat wij van nature kinderen van de toorn zijn. Maar in het verbond
komt God tot de genadige aanneming van kinderen. Die kinderen moeten dan gelovige kinderen
worden. De Here gaat hen aanspreken. Gelovigen zijn oude en nieuwe mensen, en zij worden
aangesproken naar wat zij in Christus mogen zijn: christenen. In het dankgebed bij de doop staat:
wij danken U, dat U ons en onze kinderen zo tot uw kinderen hebt aangenomen. Dat verzegelt en
bekrachtigt de doop. Duidelijk is tegelijk, dat belofte niet hetzelfde is als vervulling van die belofte.
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Ook is nodig te onderscheiden tussen geschonken (voor)rechtspositie en de inwendige verandering
door het geloof. Verschillende deputaten vermoeden dat hier verschillen liggen in woordkeus en
taalveld. Deputaten vinden elkaar in de werkelijkheid van tweeërlei kinderen van het verbond.
De conclusie van dit gesprek is, dat over dit eerste deel van de nota-Hendriks deputaten het in grote
lijnen met elkaar hartelijk eens zijn.

Het gesprek op 10 november 1994 te Bunschoten

De toeëigening van het heil (Toeëigening in geding)
Van de christelijke gereformeerde deputaten is een schriftelijke reactie binnengekomen op de nota-
Hendriks over de toeëigening van het heil. 
Bij het onderdeel 'Hoe te preken' rees een vraag naar aanleiding van wat gezegd wordt over de
verkondiging van Gods beloften. Dit zou allereerst de taak van de rechte prediking zijn. Wordt zo
echter de taak van de prediking niet verengd? Het gaat in de prediking toch om de verkondiging van
de volle raad Gods. Geantwoord wordt dat de beloften gepreekt moeten worden met bevel van
bekering en geloof (DL II, 5). Vanuit de belofte klinkt de oproep. Zo doet Paulus dat immers ook:
met een beroep op de barmhartigheden Gods.
Van christelijke gereformeerde zijde wordt ten aanzien van het onderdeel 'Onderscheidend preken'
opgemerkt, dat hier sterk uitgegaan wordt van een gemeente van gelovigen. Is in de GK(V) de
gedachte aan de gelovige gemeente overheersend? Moet niet veel meer rekening gehouden worden
met het feit, dat er in de gemeente ook zijn die niet geloven? (vgl de brieven in Openbaring). De
gereformeerde broeders honoreren graag dat niet alle kerkmensen gelovigen zijn. Maar hoe benoem
je de gemeente? De apostelen spreken over de gemeente van de gelovigen, van de heiligen, van de
uitverkorenen, van hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als zij. Tegelijk blijft
gelden, dat er een oproep tot bekering moet zijn. De noodzaak van de wedergeboorte moet
gepredikt worden, de roep om terugkeer van het kwaad. Wat de gemeente in Christus is, moet zij
steeds meer worden. Terwijl Paulus spreekt over de gemeente die naar haar aard vergadering der
gelovigen is, is het niet vanzelfsprekend dat dit geloof bij ieder gevonden wordt.
De christelijke gereformeerde deputaten wijzen op het gevaar de empirische gemeente aan te duiden
als in haar geheel gelovig. Het wezen van de gemeente is dat zij lichaam van Christus is; daar woont
de Heilige Geest en daar is het geloof norm. Toch grijpt Paulus in 1 Cor. 10 terug op het OT, neemt
Israël als waarschuwing en aanwijzing om de realiteit van het ongeloof te schetsen (vgl. Hebr. 3 en
Mat. 25:1-13). De norm wordt in de werkelijkheid van het leven niet gehaald. Er zijn tweeërlei
kinderen van het verbond in de gemeente.
De  gereformeerde deputaten houden staande dat onder de kansel de gemeente van de Here Jezus
Christus de gelovige gemeente is. Zo spreekt de belijdenis (art. 28 NGB), zo komt het tot
uitdrukking in de formuliergebeden. Tegelijk is duidelijk, dat niet ieder de Here van harte zal
vrezen. Het is van belang hoe dat doorklinkt in de prediking. Ook de doopleden moeten tot geloof
worden opgeroepen.
Hoewel deputaten elkaar in hoofdlijnen telkens vinden, blijkt er in het aanspreken van de gemeente
een verschil in spreekwijze, dat samenhangt met het accent dat men legt. De een let meer op
ervaring en praktijk, terwijl de ander in zijn manier van spreken meer nadruk legt op de norm, op de
werkelijkheid van belofte en verbond.
De vraag is of de verschillende benadering op dit punt een belemmering vormt voor kerkelijke
eenheid. De christelijke gereformeerde deputaten zeggen toe na evaluatie hierover de gereformeerde
deputaten te informeren.

In de schriftelijke reactie van de christelijke gereformeerde deputaten wordt grote waardering
uitgesproken voor de nota "Toeëigening in geding". Er is naar gestreefd de taal van de Schrift en de
confessie te spreken. Onbekrompen wordt de confessie geciteerd. Het valt hen niet moeilijk met
heel veel uit de nota van harte in te stemmen. In alle voorzichtigheid trekken zij de conclusie dat er
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in de GK(V) wel een kentering gekomen is ten aanzien van de vragen rondom de 'toeëigening van
het heil'. Bij hen is wel de vraag blijven hangen of wat er in de nota staat in de GK(V) ook voluit
functioneert. De praktijk zoals zij die ontmoeten doet vermoeden dat er op dit punt nogal wat te
wensen overblijft.
De gereformeerde deputaten spreken er hun moeite over uit dat telkens gevraagd wordt: hoe
functioneert het nu? Is dit wel eerlijk? Binnen de CGK zijn kerkdiensten toch heel verschillend?
Ook in de Christelijke Gereformeerde Kerken gaan predikanten ervan uit, dat zij een gelovige
gemeente voor zich hebben. Waarom neemt men op deze wijze de GK(V) de maat? Dit is toch niet
te rijmen met de grote divergentie in eigen kring? Wordt hier geen perfectionisme openbaar dat
kerkelijke eenheid tot in lengte van jaren zal frustreren?
Na afloop van een uitvoerig gesprek hierover besluiten deputaten ieder in eigen kring te evalueren
en het resultaat daarvan aan de ander mee te delen.

Het gesprek op 8 februari 1995 te Bunschoten

Reactie op de nota over de toeëigening van het heil (Toeëigening in het geding)
Namens de christelijke gereformeerde deputaten verklaart de praeses dat er bij hen in veel opzichten
dankbaarheid en vreugde is voor veel in de gereformeerde nota over de toeëigening van het heil
'Toeëigening in het geding' en in de daarop volgende besprekingen. Er bleef een vraag over van
gereformeerde deputaten: kunt u het in ons dragen, dat we de gemeente als een gelovige gemeente
zien? De christelijke gereformeerde deputaten vragen nu: kunt u het accepteren daarover nog eens
door te spreken? Waar grondt u het op, dat u verschil ziet tussen het volk waaronder in het Oude
Testament de profeten optraden, en de christelijke gemeente waaraan de apostelen in het Nieuwe
Testament hun brieven schreven? Hoe functioneert het bij de GK(V) in de praktijk?
De vraag of dit verschil wezenlijk en kerkscheidend is, konden de christelijke gereformeerde
deputaten niet beantwoorden. 

De nota over de kerk
Deputaten bespreken vervolgens het eerste deel van een nota inzake het verstaan van de artikelen
27-29 NGB van de hand van ds. M.H. Sliggers (zie bijlage 2).
In de bespreking geven deputaten aandacht aan het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare
kerk. De gereformeerde deputaten zijn beducht voor dit onderscheid. Door te spreken over een
onzichtbare kerk als het mystieke lichaam van Christus loopt men gevaar zich aan concrete
gehoorzaamheid te onttrekken. Hoe kan men concreet vergaderen, samenroepen en samenkomen
toepassen op zo'n mystiek lichaam?
De christelijke gereformeerde deputaten wijzen op de kerk van zondag 21 van de Catechismus, die
één is in goddelijk welbehagen, één in bestemming. Het is de kerk van allen die gewassen zijn in
het bloed van Christus, uitverkoren leden. Dit lichaam van Christus heeft iets mystieks. Men moet
onderscheid maken tussen de kerk als totaal van de uitverkorenen èn de plaatselijke kerk, de
ecclesia universalis en localis.
De gereformeerde deputaten wijzen erop, dat in de plaatselijke kerken de kerk vergaderd wordt.
Wie in Katwijk de zee ziet, ziet niet een afdeling, onderdeel of verschijningsvorm van de zee, maar
hij ziet de Noordzee.
De christelijke gereformeerde deputaten vragen aandacht voor het werk van de Heilige Geest, dat
niet in onze mensenhanden is vast te leggen. Plaatselijk trachten gelovigen te gehoorzamen, maar
dat is niet zonder gebrekkigheid. Christelijke gereformeerden relativeren nadrukkelijker eigen
kerkelijk bezig zijn. Zij erkennen het werk van God ook in heel andere kerken en personen. De
gereformeerde deputaten willen niet weten van spanning tussen de kerk voor Gods aangezicht èn de
kerk zoals we haar ontmoeten, alsof de eerste voorwerp van geloof is en de tweede niet. In het
Nieuwe Testament wordt de kerk die onder leiding van haar ambtsdragers samenkomsten houdt,
gemeente van Christus genoemd. Beide aspecten zijn onmisbaar. De kerk is geen optelsom van
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uitverkorenen, maar een samenkomst, een vergadering.

Uitvoerig wordt gesproken over de betekenis van het kerkverband. Horen de kerken elkaar
plaatselijk niet te zoeken? Is het wel juist het kerkverbandelijk-elkaar-zoeken te duiden als werk
van de Heilige Geest? 
Gereformeerde deputaten wijzen op het spreken van de belijdenis over de kerk, die verspreid en
verstrooid is over de gehele wereld, en toch met hart en wil in éénzelfde Geest is samengevoegd en
verenigd door de kracht van het geloof. De gemeenschap van de kerk stopt niet bij de plaatselijke
gemeente. Plaatselijke kerken zoeken elkaar om in heiligheid en apostoliciteit ook één en katholiek
te zijn. Kerken zijn door Christus aan elkaar gegeven. Vanuit de eenheid in Christus mag men in het
kerkverband gemeenschap door de Geest zien.
Door tijdsgebrek blijven verschillende vragen overstaan. Deze zullen later besproken worden.

Enquête binnen de CGK
De christelijke gereformeerde deputaten vertellen iets over een enquête die binnen de CGK is
gehouden over plaatselijke contacten met de GK(V). Van de 185 kerken reageerden 140. Enige
vorm van contact of samenspreking hebben 49 kerken. Er zijn 38 kerken die samenspreken. Die
samensprekingen verlopen verschillend. In ruim 20 gevallen zijn tot nu toe de samensprekingen
vastgelopen. Sommige kerken trachten de samensprekingen te hervatten. De huidige
samensprekingen zijn over het algemeen vruchtbaarder dan in het verleden.

Het gesprek op 29 maart 1995 te Amersfoort

De nota over de kerk
Eerst ronden deputaten de bespreking van het eerste deel af. Christelijke gereformeerde deputaten
kunnen zich wel vinden in wat in de nota staat, maar er leven wel allerlei vragen naar de concrete
invulling en hantering. De vraag is niet of de gereformeerde kerken confessionele kerken zijn, maar
hoe de confessie functioneert. De CGK gaan ervan uit, dat de gereformeerde kerken in alles willen
staan op de grondslag van de gereformeerde belijdenis.
De christelijke gereformeerde deputaten stellen kritische vragen over het ware kerk-zijn van de
Gereformeerde Kerken. Is het niet hoogmoedig en aanmatigend zichzelf ware kerk te noemen? 
Gereformeerde deputaten wijzen op de invalshoek van de nota. De confessie leert te onderscheiden
tussen waar en vals. 'Waar' betekent niet 'perfect', dat zou aanleiding geven tot hoogmoed. 'Waar'
betekent evenmin, dat je daardoor elke andere kerk vals noemt. Je zult elke kerk moeten toetsen aan
de kenmerken van de kerk. Gewezen wordt op het spreken van prof. dr. J. van Genderen in zijn
Beknopte Gereformeerde Dogmatiek: Als een kerk beantwoordt aan de kenmerken van de ware
kerk, wordt daardoor alleen al tot christenen die zich nog buiten haar gemeenschap bevinden,
gezegd: Houdt u niet langer afzijdig. Tegelijk wordt tot leden van de kerk gezegd, dat zij niet met
haar mogen breken (661). Dat mogen christelijke gereformeerde deputaten ook van hun kerk
zeggen: wij zijn kerk van Christus. Wordt de belijdenis verkeerd gehanteerd, wanneer
gereformeerde broeders in alle ootmoed en dankbaarheid onder woorden brengen, dat de Here hun
de genade heeft geschonken om kerk van Christus te zijn?
In de bespreking wordt aandacht gegeven aan 1892, 1944 en 1967, en hoe de verschillende broeders
deze gebeurtenissen ervaren hebben. De christelijke gereformeerde broeders spreken over
ervaringen, waarin sprake is van verabsolutering van de plaatselijke gereformeerde kerk, waarbij
alles buiten de GK(V) ook buiten het koninkrijk werd geplaatst. Is het werk van de Here niet
gestold in de identiteit van de 'eigen' kerk en de 'doorgaande reformatie'? De gereformeerde
broeders geven aan dat het niet moeilijk is om bepaalde voorbeelden of anekdotes te vinden. Maar
wat hebben de kerken gemeenschappelijk uitgesproken? De uitdrukking dat de Vrijmaking een
werk van de Here is, ontkent op geen enkele manier het werken van de Here elders. Het werk van
de Here in de Afscheiding sluit andere wonderen van de Here in Nederlandse Hervormde Kerk niet
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uit. De Gereformeerde Kerken hebben juist uitgesproken, dat in het gevoelen van ds. Hoorn aan de
breedheid van Christus' werk en aan Gods barmhartigheid in het vergaderen van de kerk op
onaanvaardbare wijze tekort wordt gedaan.

Persverslag
Christelijke gereformeerde deputaten verzetten zich tegen het opstellen en doen uitgaan van een
persverslag. Zij willen de bespreking ter synode niet voor de voeten lopen door ontijdige publicaties
en discussies in de pers. Gereformeerde deputaten betreuren dit, maar leggen zich bij deze wens
neer.

Het gesprek op 10 april 1995 te Bunschoten

De nota over de kerk
De christelijke gereformeerde deputaten legden deputaten de vraag voor: Als deputaten de synode
zouden adviseren om tot kerkelijke vereniging over te gaan, terwijl verwacht kan worden, dat een
aanzienlijk deel van de christelijke gereformeerde kerken niet mee wil verenigen, moet dan de
praktijk van de huidige kerkelijke samenleving niet erg zwaar wegen?
Gereformeerde deputaten antwoorden, dat de kerken elkaar zoeken in de overtuiging dat daarin
gehoorzaamheid aan Christus openbaar wordt. Het verder gaan op weg naar kerkelijke vereniging
dient wel met grote voorzichtigheid gepaard te gaan. Laat de christelijke gereformeerde synode
uitspreken, dat niet langer gesproken kan worden van 'ernstige' verschillen. Zijn de Christelijke
Gereformeerde Kerken desondanks van oordeel dat er van vereniging geen sprake kan zijn vanwege
interne moeiten, laten zij dit dan eerlijk zeggen. Gereformeerde deputaten beseffen zeker wel, dat
eenwording een langdurig proces is. Maar voortgaande kerkelijke gescheidenheid is naar hun
overtuiging niet bestaanbaar voor het aangezicht van God.

Samenvatting

Het gesprek met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken is voortgezet. Het bleek
mogelijk zeven samensprekingen te houden. Op inhoudelijke wijze kon over verschillende
onderwerpen intensief worden doorgesproken. Er waren momenten van spanning, maar het geheel
van de gesprekken verliep in goede broederlijke sfeer. Er is openhartig met elkaar gesproken. Naar
het oordeel van deputaten zijn er zeker positieve resultaten te melden.

De toeëigening van het heil

De synode te Ommen 1993 gaf als instructie aan deputaten mee in het gesprek aandacht te geven
aan de door de CGK aan de orde gestelde verschillen ten aanzien van de toeëigening van het heil.
De christelijke gereformeerde synode van Apeldoorn 1992 was van oordeel, dat de zaken met
betrekking tot de toeëigening van het heil wezenlijke elementen van de belijdenis betreffen,
waarover overeenstemming dient te worden bereikt en dat het ontbreken van deze overeenstemming
een belemmering is op de weg naar kerkelijke eenheid. Zij sprak toen uit, dat de verschillen met
betrekking tot de toeëigening van het heil verder dienen te worden besproken - waarbij het resultaat
van de bezinning van deputaten op wat de confessie op dit onderdeel zegt goede diensten kan
bewijzen - opdat op deze wijze de verschillen zullen worden weggenomen. Zij droeg haar deputaten
op de verschillen duidelijk te formuleren en zich te bezinnen op de vraag hoe ernstig die verschillen
zijn teneinde de volgende synode te dienen met een gefundeerd antwoord op de vraag of en zo ja in
hoeverre de besproken zaken het voortgaan op de weg naar kerkelijke eenheid belemmeren.

In de eerste drie samensprekingen is onder meer gesproken over de toeëigening van het heil aan de
hand van het door de christelijke gereformeerde synode geijkte Overzicht. Gereformeerde deputaten
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zijn van oordeel dat dit Overzicht hunnerzijds geen kerkelijke gescheidenheid rechtvaardigt. Zij
constateren, dat van de door de gereformeerde synode gevraagde nauwkeurige omschrijving en
onderbouwing van eventuele kerkscheidende verschillen geen sprake is.
Deputaten wilden niet ingaan op de suggestie om nu zelf maar de verschillen te formuleren. Wel
waren deputaten bereid een nota te maken over de gereformeerde leer van de toeëigening van het
heil als een nadere verklaring met het oog op het bevorderen van de eenheid in de leer. Die nota
('Toeëigening in het geding') zag reeds het licht als rapport deputaten -gesprek met de Christelijke
Gereformeerde Kerken deel II.
In drie samensprekingen is deze nota besproken. Christelijke gereformeerde deputaten spraken hun
grote waardering uit voor deze nota. Er is naar gestreefd de taal van de Schrift en de confessie te
spreken. Maar de vraag bleef, of dit nu voluit in de GK(V) functioneerde. Op enkele onderdelen
bleek een iets andere woordkeus, verschil van mening ook. Maar de vraag of dit verschil wezenlijk
of kerkscheidend was, konden de christelijke gereformeerde deputaten niet beantwoorden.
Naar het oordeel van uw deputaten bleek er tijdens de gesprekken op enkele punten enig verschil,
maar van wezenlijke verschillen, die een belemmering zouden vormen voor kerkelijke eenheid is
hun niets gebleken. Temeer, daar deze accentsverschillen ook voorkomen binnen de Christelijke
Gereformeerde Kerken zelf, en deze kerken elkaar daarin dragen.
Het is met blijdschap en dankbaarheid, dat deputaten u melding kunnen maken van belangrijke en
door beide deputaatschappen geconstateerde toenadering op dit punt. Het zou tot grote
dankbaarheid stemmen, wanneer de eerstvolgende generale synode van de Christelijke
Gereformeerde Kerken zou uitspreken, dat er op het punt van de toeëigening van het heil beide
kerken elkaar zo dicht genaderd zijn, dat er geen onoverkomenlijke hindernissen liggen op de weg
naar kerkelijke eenheid.

Het belijden omtrent de kerk

De synode te Ommen 1993 gaf als instructie aan de deputaten mee om in het gesprek ook aandacht
te geven aan de door de CGK aan de orde gestelde verschillen ten aanzien van het belijden omtrent
de kerk.
De christelijke gereformeerde synode van Apeldoorn 1992 was van oordeel, dat de vragen die nog
zijn blijven liggen met betrekking tot het verstaan van de artikelen 27-29 NGB, beantwoord dienen
te worden. Zij sprak uit dat het gesprek over het belijden omtrent de kerk dient te worden
voortgezet. Ook op dit punt zouden deputaten de verschillen duidelijk moeten formuleren en zich
bezinnen op de vraag hoe ernstig die verschillen zijn.
In een eerdere samensprekingsronde zijn de vragen over het belijden omtrent de kerk uitvoerig aan
de orde gekomen, maar kennelijk waren de bezwaren die er leefden bij de christelijke
gereformeerde broeders, hierdoor niet weggenomen. Ook in dit geval waren uw deputaten bereid
een nota te maken inzake het verstaan van de artikelen 27-29 NGB. De nota ('Omtrent de kerk') treft
u aan als bijlage 2 bij dit rapport. Deze nota loopt uit op een behandeling van de overgebleven
punten uit een eerdere christelijke gereformeerde nota over het belijden omtrent de kerk.
Deputaten bespraken deze nota in drie samensprekingen. Ook hier bleek verrassende toenadering
tot elkaar. Christelijke gereformeerde deputaten konden zich vinden in wat in de nota stond
geschreven, maar er bleken allerlei vragen naar de concrete invulling en hantering. Die vragen zijn
besproken en deputaten bleken dit als nuttig en zinnig te ervaren. Het resultaat van de bespreking is
getracht in de nota te verwerken.
Naar het oordeel van uw deputaten bleek er tijdens de gesprekken op enkele punten enig verschil,
maar van wezenlijke verschillen, die een belemmering zouden vormen voor kerkelijke eenheid is
hun niets gebleken. 
Het zou tot grote dankbaarheid stemmen, wanneer ook de eerstvolgende generale synode van de
Christelijke Gereformeerde Kerken zou uitspreken, dat er op het punt van het belijden omtrent de
kerk geen onoverkomenlijke hindernissen liggen op de weg naar kerkelijke eenheid.
Uw deputaten drongen bij de christelijke gereformeerde deputaten erop aan dat hun kerken ten
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aanzien van de toeëigening van het heil en het belijden omtrent de kerk tot een duidelijk oordeel
zouden komen in hoeverre de overgebleven accentsverschillen nu nog een belemmering vormden
om tot eenheid te komen.

De verhouding met de NGK

Over de relatie van de CGK met de NGK is niet gesproken. De oorzaak daarvan ligt niet alleen in
het intensief spreken over de toeëigening van het heil en het belijden omtrent de kerk. Christelijke
gereformeerde deputaten herinnerden uitdrukkelijk aan het oordeel van de synode van Apeldoorn,
dat het onjuist zou zijn ten overstaan van gereformeerde deputaten een taxatie te geven van de
ontwikkelingen in de NGK.

Het gesprek over wat beide kerken verenigt en scheidt

Uw deputaten volstaan er op dit moment mee u te herinneren aan het besluit van de christelijke
gereformeerde synode te Apeldoorn. De synode was van oordeel, dat het opmaken van een balans
zoals de gereformeerde synode dat wenst, momenteel niet mogelijk is. De gereformeerde synode
wenste namelijk, dat deputaten de balans zouden opmaken van wat de beide kerkgemeenschappen
verenigt en scheidt met betrekking tot het komen tot kerkelijke eenheid op grond van de Heilige
Schrift en de drie formulieren van eenheid.
De christelijke gereformeerde synode van Apeldoorn sprak echter uit, dat er, zolang er geen
vooruitgang wordt bereikt in het gesprek over de toeëigening van het heil en het belijden omtrent de
kerk, geen verdere stappen kunnen worden gedaan op weg naar kerkelijke eenheid.
Deputaten vertrouwen erop dat, nu er duidelijke vooruitgang is geboekt in de gesprekken over deze
punten, de eerstvolgende christelijke gereformeerde synode een gesprek over wat beide kerken
verenigt en scheidt, zinvol zal achten. 

Slot

Deputaten zijn dankbaar dat er in de weg van het gesprek met de christelijke gereformeerde
broeders en in het geven van een nadere verklaring van gevoelen over de toeëigening van het heil en
de hantering van het belijden omtrent de kerk toenadering tot elkaar gebleken is.
Van hun handelingen hebben deputaten u nu schriftelijk rapport uitgebracht. Zij hopen dat de
christelijke gereformeerde synode duidelijke constructieve besluiten zal nemen, die uitzicht geven
op een zinvolle voortzetting van het gesprek om verder te komen op de weg naar kerkelijke
eenheid. Deputaten hopen u over de besluiten van deze synode en over de voortgang van het
gesprek met deputaten te dienen met een aanvullend rapport.

Deputaten wensen de kerken, in synode bijeen, de onmisbare zegen van de Here en de wijsheid van
de Heilige Geest toe bij haar arbeid.

Met heilbede en broedergroet,
de deputaten

H.J. Boiten (r)
F.H. Folkerts
A.N. Hendriks (vz)
P. Niemeijer
M.H. Sliggers
B. van Zuijlekom
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Amersfoort, 18 september 1995
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Bijlage 1

Tweeërlei kinderen des verbonds

Tot de kinderen des verbonds behoorden onder de oude bedeling alle Israëlieten: Gen. 17:7; Deut.
14:1; Ezech. 16:20,21. "En daarom is niets zekerder, dan dat God Zijn verbond sloot met Abrahams
kinderen, die van nature uit hem zouden voortkomen" (Calvijn op Gen. 17:7). Petrus kon dan ook
terecht tot de Joden van zijn dagen zeggen: "Gij zijt kinderen der profeten en des verbonds" (Hand.
3:25).
In de nieuwe bedeling geldt dit nog: Rom. 11:29; Hand. 2:39. Maar het verbond is er nu niet alleen
meer met Israël; het heeft een bredere werkingssfeer gekregen: Hand. 2:39: "allen die daar verre
zijn...; vgl. Ef. 2:17. Daarom kan Paulus een belofte die aan Israël geadresseerd was (Hos. 1:10)
betrekken op de bekering van heidenen (Rom. 9:24-26).
De belofte van het verbond was en is: "Om u te zijn tot een God en uw zaad na u" (Gen. 17:7). Wat
dit omvat wordt bijvoorbeeld verwoord in het klassieke doopsformulier ("Want als wij gedoopt
worden in de naam des Vaders....onbevlekt zullen gesteld worden").
De eis van het verbond was en is: "Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht" (Gen. 17:1).
Hierbij wordt de wet leefregel binnen het verbond. Ook op dit punt kan het doopsformulier
aangehaald worden ("Zo worden wij ook weer van God vermaand en verplicht...in een nieuw
godzalig leven wandelen").
De belofte vraagt geloof en de eis vraagt gehoorzaamheid. Zijn dat geloof en die gehoorzaamheid
nu bij alle kinderen des verbonds aanwezig?
Het is duidelijk dat de Schrift nergens leert dat het in orde komt als iemand maar een kind des
verbonds is. Er zijn talrijke waarschuwingen tegen een ongegrond verbondsoptimisme: Jer. 7:3vv;
Matt. 3:9; Joh. 8:39,44. Het kind-van-Abraham-zijn verlost niet van het kind-van-Adam-zijn. Om
verlost te worden van het kind-des-toorns-zijn is meer nodig, namelijk de besnijdenis des harten
(Jer. 4:4), dat is wedergeboorte (Joh. 3:3), met daaraan verbonden bekering en geloof. Zo alleen
wordt het verbond ingewilligd en beleefd.

Dat deze dingen niet bij elk verbondskind aanwezig zijn blijkt in de praktijk. Paulus constateert dat
en komt dan tot de conclusie dat niet allen Israël zijn, die uit Israël zijn (Rom. 9:6-8). Er is
onderscheid tussen Israël en Israël. Er is het Israël dat die naam draagt krachtens geboorte en
vleselijke afstamming. Er is ook het Israël, dat zich niet alleen drager van de heilsbelofte weet, maar
ook in het geloof uit deze belofte leeft. In Rom. 2:28,29 maakt Paulus hetzelfde onderscheid.
Op deze manier komt er een spanning in de woorden "Israël" en "Jood", evenals in de term "kind
des verbonds". Iemand kan kennelijk een kind van het verbond zijn, terwijl hij het in eigenlijke zin
toch ook weer niet is. Uiterlijk wel, maar innerlijk niet. In het openbaar wel, maar in het verborgen
niet. Wel besneden, maar zonder de besnijdenis des harten. Het is dan ook zaak onderscheid te
maken tussen het ene kind van het verbond en het andere kind van het verbond, zoals Jezus
onderscheid maakt tussen onvruchtbare ranken in de wijnstok en ranken die vrucht dragen. Er zijn
in het verbond kinderen des vleses en kinderen der belofte. Er zijn tweeërlei kinderen des verbonds. 

Dat dit zo is kan ook blijken uit het feit, dat Israëls profeten steeds weer onderscheid maakten
tussen het volk en het overblijfsel (de rest): Jes. 10:20-22; Jer. 23:3; Micha 4:7; Zef. 3:12. Dat
overblijfsel blijkt dat deel van het volk te zijn, dat weet heeft van de besnijdenis des harten; dat de
vreze des Heeren beoefent, God in de geest dient en niet in het vlees betrouwt. Onder de nieuwe
bedeling is het overblijfsel dat deel van het volk, dat in Christus de Zaligmaker heeft leren zien:
Rom. 11:2-5. Het is het Israël-naar-de-geest.

Dit alles brengt Calvijn ertoe te spreken van tweeërlei verkiezing: de verkiezing van het volk als
geheel en de verkiezing binnen dat volk van enkelen. Leerzaam is wat hij zegt in zijn commentaar
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op Rom. 9:6,7.
"Opdat het te beter blijke op welke voorwaarde de Heere Abrahams nakroost zich tot een eigen volk
heeft verkoren, zo moet men hier twee dingen aanmerken. Ten eerste dat de belofte der zaligheid,
die aan Abraham gegeven is, allen toekomt, die de oorsprong huns vleses van hem hebben, dewijl
zij allen, zonder uitzondering, aangeboden wordt; en dat zij hierom terecht genoemd worden
erfgenamen en nakomelingen des verbonds, dat met Abraham gemaakt is, of (gelijk de Schrift
spreekt) kinderen der belofte"
"Het andere wat men moet aanmerken is, dat de kinderen der belofte eigenlijk zij genoemd worden,
in welke de kracht en werking dier beloften gevonden wordt. Naar deze wijze zegt Paulus, dat niet
alle kinderen van Abraham kinderen Gods zijn, hoewel het verbond met hen door de Heere gemaakt
is, omdat weinigen in het geloof van het testament stonden, hoewel God nochtans bij Ezechiël in
het 16de hoofdstuk betuigt, dat Hij hen allen voor Zijn kinderen houdt".
"Kortom, als het ganse volk genoemd wordt de erfenis en het eigen volk Gods, zo wordt daarmee
beduid, dat het door de Heere aangenomen is, zodat de belofte der zaligheid hun aangeboden en met
het teken der besnijdenis bevestigd was. Maar dewijl velen onder hen door hun ondankbaarheid die
aanneming verwierpen en daarom haar weldaad niet genieten, zo ontstaat hieruit een ander
onderscheid onder hen, als men op de vervulling der belofte ziet. Daarom, opdat niemand zich
verwondere dat deze vervulling in vele joden niet gezien wordt, zo zegt Paulus, dat zij in de
waarachtige verkiezing Gods niet begrepen zijn. Indien iemand dit liever met andere woorden
verklaard wil hebben: De algemene verkiezing van het Israëlitische volk verhindert God niet,
daaruit te verkiezen wie Hij wil. Dit is wel een klare spiegel der onverdiende barmhartigheid, dat
God Zich verwaardigd heeft met een volk het verbond des levens te maken; maar in de tweede
verkiezing die alleen een deel van dat volk vervat, wordt een diepere genade gezien".

Deze dingen, die van Israël golden, gelden ook van de nieuwtestamentische verbondsgemeente. Het
is dan ook niet zonder zin als bij de bediening van de Doop in de christelijke gemeente steeds weer
uitdrukkelijk herinnerd wordt aan het feit, dat we van nature kinderen des toorns zijn, die in het rijk
van God niet kunnen komen, tenzij we opnieuw geboren worden. En het is slechts door het werk
van de Heilige Geest in het hart dat iemand die een kind des toorns is een kind van God wordt, niet
alleen in de toezegging, maar ook in de toeëigening.
Er is dus onderscheid tussen de een en de ander binnen dezelfde verbondsgemeenschap. De rechte
prediking zal met dit onderscheid ernst maken, zoals de profeten onder de oude bedeling dat deden
en zoals onder de nieuwe bedeling Jezus dat Zelf ook uitdrukkelijk deed. Vanuit deze gegevenheid
binnen de gemeente zal de prediking dan ook altijd weer dienen te wijzen op de noodzaak en de
aard van het werk van de Heilige Geest in het hart, net zoals die prediking steeds weer de eis van
bekering en geloof dient te laten horen. Daarbij is van het grootste belang dat duidelijk gemaakt
wordt wat waarachtige bekering en wat waar geloof is. "Wanneer dit op schriftuurlijke wijze
gebeurt, ontkomen wij aan de wortelzonde van deze tijd, dat namelijk het verbond en de prediking
daarvan de klem van de roep tot geloof en bekering afzwakt" (G. Boer).
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Bijlage 2

NOTA INZAKE 'HET VERSTAAN VAN DE ARTIKELEN 27-29 NGB'

1. INLEIDING

De Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn-1992 deed met
betrekking tot het gesprek over het hanteren van het belijden omtrent de kerk de volgende uitspraak:
"De generale synode 
overwegende (4.) dat in de samensprekingen met de deputaten van de Gereformeerde Kerken het
hanteren van het belijden omtrent de kerk aan de orde is geweest, maar dat er vragen zijn blijven
liggen ten aanzien van het verstaan van de artikelen 27-29 N.G.B.;
van oordeel (3.) dat de vragen die nog zijn blijven liggen met betrekking tot het verstaan van de
artikelen 27-29 N.G.B. beantwoord dienen te worden;
spreekt uit (2.) dat het gesprek over het belijden omtrent de kerk dient te worden voortgezet;"  

In de Notitie van ds. J. Westerink inzake de hantering van het belijden omtrent de kerk zijn de
vragen (bezwaren) in de volgende vijf punten geformuleerd: 
1. de geref. opvatting leidt tot een andere waardering van 1892;
2. de geref. opvatting is te idealistisch; men heeft geen oog voor de realiteit van het bestaan

van diverse kerken van geref. belijdenis;
3. het institutaire aspect van de kerk wordt overgeaccentueerd door de sterke nadruk op de

menselijke daad van het meevergaderen met Christus;
4. als men een andere kerk als ware kerk erkent, dan dient die kerk zich zo spoedig mogelijk

met de Geref. kerken te verenigen;
5. het spreken over de ware kerk krijgt veel meer accent dan het waar lid van de kerk zijn.
In het gesprek tussen deputaten van de CGK en van de GKV op 11 oktober 1991 in Amersfoort zijn
blijkens het verslag de punten 1, 2  en 3 besproken en afgehandeld.  
De punten 4 en 5 zijn overgebleven.

We willen de voortgaande gesprekken dienen met onze nota, waarin we nagaan wat we belijden
omtrent de kerk en nader willen ingaan op de punten 4 en 5. 

2. WAT BELIJDEN WE OMTRENT DE KERK?

Wat de Schrift ons openbaart over Gods grote werk in de vergadering van zijn kerk is zo rijk en
omvangrijk, dat we dat onmogelijk in belijdenisformules uitputtend kunnen vastleggen.
Toch zegt de confessie rijke dingen over de kerk die verankerd zijn in het Woord van God.
We vinden de kerk beleden met name in de Apostolische belijdenis en in die van Nicea. Voorts in
de Heid. Catechismus en de Ned. Geloofsbelijdenis. De Dordtse Leerregels spreken niet thematisch
over de kerk.

2.1  Het Apostolicum en Nicea
In deze confessies worden de 'eigenschappen' van de kerk onder woorden gebracht. Zoals:
- Haar eenheid: de kerk is één. Uit de veelheid van de Schrift valt in dit verband te wijzen op het
gebed van de Heiland in Joh.17 (:20). Verder op het voortdurend eendrachtig zijn van de gemeente
in Hand. 2:41-47; op het één lichaam zijn, 1 Kor.10:17; de eenheid des Geestes in Ef.4:1-6. Die
eenheid is in Christus gegeven, en is tegelijk ook opdracht.
- Haar heiligheid: de kerk is heilig, afgezonderd van de wereld en toegewijd aan God. Deze
heiligheid is er door het werk van de Heilige Geest, 2 Tess.2:13, 1 Petr.1:2, Ef.2:22. Zij is een
heilige natie, een volk Gode ten eigendom, 1 Petr.2:19. Zij is wel in de wereld, maar niet van de
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wereld, Joh.17:14-17. 
Op aarde blijft haar heiligheid onvolmaakt om straks volkomen te worden, Opb.21:2,10 en 27.
- Haar katholiciteit: de kerk is katholiek of algemeen. Niet beperkt tot één plaats, land of volk,
Mat.28:19, Hand.15:14, Ef.2:14-16. De kerk is universeel. Zij is ook katholiek omdat zij de hele
waarheid van het evangelie verkondigt en de volheid van het heil bedient. Paulus zegt in Ef.1:23
van de gemeente dat ze 'Christus' lichaam is, vervuld met Hem die alles in allen volmaakt'. 1

- Haar apostoliciteit: de kerk is apostolisch. Zij rust in de leer van de apostelen, Hand.2:42,
Ef.2:20. De apostelen hebben een unieke plaats, zij zijn de door Christus zelf geautoriseerde
getuigen van zijn woorden en zijn werk.
Tegenover Rome dat de apostolische successie leert: de bisschoppen zijn de opvolgers van de
apostelen via een on-onderbroken handoplegging, belijden wij in de gereformeerde confessie de
successio doctrinae: geen opvolging van personen, maar continuiteit in de leer.

2.2  De Heidelbergse Catechismus
We kunnen ons in deze nota beperken tot zondag 21, vraag en antwoord 54.
Daar wordt onze geloofsaandacht bepaald bij de voortdurende activiteit van de Zoon van God,
onze Here Christus, die zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Hij is de goede
Herder die de schapen bijeenbrengt, Joh.10:27 en 16.
De Zoon van God deed dat reeds onder de oude bedeling ook door de verschijning van de Engel
des HEREN, zoals we die tegenkomen in Exod.3:2, Richt.2:1, Joz.5:14, en ook in Jes.63:9  'de
Engel zijns aangezichts'. 
In het O.T. is de 'gemeente' het bij Gods heiligdom vergaderde volk. Zij dankt haar bestaan aan
Gods uitverkiezing, Deut.14:2 en 26:16-19. En dat enkel vanwege Gods liefde, Hos.11:1.
De kerk komt uit Gods verkiezing op en is 'tot het eeuwige leven uitverkoren, zegt antw.54. De HC
die weinig over uit-verkiezing spreekt, doet het hier heel bewust en terecht wel.
In het N.T. wordt de kerk het volk van de Messias genoemd, Mat.1:21 (zijn volk). Hij is het die zijn
gemeente bouwt, Mat.16:18. Ook in het N.T. blijkt dat de kerk alleen maar bestaat omdat God haar
uitverkoren heeft, Ef.1:4. Christus vergadert al wat de Vader Hem gegeven heeft, Joh.6:37,44. 
Christus vergadert zijn kerk door zijn Geest en Woord, Hand.2:1-40, 5:32. De Geest heeft
doelbewust Barnabas en Saulus tot Zijn werk geroepen, Hand.13:2.
Vóór Pinksteren is de kerk nog beperkt tot Israël, maar God beoogt een kerk uit alle volken, zoals
we o.m. horen in Gen.12:3, Psalm 87, Jes.49:6, Hand.15:14.
Met Pinksteren komt duidelijk de grote doorbraak, zoals blijkt uit Hand.2:39, 8:26-40 (de
geschiedenis van de kamerling uit Ethiopië), uit Hand.10:1-48 (Cornelius), en 13:2.
De HC vestigt onze geloofsaandacht erop dat Christus zijn gemeente, in het NT ekklesia, ook wel
vertaald met 'kerk', vergadert in de eenheid van het ware geloof.
Het woord 'ware' zullen we nog wel meer tegenkomen, in de NGB,
in uitdrukkingen als 'ware gelovigen', 'ware kerk'. Het staat tegenover allerlei vervalsingen, resp.
schijn. Er wordt ook kennelijk veel voor geloof uitgegeven wat die naam niet dragen kan, pseudo-
geloof dat voor 'waar' geloof gehouden wordt. Christus duldt dit niet in zijn kerk. Hier wordt de
vergadering van de kerk afgegrensd tegenover ketterij, Hand. 20:30.  

Christus vergadert zich zijn gemeente (enkelvoud) uit het hele menselijke geslacht. Het gaat hier
over de ecclesia universalis zowel als over de ecclesia particularis, gelet op de laatste zin van
antw. 54.
In de Schrift wordt het woord 'kerk' promiscue gebruikt: voor de plaatselijke gemeente, 1 Tess.1:1,
Opb.1:4; voor de huis-gemeente, Rom.16:5, 1 Kor.16:19; voor de universele kerk, Ef.1:22, 5:25,
Kol.1:18; en zelfs ook voor de samenkomst van de gemeente, 1 Kor.14:19 en 34.
We mogen vaststellen dat de HC de kerk belijdt als het werk van de drie-enige God.
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Het is de Vader, die haar verkiest, de Zoon die haar vergadert en de Heilige Geest die haar heiligt.

Daarin spreekt de HC voluit de Schrift na waarin het wezen van de kerk getekend wordt als het
werk van onze drie-enige God:
a. De kerk is het volk van God, zoals we dat o.m. leren uit Exod.19:6, Lev.26:12, 2 Kor.6:16, 1
Petr.2:9. Daarbij mogen we opmerken dat de namen waarmee Israël in het O.T. genoemd wordt,
zoals 'heiligen','uitverkorenen', 'gelief-den', 'geroepenen', overgegaan zijn op de kerk van het N.T.,
vgl. o.m. 1 Kor.1:2 en 1 Petr.1:2. Daarmee is niet gezegd dat de kerk van het N.T. in de plaats van
Israël gekomen is. Zij is er de voortzetting van. Rom.11 leert ons dat Israël de wortel is van de olijf
en dat de gelovigen uit de niet-Joden, de heidenen, als wilde loten daarop geënt zijn. 
b. De kerk is het lichaam van Christus. Dat leert ons de apostel Paulus in Rom.12:4 en 5, en ook in
1 Kor.12:27. Er is verbondenheid in het geloof met Christus, Joh.15:1-8. Christus leidt en verzorgt
zijn gemeente. Uit Hem die het Hoofd van het lichaam is, ontvangt zij alles, Ef.4:15,16 en Kol.2:19. 
Aan Hem heeft zij dan ook 'onderdanig' te zijn, Ef.5:23,24.
Er is ook een verbondenheid van de leden met elkaar: zij vormt de gemeenschap der heiligen, zoals
de HC daarvan belijdenis doet in antw.55.
c. De kerk is ook de tempel van de Heilige Geest. Dat leren we o.m. uit 1 Kor.3:16 en Ef.2:22.
Sinds Pinksteren woont de Geest in de gemeente. Door die inwoning ontvangt zij vele gaven van de
Geest, charismata, Rom.12:7-10 en 1 Kor.12:8-10.
 
2.3  De Nederlandse Geloofsbelijdenis
De NGB heeft maar liefst zes artikelen over de kerk, de artt. 27 t/m 32. We kunnen ons in de nota
beperken tot 27, 28 en 29.

2.3.1  Artikel 27
Dit artikel geeft in de eerste twee zinnen een omschrijving van het wezen van de kerk, wat zij naar
haar aard is. Hier te spreken van een 'definitie' zou te wetenschappelijk klinken. Het gaat om een
belijden.
Meteen valt op dat de NGB hier voor een wat andere benadering kiest dan de HC: 'Wij geloven en
belijden één katholieke of algemene kerk. Zij is een heilige vergadering van de ware gelovigen,..'
zo luidt de tekst in het Geref. kerkboek van de GKV. De editie, uitgegeven in opdracht van onder
meer de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, van 1983 die zakelijk niet
verschilt luidt: 'Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene Kerk. Zij is een heilige
vergadering van de waarlijk gelovige christenen,...'.
'Een enige katholieke of algemene Kerk' of 'één katholieke of algemene kerk' ('une seule Eglise
Catholique ou universelle') legt er meteen de nadruk op dat er slechts één kerk is in de wereld: de
kerk van Christus. Er zijn geen twee of drie kerken van Christus. Dat zou betekenen dat Christus
verscheurd wordt, en dat is onmogelijk, zo heeft Calvijn ons al geleerd. 2

De kerk heeft daarin, in die eenheid, een uniek karakter en een unieke eigenschap, die we reeds
noemden.
Deze eenheid heeft zij in Christus. Zij is een zaak die in  geloof ontvangen wordt. 
Uit deze eenheid van de kerk volgt dat zij is voor állen die God tot het heil in Christus roept. We
kunnen hierbij denken aan Rom. 3:29,30 en 10:11-13 en ook aan 1 Tim. 2:5,6.

De NGB noemt evenals de Ap. Gel.Bel. en Nicea de kerk katholiek of algemeen. Ook hier moeten
we de term niet beperken tot een geografisch of temporeel begrip. Het katholiek zijn omvat meer
dan 'van alle plaatsen en tijden. 
De kerk is ook katholiek in haar leer. Zij beperkt zich in haar leer niet tot bepaalde waarheden, tot
een selectie van voorkeuren, maar zij houdt zich aan de hele waarheid, aan de volle waarheid van
haar Hoofd en Heer. 
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Wie in de kerk tegen die leer ingaat en dus op een andere manier bezig is, en niet blijft in de leer
van Christus, die is schismatiek bezig. Zo iemand was (is) wel in de kerk, maar toch niet uit of van
de kerk, 1 Joh.2:19. En hij moet uiteindelijk afgewezen worden, Titus 3:10,11.

Dat katholiek zijn van de kerk, - op alle plaatsen, in alle eeuwen en met de volle waarheid -, maakt
het onmogelijk van de hier beleden kerk een 'onzichtbare kerk' te maken.
De onderscheiding 'zichtbaar - onzichtbaar' komen we in de gereformeerde belijdenis niet tegen. En
terecht niet. Evenmin als andere onderscheidingen zoals 'de kerk als organisme en de kerk als
instituut' e.d. Zulke onderscheidingen zijn slechts verlegenheids-oplossingen die een uitweg zoeken
uit de complexe en weerbarstige werkelijkheid van de kerkelijke verdeeldheid. 
De Brès gebruikt de terminologie van 'onzichtbaar en zichtbaar' niet. Calvijn gebruikt die termen
wel, maar anders dan A. Kuyper later doet. Calvijn vraagt in de latere drukken van zijn Institutie
meer aandacht voor de zichtbare kerk die hij 'de moeder' van de gelovigen noemt. 
In zijn Institutie IV, I,7 merkt hij op dat de Schrift in tweeërlei zin, bifariam, van de kerk spreekt:
zoals zij voor Gods aangezicht is, coram Deo, en zoals wij als mensen haar zien, respectu
hominum. Ze zijn als twee aspecten van de kerk te beschouwen. 3

We delen de bezwaren van Van Genderen en anderen zoals K. Schilder, in hun afwijzen van het
kuyperiaanse spreken over dit onderscheid. Dat wij niet alles van de kerk kunnen (over)zien maakt
nog niet dat onzichtbaar zijn eigen is aan de kerk.  
Het kuyperiaanse spreken van een 'onzichtbare kerk' leidt op een verkeerd spoor dat uitkomen moet
bij een soort 'mystiek lichaam van Christus', een 'kerk' die weggehaald is uit en uitgetild is boven
het leven hier op aarde dat vol strijd is. Christus heeft zijn kerk 'daarboven en hier beneden'. En zij
belijdt 'in strijd en zegepraal' zijn grote naam, zo zingen we tot onze bemoediging in het bekende
'Te Deum'.
Art. 27 belijdt juist dat de kerk midden 'in het woeden van de hele wereld' staat. Daar wordt zij door
God staande gehouden. Anders redt zij het niet in haar strijd. De 'gevaarlijke tijd onder Achab'
wordt als een voorbeeld daarvan gegeven. Een 'onzichtbare' kerk kan moeilijk het mikpunt zijn van
het woeden van de gehele wereld.
Het treffende van art. 27 is dat de kerk beleden wordt in al haar strijd en aanvechting. Maar tegelijk
wordt zij bewaard door God. En door Christus, haar eeuwige Koning, van Wie zij al haar heil
verwacht. En door de Heilige Geest door Wie zij geheiligd en verzegeld is.

Ware gelovigen
Dit artikel omschrijft de kerk als een heilige vergadering van de 'ware gelovigen', of van de 'waarlijk
gelovige christenen'.
Typerend voor de kerk is niet alleen dat het heil in Christus daar wordt gepredikt, maar net zo goed
dat het gepredikte heil wordt geloofd. 
Heel belangrijk dat de belijdenis ons daarbij bepaalt. Geloof is immers de band van de liefde met
Christus. Wie tot de kerk van Christus behoort kan niet buiten 'waar geloof dat Jezus Christus met
al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëigent en niets meer buiten Hem zoekt', zoals art. 22  dat
ware geloof heeft omschreven. 
En dat is niet minder dan de taal van de liefde tot Christus. 
Dit ware geloof doet ons opnieuw geboren (wedergeboren) worden en maakt nieuwe mensen van
ons en doet ons leven in een nieuw leven, art. 24.  
Het leven van de gelovigen, van de kerkleden, moet volledig bepaald worden door hun
gemeenschap met Christus. Zij verwachten ook werkelijk, in het geloof, al hun heil van Jezus
Christus, zij weten zich gewassen door zijn bloed, en geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest.
De belijdenis sluit hier elke gedachte aan een automatisme, een 'verbonds-automatisme', volledig
uit. Met je naam in de kerkelijke registers voorkomen, gedoopt zijn, onder de prediking van het heil
verkeren, geeft op zich nog geen zekerheid dat je het heil ook werkelijk ontvangt als er niet sprake
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is van waar geloof.
In de kerk gaat het om de unie met Christus, evenals om de communie met elkaar, waar de
belijdenis nog over spreken zal.
Hier moet ook vastgesteld worden dat in de kerk het volle heil in Christus alleen gepredikt moet
worden. Omdat anders de Heilige Geest die het ware geloof werkt wordt tegengestaan en bedroefd.
We merken hier nog weer op dat het woordje 'waar' hier niet de betekenis heeft van perfect,
volmaakt. Het gaat niet om volmaakte gelovigen. Echt geloven betekent juist dat je ook erkent nog
niet volmaakt te zijn in je geloof, vgl. HC antw. 114 en 115, het avondmaalsformulier aan het slot
van de 'zelfbeproeving', en ook in art.29 NGB het gedeelte over de 'kenmerken van de christenen'.
Ware gelovigen onderscheiden zich van schijn-gelovigen. Hier wordt afgegrensd tegen alle
vervalsing in de zin van pseudo:
pseudo-geloof, pseudo-gelovigen. De huichelaars die zich, volgens art. 29, wel in de kerk bevinden
tussen de oprechte gelovigen, en toch niet bij de kerk horen.
Het waar gelovige zijn is normatief en appellerend tegelijk.

Heilige vergadering
In het woord 'vergadering' klinkt duidelijk door wat de HC over het herderlijk werk van Christus
belijdt: Hij vergadert. Hij brengt de ware gelovigen bijeen. En maakt ze tot de 'gemeenschap der
heiligen'. 
De unio met Christus formeert tegelijk ook de communio van de gelovigen met elkaar. Daarin
belijden we het werk van de Heilige Geest, Ef.2:22, 1 Petr.1:2. Daarom is hier te spreken van een
heilige vergadering.

Slot van art. 27
In het slotgedeelte van het artikel wordt duidelijk afstand genomen van de pretentie van Rome dat
daar het centrum zou zijn van de kerk op aarde.
Toch heeft dit gedeelte meer betekenis. Als de kerk niet beperkt is tot één bepaalde plaats, en niet
gebonden aan bepaalde personen, maar verbreid en verstrooid is over de gehele wereld, dan komen
we die universele kerk overal tegen in talloze plaatselijke kerken. Als we niet naar één bepaalde
plaats toe behoeven te gaan om God te aanbidden, vgl. Joh. 4:21-23, dan kunnen we dat, mogen we
dat, doen daar waar we wonen.
In de laatste zinnen van art.27 is al impliciet beleden, het onderscheid tussen de ecclesia universalis
en de ecclesia particularis. De laatste is niet een 'zichtbare' verschijningsvorm van een 'onzichtbare'
kerk, maar de universele kerk in de plaats waar we leven.

C. Trimp maakt dat duidelijk met het volgende voorbeeld: Wie in Katwijk de zee ziet, ziet niet een afdeling of onderdeel
of verschijningsvorm van de zee, maar hij ziet de Noordzee. De Noordzee bij Katwijk.
Datzelfde mag een vakantieganger zeggen, wanneer hij langs het Noordzee-strand wandelt: hij ziet de Noordzee, of hij nu
in Noordwijk, Egmo nd of Oostkapelle wan delt.
Na de vakantie mag hij aan iedereen vertellen, dat hij 'naar zee' geweest is en in de Noordzee heeft gezwommen, resp. op
de Noordzee heeft gezeild.
Hoe weet zo'n vakantieganger dat achter zijn waarnemingshorizon de grote zee zich bevindt? Heeft hij eerst per helicopter
de hele zee vanaf Katwijk verken d? Bepaald niet. Het is genoe g ons geloof te hechten aan  betrouwbare informatie
daarover. (De Reformatie , jrg.68 nr.48)

De conclusie uit dit voorbeeld is deze: Gaan wij naar de kerk, dan gaan wij naar de katholieke kerk
ter plaatse. Daar is Christus. En daar woont de Geest. 
Al die plaatselijke kerken zijn dan wel verbreid en verstrooid over heel de wereld, toch zijn ze met
hart en wil samengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, door de kracht van het geloof.  De Geest
verbindt de harten tot de ene dienst, de ene eredienst voor God. Daarin wijst de belijdenis de diepste
grond aan van het samen optrekken in een kerkverband. Regionaal, landelijk, en zoveel mogelijk
ook 'over heel de wereld'. Daarin ervaren de plaatselijke kerken de verbondenheid door één Geest,
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naar de woorden van Paulus in Ef.4:3-6.
Ook hier kan gezegd worden: Communio door de Geest vanuit de unio met Christus.

2.3.2  Artikel 28
Dit artikel vraagt onze aandacht voor de roeping van de gelovigen, namelijk om zich bij de kerk te
voegen. Duidelijk gaat het om de katholieke kerk waarover artikel 27 sprak. 
Artikel 28 sluit dan ook nauw aan bij artikel 27: deze heilige vergadering, zoëven genoemd, die we
plaatselijk tegenkomen. Dit artikel maakt dus niet de overgang van de 'onzichtbare' kerk naar de
'zichtbare'. Want de universele kerk, Mat.16:18 ('Mijn gemeente') wordt plaatselijk vergaderd, bijv.
in Efeze, Hand 20:28 ('de gemeente Gods').
Maar dit artikel brengt de roeping onder woorden en doet een appèl uitgaan tot alle gelovigen om
zich bij deze vergadering te voegen.

Waarom die roeping?
Daar worden een paar argumenten voor gegeven.
- In deze vergadering komen bijeen degenen die behouden   
  worden. (vgl. Hand. 2:40 en 47).
- Buiten haar is (er) geen heil. 
- De eenheid van de kerk moet bewaard worden.
- De gelovigen moeten zich onderwerpen aan haar onderwijzing     en tucht.
- Zij moeten de hals buigen onder het juk van Christus.
- Zij moeten de opbouw van de broeders dienen met hun gaven.

In de laatste vier argumenten gaat het duidelijk weer om unie met Christus en communie met elkaar.
Met het 'de hals buigen onder het juk van Christus' wordt bedoeld in het verband van art.28  het
zich zetten onder de prediking van het evangelie en de bediening van de sacramenten in de kerk. En
niet slechts de persoonlijke overgave aan Christus. 
Dat laatste was wel aanvankelijk de opvatting van Martin Bucer. Maar Bucer is bij dit individuele
niet blijven staan. Later krijgt hij meer oog voor de plaats van de kerk en de ambtelijke bediening in
de kerk. In de bediening van Woord en sacramenten oefent Christus zijn heerschappij uit binnen de
kerk. En dat is helemaal de gereformeerde traditie geworden. Via Calvijn is door de Brès deze lijn
doorgetrokken tot in art.28. 4

De roeping-funderende uitspraak dat er 'buiten haar, de kerk, geen heil is' heeft veel stof tot
discussie gegeven en doet dat nog. Toch is de uitspraak duidelijk. En schriftuurlijk.
Allereerst omdat art.28 teruggrijpt op art.27. In die katholieke kerk komen de ware gelovigen
bijeen, die al hun heil van Christus verwachten, gewassen zijn door zijn bloed en geheiligd en
verzegeld zijn door de Heilige Geest.
Om die weldaden van het heil te ontvangen moet men in die katholieke kerk zijn. Omdat zij een
heilig volk is, een gemeente die God zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft,
Hand.20:28. Zij is het huis van God en de gemeente van de levende God, 1 Tim.3:15.
Wie van deze God, en van de Heiland Jezus Christus wil zijn, zal gemeenschap moeten zoeken met
Zijn kerk, de kerk die Hij vergadert en verlost.
Voor deze kerk, voor dit volk, is het heil van God in Christus bestemd. 
Gods bedoeling is niet slechts personen, individuen, te redden, maar een volk. De Heiland wordt
Jezus genoemd, omdat Hij zijn volk zal redden van hun zonden, Mat.1:21. Vgl. ook Ef.5:25-27,
Hand.15:14.
Dat er buiten de kerk geen heil is te vinden, is omdat het evangelie dat in de kerk gepredikt wordt,
zo exclusief is, Hand.4:12 (geen andere naam!).
Ook Calvijn benadrukt in zijn Institutie, IV,4 dat 'buiten de schoot van de kerk geen vergeving der
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zonden verwacht mag worden, en ook geen zaligheid'.
Daarmee heeft God het heil niet in handen van de kerk gelegd, alsof zij daarover autonoom kon
beschikken. Hij blijft zelf het heil beheren.
De belijdenis zegt niet: 'buiten de kerk zal niemand behouden worden', maar 'buiten haar is geen
behoud'. En dat is niet hetzelfde.
Het exclusieve spreken van art.28 moet onderscheiden worden van het gearriveerde roepen van
Gods volk in valse gerustheid: 'Des HEREN tempel, des HEREN tempel, des HEREN tempel is dit',
Jer.7:4.
God heeft zijn heil niet aan de kerk uit handen gegeven. En zich niet onvoorwaardelijk aan een
'kerk-adres' verbonden. Het zou hoogmoedig zijn zo te denken.
De lauwe gemeente van Christus in Laodicea hoort het haar  
Heiland waarschuwend en dreigend zeggen, dat Hij haar uit zijn mond zal spuwen, Opb.3:16.
Dat neemt evenwel niet weg dat de gelovigen wel bij de kerk van Christus moeten zijn om het heil
te ontvangen. Dáár wordt het heil bediend.
Art.28 richt zich tegen het religieuze individualisme, dat zich in spiritualistische kringen sterk
maakte (maakt): Verlichte geesten hebben in zichzelf een bron van 'geestelijk' leven en hebben de
kerk niet nodig. Zij vinden dat zij 'op zichzelf kunnen blijven staan'.
Te denken is hier aan de uitdrukking 'de kerk is moeder van de gelovigen', zoals Calvijn die
formuleerde. En dus onmisbaar voor hen.
Tegen die achtergrond is het argument 'buiten de kerk is geen heil' duidelijk. Snijdt men het los uit
de contekst van dit artikel, dan zouden deze woorden God in zijn vrijmacht door zijn Geest aan
banden leggen. En dat komt ons niet toe.

Te bedenken valt ook dat art. 28 geformuleerd is, tijdens een proces van reformatie, om de zgn.
'pseudo-Nicodemieten (genoemd naar Joh.3:1,2) te zoeken en te stimuleren hun keuze voor de kerk
van de Reformatie openbaar te maken.

Wat is de roeping van de gelovigen?
Ze is een positieve: 'Zich te voegen bij deze vergadering', nl. van art.27, ter plaatse. En zich niet te
laten misleiden door de arrogantie van de religieuze individualisten.
En een negatieve: 'Zich af te scheiden van hen die niet bij (tot) de kerk (be)horen'. 
Met deze laatsten kunnen moeilijk de hypocrieten (vgl.art.29) bedoeld worden, omdat zij niet te
herkennen zijn zolang hun hypocrisie niet ontmaskerd is.
In de 16e eeuw werden er wel de Roomsen o.l.v. de paus mee bedoeld, omdat zij de leer van
Christus hebben losgelaten, de orde van de kerk hebben ontwricht en de eredienst hebben vervalst.
En daarmee overheersten zij de kerk.
De roeping tot 'separatie' gaat uit van een situatie waarin mensen die in de kerk het werk van
Christus tegenstaan, vgl. Joh.10:5,8 (de stem van een vreemde) en 2 Kor.6:17, domineren.
Met zulke mensen moeten de gelovigen breken om per slot van rekening niet met de kerk zèlf te
breken. 

Art. 28 heeft dus duidelijk oog voor gelovigen die nog niet bij de kerk horen. Zij zijn wel van de
kerk, maar nog niet in de kerk.
Gods bevel is een heilzaam gebod. Het beschermt tegen het isolement van de religieuze hoogmoed.
Het bemoedigt tegelijk de om begrijpelijke redenen soms aarzelende gelovige. Er is geestelijke
moed voor nodig om kerklid te zijn en te blijven.
Wordt de hier beleden roeping genegeerd of afgewezen, dan handelt de gelovige in strijd met Gods
bevel. Over zijn behoud wordt niet geoordeeld. Dat kan ook niet. En mag ook niet. Dat oordeel is
aan God zelf.
Niettemin is en blijft in strijd handelen met Gods bevel een niet geringe zonde.
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Leer ds. J. Hoorn afgewezen
Op dit punt hebben de GKV zich moeten keren tegen de opvattingen van ds. Joh. Hoorn met
betrekking tot art.28, met name ten aanzien van de zinsnede 'buiten haar (de kerk) is geen heil' en de
consequenties daarvan voor het beoordelen van hen die 'buiten' zijn. Volgens Hoorn komen alle
gelovigen metterdaad bijeen in de samenkomsten van de kerk onder de verkondiging van het Woord
(behalve als een gelovige ziek is of om een andere reden verhinderd). Die samenkomsten bevatten
te allen tijde dan ook een volheid aan gelovigen. 
De consequentie van deze gedachte is dat hij geen gelovigen buiten deze bijeenkomsten kent.
Buiten de kerk kan, volgens Hoorn, niemand gelovig genoemd worden, want buiten de verzameling
van Gods volk valt er niets te geloven. Omdat daar niets is. Geen enkele zaligheid is daar. 
Heeft Hoorn positie willen kiezen tegen alle kerkelijk relativisme, dan is hij hier toch ernstig
uitgegleden en tot een mis-verstaan van de belijdenis gekomen. Hoorn laat geen ruimte meer voor
de vrijmacht van het werk van de Heilige Geest en de kracht van het Woord van God. 
De GKV hebben zijn opvattingen door de uitspraken van haar generale synoden van Heemse en van
Spakenburg-Noord een en ander maal afgewezen. Zij zijn van overtuiging dat in de opvattingen van
Hoorn "aan de breedheid van Christus' werk en van Gods barmhartigheid in het vergaderen van de
kerk op onaanvaardbare wijze te kort wordt gedaan". 5

Geen pluriformiteitsleer
In de GKV wordt de pluriformiteitsleer van A. Kuyper, bijgevallen door H. Bavinck, afgewezen.
Wij zijn er dankbaar voor dat K. Schilder de ogen heeft geopend voor het gevaar van deze leer.
Schilder heeft gezien hoe door deze leer het kerkelijk besef wordt uitgehold en tegelijk daardoor de
roeping van art.28, die tegelijk een roeping is om voor de waarheid van het Woord van God te
strijden, verlamt.
We zijn het dan ook eens met de kritiek van Van Genderen (die Schilder bijvalt) op deze leer en op
de vervanging daarvan in het pluralisme dat 'de deur open zet voor een grenzenloos individualisme
en subjectivisme'. De confessionele eenheid van het geloof wordt in de pluraliteits-opvatting
immers losgelaten ter wille van de dialoog.
Van Genderen schrijft terecht: "Een kerk met zoveel ruimte, dat praktisch alles als legitiem of
althans als tolerabel beschouwd wordt, is geen pijler en fundament van de waarheid meer, wat de
gemeente van de levende God volgens de apostel is (1 Tim.3:15)."  6

2.3.3  Artikel 29
Dit artikel gaat blijkens het opschrift (dat in het Geref. Kerkboek vollediger is dan in de editie
Dankbaar) over de kenmerken van de ware kerk, van haar leden en van de valse kerk.

De kenmerken van de kerk zijn wel te onderscheiden van haar eigenschappen. Er is wel duidelijk
samenhang tussen beide, maar bij de kenmerken gaat het vooral om het publiek herkenbaar zijn
van de kerk. "Terwijl de eigenschappen zeggen wàt de kerk is, zeggen de kenmerken wáár de kerk
is", aldus prof. Van Genderen. 7

Uiteraard gaat het wel bij beide om wat God in zijn Woord ons geopenbaard heeft. 

Belang van de kenmerken
Het is niet populair om de kenmerken te hanteren inzake de roeping om de ware kerk te
onderscheiden. Al gauw kan dat in verband gebracht worden met hoogmoed.
Nu kan het beroep op de kenmerken van de ware en de valse kerk ongetwijfeld gedaan worden in
een geest van hoogmoed en zelfverzekerdheid. Het dient dan alleen maar onze zelfbevestiging,
waarbij het onderscheid tussen 'waar' en 'vals' op een ongeestelijke manier gehanteerd wordt.
En dat kan de bedoeling van de belijdenis niet zijn. Omdat dat de bedoeling van Gods Woord niet
is. Het gaat altijd om een geestelijke beoordeling, vgl. 1 Kor.2:14.
Er is dus wel moed voor nodig om de onderscheiding waar en vals toe te passen.
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Toch zijn deze kenmerken en het hanteren daarvan van groot 
belang. Dat belang is vooreerst te verstaan vanuit de moeilijke en onduidelijke kerkelijke situatie in
de 16e eeuw.
In art. 28 wordt de roeping onder woorden gebracht om je te voegen bij de katholieke kerk zoals die
in art. 27 is beleden. Maar voor heel velen was de brandende vraag: Hoe moet ik dat nu waar
maken? Waar vind ik dan die kerk?  Art.29 nu wil hulp bieden door de weg naar die katholieke kerk
te wijzen. Het belang van de kenmerken is in onze 20e/21e eeuw niet minder groot, omdat er ook
vandaag veel in de wereld is wat zich ten onrechte kerk noemt. Christus waarschuwt voor valse
profeten, valse christussen en verleiding. 
De kerkelijke situatie is wel anders dan toen. Maar ze is er niet duidelijker op geworden. Er zijn
meer kerken, kerkverbanden dan destijds die naast elkaar bestaan en gescheiden van elkaar leven,
en die zeggen de gereformeerde belijdenisgeschriften te aanvaarden. 
Art.29 wil ook in de delta van wat is gaan heten 'de gereformeerde gezindte' hulp bieden bij het
trouw nakomen van de roeping van art.28 om ons te voegen bij de katholieke kerk van art.27.        
Ware kerk - valse kerk
We komen hier in de belijdenis weer het begrip 'waar' tegen. Nu concreet gezet tegenover 'vals' in 
de uitdrukking 'valse kerk'. 'Waar' betekent ook hier dat de katholieke kerk van art.27 zich
onderscheidt voor wie haar zoekt, van schijn, bedrog, namaak, kortom van alle pseudo-
kerkelijkheid.
Waar 'men zich richt naar het zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd is verwerpt en
Jezus Christus erkent als het enige Hoofd' (tekst van het Geref.Kerkboek), daar is de katholieke
kerk. Het gaat hier dus om de onderscheiding echt of onecht.

Welke kenmerken
De belijdenis noemt er drie: 
- de zuivere prediking van het evangelie onderhouden, 
- de zuivere bediening van de sacramenten onderhouden,
- de kerkelijke tucht oefenen om de zonden te straffen.

In het woordgebruik valt op dat het om één grote activiteit gaat die onderscheiden wordt in drie
elementen. De kenmerken geven bepaald geen statisch beeld van de kerk.
Daarbij gaat het ook heel duidelijk om de zuiverheid. 
'Onderhouden' legt er de nadruk op dat het structureel in de kerk zo toegaat, niet slechts
incidenteel. Structureel in de prediking, vgl. bijv. Hand.2:42 (zij bleven volharden) en 1 Tim.3:15.
Evenzo in de bediening van de sacramenten, vgl. bijv. Mat.28:19 en 1 Kor.11:20-29.
Niet minder in de tucht, vgl. bijv. 1 Kor.5:4,5 en Mat.18:15-17.
Met behulp van deze herkenningspunten vindt men de kerk van Christus.

Kenmerken van de christenen
Opmerkelijk is dat art. 29 naast de kenmerken van de kerk ook de kenmerken van haar leden noemt.
Beide hangen ten nauwste met elkaar samen.
Prof. van Genderen merkt over die samenhang terecht op: "Wie denkt dat het voldoende is, als het
maar in orde is met de bediening van Woord, sacramenten en tucht, vervalt tot objectivisme en
tekent een abstract beeld van de kerk. Over de kerk spreken en de leden van de kerk erbuiten laten,
is een onmogelijkheid. De kerk is immers een heilige vergadering van de ware gelovigen (art.27).
Maar er zijn in haar ook mensen die doen alsof - hypocrieten of huichelaars. Zij behoren niet tot de
kerk. Daarom moet ook gezegd worden, wat de kenmerken van de ware christenen zijn, die wel tot
de kerk behoren. Het is dus niet genoeg om lid te zijn van de ware kerk, want het gaat erom een
waar lid van de war kerk te zijn. De Heid. Catechismus gebruikt de uitdrukking: een levend lid
(Zondag 21)." 8 
Van Genderen merkt dan vervolgens op dat bij de kenmerken van de christenen het geloof voorop
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staat. Er moet naar de stem van de Herder geluisterd worden. "Mijn schapen horen naar mijn stem",
zegt Christus in Joh.10:27. De klank van het Woord moet ook weerklank vinden in de harten van de
kerkleden. 
Art.27 begon met te zeggen, dat in de katholieke kerk de ware gelovigen bijeen gebracht worden.
Ware gelovigen onderscheiden zich van alle schijnheiligheid, hypocrisie.

De kenmerken van de valse kerk zijn het tegenbeeld van die van de ware kerk. Bij de kenmerken
waaraan zij te herkennen is gaat het niet om de vraag of in haar zonde voorkomt, of dat er dwaling
bestaat. De ware kerk is ook niet volmaakt. Maar het gaat wel om de vraag: Wie heeft daar gezag?
Wie heeft het in haar  voor het zeggen: Christus of mensen? 
Van de valse kerk zegt art.29: zij "wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen". K. Schilder
heeft in dit verband opgemerkt, "dat elk ander juk, zodra het opleggen ervan tot principe van
kerkvergadering en van kerkafgrenzing gemaakt zou zijn, de desbetreffende kerk automatisch, ipso
facto, tot valse kerk stempelt. Dus niet, wanneer zij 'eens een ongelukkig besluit' neemt (wie doet
dat niet?), maar wanneer zij van dat valse juk een beginsel maakt, een beginsel, een maatstaf, een
principe van kerkvergadering: alzó dus, dat zij ambtelijke dienst bindt aan wat niet het juk van
Christus is."9 

Een kerk is valse kerk indien zij niet meer aanspreekbaar is op het Woord van God, omdat zij dat
Woord heeft onderworpen aan het gezag van mensen, waaruit blijkt dat zij niet buigt onder het 'juk
van Christus'.
Nu zal een kerk niet van het ene op het andere moment valse kerk worden. Het is een proces van
verwording dat men met door de Schrift gescherpte ogen opmerkt. Een proces dat begint wanneer
een ander juk dan dat van Christus wordt opgelegd. En dat niet meer te stuiten is, tenzij God
reformatie geeft en men zich bekeert.   

3. DE GEREFORMEERDE KERKEN EN DE ARTIKELEN 27-29 NGB

We willen nu nog iets meer ingaan op de vraag hoe de GKV het belijden omtrent de kerk hanteren.
Daarvoor vestigen we eerst de aandacht op enkele kerkelijke uitspraken in dit verband. Vervolgens
gaan we in op de punten 4 en 5 van de Notitie-ds. Westerink namens de christelijke gereformeerde
deputaten.

3.1 Enkele kerkelijke uitspraken

3.1.1 De Acte van Vrijmaking of Wederkeer van 1944.
De 'Acte van Vrijmaking of Wederkeer' is wel geen kerkelijke uitspraak door een generale synode
gedaan, toch leren we eruit hoe de GKV staan willen voor de belijdenis met betrekking tot de kerk.
Alle bezwaarde kerkleden, ambtsdrager of niet, die de Acte ondertekenden, "sedert geruime tijd
opgemerkt hebbende het bederf in De Gereformeerde Kerken in Nederland, zoowel in de
verminking of verloochening van de op Gods Woord gegronde geestelijke politie, orde en discipline
of tucht der kerk, als in de verbastering van de leer, waarop gefundeerd is de bediening der Heilige
Sacramenten naar de verordineering van Christus in Zijn Woord; en in het thans wel bevestigde
misbruik der kerkelijke tucht, welke stukken naar onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis (art.29)
alle raken de merkteekenen der ware Kerk;", achtten zich geroepen "overeenkomstig het ambt aller
geloovigen naar artikel 28 onzer Nederlandsche Geloofsbelijdenis" te verklaren en te besluiten
zoals zij in de Acte gedaan hebben.
Zij besloten zich "van den band aan de hierboven genoemde synode (die van Utrecht 1943-1945,
MHS) in haar evenbedoelde leer en usantie te willen vrijmaken en alzo te willen wederkeeren tot
een onder dit hiërarchisch juk niet langer geknechte kerkelijke samenleving, in onverzwakte trouw
aan de aangenomen kerkelijke ordening;". 
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Zij verklaarden eveneens zich "vrij te maken niet alleen van het synodaal-hiërarchische, doch ook
van het daarmede tegelijkertijd opgelegde theologisch-wetenschappelijke juk, dat niet het juk van
Christus is, (), opdat zij mochten wederkeeren tot, en gezamenlijk verblijven onder, de
gehoorzaamheid van Christus en van den Woorde Gods, gelijk dit door haar beleden is in de
formulieren van eenigheid, te voren door deze kerken aanvaard, en daarin alleen."
In deze woorden klinkt door hoe de gereformeerden die zich vrijmaakten trouw wilden blijven aan
wat we belijden omtrent de katholiciteit en de eenheid van de kerk.
Zij trokken in de kerkelijke crisissituatie van 1944 de lijn door die ook al aangegeven was in de
"Acte van Afscheiding of Wederkeering" van 1834. Daarin werd ook de noodzaak erkend zich te
moeten afscheiden "overeenkomstig het ampt aller gelovigen art.28" van de NHK die de valse kerk
genoemd wordt "volgens Gods Woord en Art.29 van onze belijdenis".
In 1834 is gestreden om gehoorzaam te blijven aan Christus en te blijven onder zijn juk. Voor
dwaalleer en hiërarchie mag in de kerk geen plaats zijn. Worden zij getolereerd, dan werken we de
Zoon van God tegen in zijn kerkvergaderende werk.

Aan de andere kant mag ook geen afbreuk gedaan worden aan de eenheid en de katholiciteit van de
kerk van Christus door zelfgenoegzaamheid en introvertie.
Voor dat gevaar hebben de afgescheidenen en de vrijgemaakt gereformeerden oog gehad. Met de
NHK wilden de afgescheiden broeders geen gemeenschap meer hebben, "tot dat deze terugkeert tot
de waarachtige dienst des Heeren."
De broeders van de Afscheiding verklaarden tevens "gemeenschap te willen uitoefenen met alle
ware Gereformeerde ledematen en zich te willen vereenigen met elke op Gods onfeilbare Woord
gegronde vergadering".
Datzelfde verklaarden ook de Vrijgemaakten met deze woorden: "bereid zijnde, zoo haast als men
dit hebben kan gemeenschap te willen oefenen met allen, die in eenigheid der leer, welke naar den
Woorde Gods is, met ons willen leven of gaan leven in een aangenomen of wederom aan te nemen
kerkenordening, op dat Woord gegrond."

De taal van deze Acte hebben de GKV direct ook willen concretiseren. De eerste gewone generale
synode na de Vrijmaking, die van Groningen 1946, besloot op verzoek van diverse particuliere
synoden en plaatselijke kerken, verwijzend naar de Schriften (Joh.17: 20, 21; Fil.2: 1, 2; Ef.4: 3-6)
en de belijdenis (o.a. art.28 NGB) en voorts naar de Acten van Afscheiding en Vrijmaking "contact
te zoeken met de Christelijke Gereformeerde Kerk, die met ons staat op dezelfde basis van Gods
Woord en de Drie Formulieren van Enigheid, ten einde in de weg van samenspreking of
correspondentie na te gaan, wat ons verenigt en wat ons nog verdeelt, en gezamenlijk middelen te
beramen, die onder de zegen des Heren kunnen leiden tot kerkelijk samenleven" (Acta art.88).
Voor die oecumenische wil staan de GKV vandaag nog. Zij hebben daar geen woord van
teruggenomen of afgezwakt.

3.1.2  De afwijzing van de 'Open Brief' 
In de Notitie van ds. T. Dekker (november 1988) inzake de Nederlands Gereformeerde Kerken is
uiteengezet welke oorzaken geleid hebben tot de breuk in de GKV in de zestiger jaren.
De moeiten en tegenstellingen die er gegroeid waren binnen de kerken, culmineerden in het
verschijnen van de zgn. Open Brief in 1966, gericht aan de 'Tehuis-gemeente' van ds. A. van der
Ziel in Groningen, en de gevolgen daarvan.
De schrijvers wilden met een soort solidariteitsverklaring deze gemeente en haar predikant een hart
onder de riem steken. Tegelijk wilden zij publiek de GKV waarschuwen tegen de huns inziens
verkeerde koers van het vrijgemaakte kerkelijk leven.
Naast de vraag "of het historisch fundament van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (n.l. Gods
Woord en de drie formulieren van enigheid, MHS) ook samenvalt met het fundament van de heilige
algemene Christelijke Kerk", werd in de Open Brief ook als een "religieus zeer gevaarlijk
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vrijmakingsgeloof" de overtuiging afgewezen: "De vrijmaking vond plaats overeenkomstig art.28
N.G.B. Het zou geweest zijn een zich voegen bij de ene ware kerk, die onze geloofsbelijdenis
conform de Schriften kent. Deze ware kerk wordt in deze landen vergaderd op de aloude grondslag
van de Gereformeerde Kerken, n.l. Gods Woord en de drie formulieren van enigheid, terwijl haar
kerkelijk samenleven alhier wordt geregeld door de Dordtse Kerkenordening. De vrijmaking, die
tegen confessionele insluipsels en kerkrechtelijke misgrepen en verschuivingen het historisch
Gereformeerd karakter van de kerk alhier handhaafde, bewaarde ons zo bij Gods ene kerk op
aarde", aldus de Open Brief.
 
De Generale Synode van Amersfoort-West 1967 kreeg met de Open Brief en de gevolgen ervan te
maken doordat één van haar afgevaardigden, ds. B.J.F. Schoep, mede-ondertekenaar en ook, zoals
later bleek, de initiatiefnemer was van de OB.
De synode sprak toen uit 
"dat er een onaanvaardbare tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de instemming met de
belijdenis der kerk, door ds. B.J.F. Schoep ter vergadering betuigd, en anderzijds de inhoud van de
Open Brief aan de z.g. Tehuis-gemeente in Groningen, waarvoor ds. Schoep door zijn
ondertekening de verantwoordelijkheid aanvaardde",
omdat de synode van oordeel was
"A. dat hetgeen () uit de Open Brief is geciteerd, niet anders is dan het disputabel stellen van de
inhoud en het katholiek of algemeen karakter der gereformeerde belijdenis, waardoor zij als
hoofdsom van de waarachtige en volkomen leer der zaligheid in twijfel wordt getrokken, hetgeen
wel past in het kader van de huidige z.g. oecumenische beweging, maar door de gereformeerde
kerken altijd is verworpen, omdat zij haar belijdenis als hoofdsom der christelijke leer hebben
aanvaard en als zodanig mochten handhaven;
B. dat hetgeen () uit de Open Brief is geciteerd, bewijst, dat inzake het schriftuurlijk-confessioneel
fundament van de kerken der vrijmaking de artikelen 27-29 der N.G.B. niet worden nagesproken."
(Acta art. 16)
De synode besloot daarom "uit kracht van de belijdenis der waarheid, ds. B.J.F. Schoep niet te
ontvangen als lid van deze gereformeerde generale synode". (Acta art.18)

De Generale Synode van Hoogeveen 1969-1970 ontving een aantal verzoeken om revisie van de
besluiten van 'Amersfoort-West', maar sprak uit daaraan niet te kunnen voldoen.
'Hoogeveen' stelde namelijk tegenover appellanten dat 'Amersfoort-West' terecht de bewuste
tegenstrijdigheid had geconstateerd. 
Met betrekking tot het in de Open Brief gewraakte 'vrijmakingsgeloof' stelde de synode tegenover
appellanten, die gevraagd hadden te bewijzen, dat de geciteerde passage uit de "Open Brief" strijdig
is met de door de confessie vereiste toepassing van de betreffende verhouding van gereformeerde-
en gebonden kerken, dat "allereerst opgemerkt dient te worden dat artikel 29 der N.G.B. stelt, dat
"wij geloven", dat "de merktekenen om de ware Kerk te kennen" déze zijn: (en dan volgen de
bekende woorden uit dat artikel), en dat naar dié schriftuurlijke en beleden norm de kerkelijke
situatie moest worden beoordeeld. De rechte hantering van deze norm gaf en geeft de gereformeerde
kerken na de vrijmaking het recht te erkennen, dat zij de merktekenen der ware Kerk hebben.
Intussen hebben deze kerken zich daarmee over de niet-vrijgemaakte kerken niet uitgesproken in de
zin als het geciteerde gedeelte uit de "Open Brief" doet: wat deze brief "confessionele insluipsels'
noemt, werd in 1944 geheten "onschriftuurlijke leeruitspraken" en wat deze brief aanduidt als
"kerkrechtelijke misgrepen" werd in 1944 benoemd als "ongoddelijke tuchtmaatregelen". Deze
beide gesignaleerde en duidelijk-bewijsbare zonden laten zich niet losmaken van hetgeen artikel 29
der N.G.B. belijdt over de merktekenen der Kerk."
De synode wees ook de stelling van appellanten dat "geen uitgewerkte, wèl-gefundeerde en
algemeen kerkelijk-aanvaarde overtuiging is aan te wijzen omtrent de door de confessie vereiste
toepassing van de artikelen 27-29 op de concrete kerkelijke situatie van heden", als niet terzake van
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de hand. 
De synode meende dat "zulk een 'overtuiging' ook geen voorwaarde is, waaraan voldaan moet
worden alvorens de inhoud van genoemde artikelen mag worden toegepast op de concrete
kerkelijke situatie." Als men zo'n voorwaarde stelt, dan wordt de inhoud van de betreffende
artikelen buiten werking gesteld zolang aan die voorwaarde niet voldaan is.
Bovendien impliceren de beginwoorden "Wij geloven" een "alles voor waarachtig houden, dat God
ons in Zijn Woord geopenbaard heeft" (zondag 7 H.C.), en dat houdt de erkenning in "van een
goddelijke norm", aldus 'Hoogeveen'.
Dit normatieve spreken is volgens de synode ook uitgedrukt in art.28 NGB, waar als de roeping van
iedere gelovige erkend wordt dat hij zich bij de kerk voegt.
De synode was van oordeel dat "naar deze, uit de Schrift afgelezen normen, het gewraakte gedeelte
uit de "Open Brief" beoordeeld is door de generale synode van Amersfoort-West en veroordeeld (is)
als in strijd met deze normen."
Genoemde normen "maken het onmogelijk geen tegenstrijdigheid te erkennen tussen instemming
met de belijdenis der kerken enerzijds - hetgeen inhoudt een aanvaarding en gelovige toepassing der
beleden normen, én de handhaving van het gewraakte gedeelte van de "Open Brief" - hetgeen
inhoudt een loslating van deze normen."
"De vrijmaking was niet alleen een handelen naar artikel 32 der N.G.B. (zoals één der kerken,
eveneens appellant, stelde: "De Vrijmaking was een handelen naar art.32 N.G.B.: 'en daarom
verwerpen wij alle menselijke vonden en wetten, die men zou willen invoeren om God te dienen en
de consciënties te binden en te dwingen in wat manier het zou mogen zijn' en geen afscheiding van
de valse kerk"), maar ook naar artikel 28 der N.G.B., zoals ook de 'Acte van Vrijmaking of
Wederkeer' stelt". (Hoogeveen, Acta, art.87).
De uitspraken van de synoden van Amersfoort-West en Hoogeveen tonen aan dat de GKV in de
moeiten van de jaren-60 trouw gebleven zijn aan de lijn van de Vrijmaking van 1944. Zij bleven de
Vrijmaking erkennen als een werk van de Here.

3.1.3  De afwijzing van de leer van ds. J.Hoorn 
Ook op ander front hebben de GKV moeten waken voor hun trouw aan de belijdenis omtrent de
kerk. Zij hebben de leer van ds. J. Hoorn inzake art. 28 NGB als in strijd met Schrift en belijdenis
moeten afwijzen. Hierboven is er al op gewezen.
Wie de uitspraken van de synoden die daarmee te maken kregen, bestudeert, merkt dat ook toen de
inzet was te blijven bij wat we belijden in de artt. 27-29 NGB.
Belangrijk is daarom de uitspraak van de Generale Synode van Heemse 1984-1985, namelijk
"dat - alles samengenomen - in het gevoelen van ds. Hoorn aan de breedheid van Christus' werk en
aan Gods barmhartigheid in het vergaderen van de kerk op onaanvaardbare wijze tekort wordt
gedaan." (Acta art.131)
De Generale Synode van Spakenburg-Noord 1987 heeft zich uitvoerig met een aantal
revisieverzoeken moeten bezighouden.
Zij besloot evenwel de uitspraken van haar voorgangster te handhaven en sprak uit dat de leer van
ds. Hoorn terecht is afgewezen als in strijd met Schrift en belijdenis (Acta art.172).

Samenvattend kan gezegd worden dat de GKV in haar kerkelijke uitspraken die het belijden
omtrent de kerk regarderen, aan dit belijden trouw hebben willen blijven. Zij zijn daarmee
voortgegaan in het spoor van Afscheiding en Vrijmaking.

3.2 Ware kerken en ware leden
We willen vervolgens ingaan op de bezwaren die genoemd zijn onder de punten 4 en 5 van de
Notitie-ds. Westerink.

3.2.1  Ware kerken en hun vereniging
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Als bezwaar onder punt 4 wordt genoemd: "Als men (nl. de GKV) een andere kerk als ware kerk
erkent, dan dient die kerk zich zo spoedig mogelijk met de Geref. kerken te verenigen."
De Generale Synode van Spakenburg-Noord 1987 die het initiatief nam om de CGK weer te zoeken
en verder te gaan op de weg van de samenspreking, herhaalde voor haar besluit wat 'Groningen
1946' al uitsprak om de CGK te zoeken, Acta art.88. Daarin komen de woorden "zo spoedig
mogelijk met de GKV verenigen" echter niet voor. Spakenburg-Noord voegde daaraan nog toe: "...,
opdat allen zich door de Here Jezus Christus laten vergaderen in eenheid van het ware geloof". 
In haar brief aan de synode van de CGK schreef 'Spakenburg-Noord': "Broeders, wij willen u
zoeken en u tegemoet komen, zover wij dit voor de Here kunnen verantwoorden." En: "De generale
synode bidt de Here (), dat de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken
elkaar gaan vinden op de basis van de Heilige Schrift en de belijdenis, in de eenheid van het ware
geloof."
Deze woorden spreken een andere taal dan in genoemd bezwaar gedaan wordt. 

Ook hebben onze deputaten nooit tegen de CG. deputaten gezegd: "Wij zijn de enige ware kerk." 
Dat konden zij ook niet zeggen, waar de GKV dat nooit uitgesproken hebben. 
Wel schreven onze deputaten kort voor de G.S. van Kampen 1951 in een antwoordbrief aan de CG.
deputaten: "Wie heeft u diets gemaakt, dat wij alle andere kerken als valse kerken bestempelen? In
onze mondelinge samensprekingen is dergelijke dwaasheid duidelijk weerlegd."

De overtuiging bij de GKV dat er 'slechts één ware kerk op één plaats mag zijn', betekent niet dat
alle andere instituten daarmee gediskwalificeerd worden tot 'valse' kerken.
In die overtuiging klinkt wél door dat aan de eenheid in het geloof ook concreet gestalte gegeven
moet worden, doordat kerken die elkaar als 'ware' kerken zijn gaan herkennen, haar eenheid in het
ware geloof serieus nemen en zich ervoor inzetten om elkaar ook daadwerkelijk te vinden aan de
ene avondmaalstafel. 
Van ware kerken mag verwacht worden dat zij de eenheid van de kerk, die zij belijden als een gave
én een opgave van Christus, ook in de praktijk van het kerkelijke leven willen onderhouden. Ware
kerken hebben toch de 'oecumenische wil' (vgl. in de laatste zin in art.27 de woorden "met hart en
wil") conform haar katholiek karakter, om zich overeenkomstig het gebed van Christus, Joh.
17:20,21, met elkaar te verenigen.
De GKV willen zich niet neerleggen bij een 'pluriformiteit necessitate coactu'. Komt het op één
plaats tot een elkaar herkennen en erkennen als ware kerk van Christus, dan zal men met volharding
de eenheid moeten zoeken.
Daarmee is niet de wil en het streven naar eenheid als een 'vierde kenmerk' aan de drie in art.29
toegevoegd. Het oecumenische willen is met de eigenschappen van eenheid en katholiciteit van de
kerk eenvoudig gegeven.
Die eenheid gaat niet ten koste van de waarheid. Van Genderen merkt terecht op: "De ware eenheid
is de eenheid in de waarheid. Het is de eenheid waarvoor het Woord van God de norm is."10 
Bullinger wees daar al op in verband met de Luthersen.11

We stemmen ook in met wat Van Genderen schrijft over de eenheid als roeping: "Hij (Christus) bidt
in het hogepriesterlijk gebed inderdaad om de geestelijke eenheid van de zijnen. Maar een
geestelijke eenheid moet niet slechts in persoonlijke contacten en in bijeenkomsten van
gelijkgezinden zichtbaar worden. Zij moet juist in het kerkelijke leven gestalte krijgen. Het gaat
erom dat de wereld erkent, dat de Vader Christus gezonden heeft (Joh.17:23). Het is zoals Schilder
het eens onder woorden bracht: 'Geestelijke eenheid gaat wel voorop, maar moet dan ook dringen
tot institutaire'. 
De verscheidenheid die er in de kerken is, is niet met de bijbelse eenheid in strijd, maar de
kerkelijke verdeeldheid wel."12

Ds. Westerink schrijft in zijn Notitie: "Er is een menselijke factor in de kerk. Die was er al in de
Reformatie. Ook t.a.v. de kerk geldt wat Z 44 HC zegt: 'een klein beginsel der gehoorzaamheid'." 
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Dit valt toe te stemmen, maar zal niet in mindering gebracht mogen worden op het streven naar
eenheid. Zd.44 voegt er immers meteen aan toe: "..., maar wel zo, dat zij (die tot God bekeerd zijn)
met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige (enkele), maar naar alle geboden van God
beginnen te leven".  Ook het gebod dat voortvloeit uit de eenheid van de kerk in Christus! 
Bovendien neemt menselijke zwakheid nooit de klem van Gods geboden weg. (HC. antw. 115)

Als de GKV 'een andere kerk als ware kerk erkent', dient die kerk zich dan 'zo spoedig mogelijk met
de GKV te verenigen?
De GKV onderkennen dat er bij eenwording van kerken een weg is te gaan in liefde en
zelfverloochening. Maar menselijke weerstanden dienen te worden overwonnen. Het blijft een
diepe ongerijmdheid dat twee of meer kerken zich op één plaats als kerken van Christus
presenteren. Calvijn noemt dat onmogelijk: "Daarom wordt ze genoemd Katholiek of algemeen,
omdat men geen twee of drie kerken kan vinden, zonder dat Christus verscheurd wordt: wat
onmogelijk is."13

Uit kerkelijke uitspraken van de GKV blijkt nergens de eis dat elk andere ware kerk zich voegen
moet bij de GKV. Integendeel. De generale synode van Groningen 1946 sprak in haar besluit t.a.v.
de CGK over 'kerkelijk samenleven' en dacht duidelijk aan vereniging van kerken. 
De GKV zeggen niet: 'U moet zich bij ons voegen.' Wel: 'Wij moeten samen tot eenheid komen.'
 

3.2.2  Lid van de ware kerk of waar lid van de kerk?
Het laatste bezwaar in de Notitie-ds. Westerink luidt: "Het spreken over de ware kerk krijgt veel
meer accent dan het waar lid zijn van de kerk."
Als het waar is wat hier gesteld wordt, dan is het evenwicht in het spreken over het één en het ander
in de GKV wel zoek.
In een gezamenlijk persverslag, vastgesteld d.d. 26 maart 1992, van de CG. en onze deputaten lezen
we echter: "Na de Vrijmaking kreeg inderdaad het gereformeerde belijden omtrent de kerk veel
aandacht, omdat men weer moest leren zien hoe de belijdenis over de kerk spreekt. Maar dat ging
niet ten koste van de aandacht voor het leven in de godsvrucht. In de Gereformeerde kerken is
steeds aangedrongen op bekering en een gehoorzaam leven met de Here als gave en eis van het
verbond."
Aan deze zaak is uitvoerig aandacht gegeven in een vorige nota over de toeëigening van het heil.
Met verwijzing naar die nota behoeft daar nu niet verder op ingegaan te worden.  

Ook is wat hiervoor bij art.27 werd opgemerkt met betrekking tot 'ware gelovigen' en bij art.29 
inzake de kenmerken van de christenen de belijdenis van de GKV. Daar staan zij voor. Zij hebben
de overtuiging dat het 'waar lid zijn van de kerk' alle nadruk moet hebben. 
Het lid zijn van de ware kerk is op zich nog geen garantie dat men het eeuwige leven ontvangt. In
het ledenbestand van de ware kerk voorkomen is niet een soort (eeuwig)levensverzekering. De ware
kerk is geen trein waar men in stapt om dan vanzelf bij het eindstation aan te komen.
We stemmen in met Van Genderen: "Het is niet genoeg om lid te zijn van de ware kerk, want het
gaat er ook om een waar lid van deze kerk te zijn, een levend lid (H.C., Zondag 21). Men mag die
twee niet scheiden. Als men alleen oog heeft voor het ware instituut, ligt de weg naar het kerkisme
open. Als men alleen over de ware gelovigen spreekt en de kerk uit het oog en uit het hart
verdwijnt, ligt de weg naar het conventikel open."14

Het gaat erom waar lid te zijn van de ware kerk. Waar lid is men door een waar geloof. Door een
leven in godsvrucht, waarvoor naar het woord van Paulus in 1 Tim. 4:7 oefening nodig is. Men zal
ernaar moeten jagen, 1 Tim. 6:11. 
Wij zeggen met J. Kamphuis, wanneer hij over deze godsvrucht schrijft die voortdurend onze
aandacht moet houden: "Godsvrucht is niet bestaande zonder de Christus, en de Christus wil niet
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1. Zie  ook J. van Genderen en W.H. Velema, Beknopte Gereformeerde Dogmatiek, blz
650-651.

2. Calvijn, Institutie, boek IV, 1, 2

3. Van Genderen en Velema, a.w., blz. 625, 640-641.

4. Zie W. van 't Spijker,  '...den hals buygende onder het jock Jesu Christi
...', in Bezield verband, opstellen aangeboden aan J. Kamphuis, blz 206-219.
Volgens Van 't Spijker bevat de uitdrukking 'het juk van Christus' drie
elementen: persoonlijk geloof, samenbinding in de eenheid van de gemeente en
samenleving in één kerkverband.

zijn zonder de godsvrucht van zijn gemeente."  En: "Dat betekent dus, als we spreken over de plaats
van de christen en van de christelijke gemeente in een geseculariseerde wereld, dan zal het er ons
om te doen moeten zijn radicaal uit de Christus te leven en radicaal uit het geloof te leven.
Anders is de slag voorgoed verloren, hoe lang we dan ook nog een facade omhoog houden -, de slag
tegen de secularisatie, de slag vóór onze jeugd en vóór de gang van het Evangelie in deze, onze
wereld."15

4. TENSLOTTE

Kerkelijk één zijn en daarnaar streven behoort ook tot de 'toeëigening van het heil'. Wanneer we
letten op de samenhang tussen verwerving en toeëigening van het heil, ontdekken we dat het niet
alleen om persoonlijke zaken gaat. Niet alleen onze gemeenschap met God komt daarbij aan de
orde, ook onze gemeenschap met elkaar. Het belijden inzake de kerk raakt het belijden inzake de
toeëigening van het heil.
Onze Heiland heeft de éénheid van zijn gemeente verworven aan het kruis. Dat is een zaak van de
verwerving van het heil. Híj is onze Vrede.
Die verwerving wordt ons gepredikt. We kunnen op Christus aan, wanneer Hij ons belooft: Ik ben
uw vrede. 
Wat Christus verworven heeft, wil Hij ons nu ook toeëigenen. Waar Hij om gebeden (Joh.17) en
voor geleden heeft, dat wil Hij ons nu ook eigen maken door zijn Geest en Woord, in de weg van
het geloof. Levend in en uit geloof ligt er nu de roeping om die door Christus verworven en door de
Geest toegeëigende eenheid te onderhouden. En ons niet tevreden te stellen met een theorie van de
pluriformiteit van de kerk. Ook niet met een pluriformiteit necessitate coactu.
Leven uit geloof bewaart ons ook voor kleingeloof en moedeloosheid. Wanneer we letten op de
kerkelijke verdeeldheid en de moeite om tot elkaar te komen naar de wil en het gebod van Christus,
kan een geest van moedeloosheid zich van ons meester maken. 
We zullen echter op Christus moeten zien, wanneer we over de kerk en haar eenheid spreken. De
kerk is immers 'de gemeente Gods, die Hij zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft',
Hand.20:28. 
Komen tot kerkelijke eenheid die naar de Schrift is, is alle inzet en offers waard. 
We zijn geroepen om achter de goede Herder Jezus Christus aan te gaan en vruchten van de Geest te
dragen. De grote Herder der schapen volgen stelt ons een heerlijke toekomst in het vooruitzicht.
Daarom: 'De God nu des vredes die onze Here Jezus, de grote Herder der schapen door het bloed
van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige ons in alle goed, om zijn wil te
doen (ook t.a.v. kerkelijke eenheid), terwijl Hij aan ons doe wat in zijn ogen welbehagelijk is door
Jezus Christus', Hebr.13:20.
Want: 'Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.'
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AANVULLEND RAPPORT VAN DEPUTATEN VOOR HET GESPREK MET
DE CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN

Aan de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen te Berkel en Rodenrijs
1996

Zeer geachte broeders,

Aansluitend aan het rapport dd 18 september 1995 rapporteren uw deputaten aanvullend. Dit aanvullend rapport
heeft betrekking op de besluiten die de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Zierikzee
1995 nam inzake het gesprek met de Gereformeerde Kerken. Zij besloot de Gereformeerde Kerken te verzoeken
deputaten te benoemen om het gesprek voort te zetten. Per brief van 22 januari 1996 ontvingen uw deputaten de
officiële besluittekst. In een samenspreking midden februari werd het besluit toegelicht door deputaten 'Eenheid
en correspondentie'.
Deputaten hebben twee keer afzonderlijk vergaderd, namelijk op 15 februari en 21 maart 1996.

Het besluit van de Generale Synode te Zierikzee

De Generale Synode te Zierikzee besprak op haar zitting van woensdag 18 oktober 1995 de verhouding met de
Gereformeerde Kerken. Op uitnodiging woonden enkele van uw deputaten deze zitting bij. De voorzitter van
deputaten, dr. A.N. Hendriks, ontving gelegenheid de christelijke gereformeerde synode toe te spreken. Dr.
Hendriks deed een dringend beroep op de vergadering om uit te spreken dat de verschillen die er nog zijn over
de toeëigening van het heil en de hantering van het belijden omtrent de kerk een gescheiden kerkelijk leven voor
het aangezicht van de Here niet rechtvaardigen. Hij vroeg de vergadering om de katholieke lijn van de
Afgescheiden kerken bijeen op de synoden van Zwolle 1854, Leiden 1857 en Hoogeveen 1860 door te trekken.
De tekst van de toespraak treft u aan als bijlage 1. Deputaten bewaren goede herinneringen aan deze ontmoeting.

De christelijke gereformeerde synode nam het volgende besluit:

De synode overwegende
1 dat eerdere synoden hebben uitgesproken, dat de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) zich in alles

willen stellen op de grondslag van en begeren te leven naar de gereformeerde belijdenis;
2 dat eerdere synoden hebben uitgesproken dat er tussen de GK en de CGK ernstige en wezenlijke

verschillen bestaan;
3 dat deputaten indringend met de deputaten GK gesproken hebben over de toeëigening des heils en het

belijden omtrent de kerk;
4 dat in die gesprekken toenadering tot en een beter verstaan van elkaar geconstateerd kon worden;
5 dat ten aanzien van beide gespreksonderwerpen gezegd kan worden, dat in de GK veranderingen in

denken en praktijk te constateren zijn, maar dat er tegelijk t.a.v. beide onderwerpen aspecten zijn,
waarover nader gesproken dient te worden;

6 dat de deputaten GK hebben aangegeven, dat bij voortgaande contacten ook aan de orde moet komen de
verhoudingen met de NGK en bestaande gewoonten en situaties in ons kerkverband;

7 dat de gehouden enquete te zien geeft dat in onze kerken op een zeer gevarieerde wijze de relatie tot de
GK wordt beoordeeld en dat zelfs van tegengestelde waardering van die relatie gesproken moet worden;

van oordeel
1 dat het verheugend is dat op een aantal punten opmerkelijke vorderingen zijn gemaakt;
2 dat afgaande op de door de deputaten GK geformuleerde visie op de toeëigening van het heil en het

belijden omtrent de kerk geconcludeerd mag worden dat in het licht van de confessie de verschillen
minder ernstig zijn dan in het verleden werd gesteld, maar dat op grond van wat uit de kerken gehoord
en in de praktijk waargenomen wordt de vraag open blijft of datgene wat op het niveau van deputaten is
bereikt, ondanks positieve ontwikkelingen in prediking en gemeentebeschouwing, in de GK ook voluit
functioneert;

3 dat er ten aanzien van de overgebleven verschillen deels van een verschillend spraakgebruik en deels
van een verschillend geestelijk klimaat sprake kan zijn en dat het mede daardoor van belang is over de
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overgebleven verschillen nader door te spreken;

spreekt uit
1 dat de gesprekken met de deputaten GK op basis van de bereikte punten van overeenstemming dienen te

worden voortgezet;
a waarbij de vragen die nog zijn blijven liggen nader besproken dienen te worden en
b waarbij ook aandacht dient te worden gegeven aan de vraag hoe datgene waarover deputaten

overeenstemming hebben bereikt in de praktijk gestalte krijgt;
2 dat het tot de taak van deputaten behoort in voortgezette besprekingen in te gaan op eventuele bezwaren

die de GK-deputaten tegen de verhoudingen met de Nederlands Gereformeerde Kerken en tegen
bepaalde situaties en gewoonten in de CGK zouden willen inbrengen;

3 dat de plaatselijke kerken in contacten met de GK in het zoeken naar meerdere eenheid zorgvuldig
moeten omgaan met de eenheid die we in eigen kerkverband ontvangen hebben;

4 de plaatselijke kerken op te roepen voortdurend de zaak van de eenheid van de verschillende kerken
ootmoedig aan de Here voor te leggen in de gebeden;

en besluit
1 de brief van de generale synode van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland 1993 te

beantwoorden;
2 de GK te verzoeken deputaten te benoemen om het gesprek voort te zetten;
3 deputaten op te dragen het gesprek over de genoemde punten voort te zetten.

Opmerkelijke veranderingen

In veel opzichten zijn deputaten dankbaar voor het besluit dat de christelijke gereformeerde synode nam. Eerdere
christelijke gereformeerde synoden spraken meermalen over ernstige en wezenlijke verschillen over de
toeëigening van het heil en het belijden omtrent de kerk, die een belemmering vormen op weg naar kerkelijke
eenheid. Deze woorden keren niet weer terug in dit besluit. Uit de door gereformeerde deputaten geformuleerde
visie in de nota's 'Toeëigening in geding' en 'Omtrent de kerk' werd geconcludeerd, dat de verschillen minder
ernstig zijn dan in het verleden werd gesteld. Deputaten spreken hun teleurstelling erover uit, dat de christelijke
gereformeerde synode niet is ingegaan op het dringend beroep dat dr. Hendriks op haar deed om uit te spreken
dat de verschillen die er nog zijn over de toeëigening van het heil en de hantering van de belijden omtrent de
kerk een gescheiden kerkelijk leven voor het aangezicht van de Here niet rechtvaardigen.
Spraken eerdere synoden uit, dat het onjuist zou zijn om op grond van een verzoek van deputaten van de GK en
ten overstaan van hen een taxatie te geven van de ontwikkelingen in de NGK, nu behoort het tot de taak van
deputaten in te gaan op eventuele bezwaren die de GK-deputaten tegen de verhouding met de NGK zouden
willen inbrengen. 
Belangrijk is de uitspraak dat de plaatselijke kerken in het zoeken naar meerdere eenheid zorgvuldig moeten
omgaan met de eenheid die in eigen kerkverband ontvangen is. In de contacten met de Nederlands
Gereformeerde Kerken hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken ondervonden hoe schadelijk het kan zijn
wanneer plaatselijke contacten niet in de pas blijven met kerkverbandelijke toenadering en eenwording.
Dankbaar zijn deputaten voorts voor de oproep voortdurende de zaak van de eenheid ootmoedig aan de Here
voor te leggen in de gebeden. Het gebed van de rechtvaardige vermag in Christus veel en verplicht ook.
Deputaten hebben hun blijdschap en dankbaarheid over deze opmerkelijke veranderingen onder woorden
gebracht in de samenspreking van 15 februari 1996.

Het gesprek op 15 februari 1996 te Bunschoten

Bij dit gesprek waren aanwezig namens de Christelijke Gereformeerde Kerken ds. P. den Butter, ds. B. de Graaf,
ds. J. Oosterbroek, br. J.W. Overeem, br. A. Pothof, ds. D. Quant en ds. J. Westerink. Namens de Gereformeerde
Kerken waren alle deputaten aanwezig. 
In dit gesprek vroegen christelijke gereformeerde deputaten of onze kerken een officieel standpunt kennen over
kanselruil. Uw deputaten verwezen naar het rapport van deputaten kerkelijke eenheid die ook hierover aan uw
vergadering voorstellen doen.

veranderingen en aspecten (overweging sub 5)
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Centraal in dit gesprek stond de toelichting die de christelijke gereformeerde deputaten gaven van het besluit
over de verhouding met de gereformeerde kerken. 
Uw deputaten stemmen in met de overweging dat in de gesprekken toenadering tot een beter verstaan van elkaar
valt te constateren. 
Met de onder overweging sub 5 genoemde veranderingen in denken bedoelt de synode waardering uit te spreken
voor de genuanceerde nota over de toeëigening van het heil en de evenwichtige nota omtrent de kerk.
Gereformeerde deputaten wezen erop, dat wat nu in nota's is uitgesproken, wel degelijk leefde in de kerken en te
vinden is in de prediking, hoewel dit niet altijd zo expliciet is verwoord als nu in deze nota's. Deze zaken zijn in
confesso. Na de Vrijmaking kwam in de prediking opnieuw aandacht voor de wraak van het verbond. Als
Psalmen en profeten spreken over dwazen en goddelozen zijn dat vaak dwazen en goddelozen in Israël. Er is
front gemaakt tegen dwaling in de leer van de verkiezing, niet alleen naar buiten, ook naar binnen. Veroordeeld
werd de leer van ds. L.E. Oosterhoff, volgens wie alle bondelingen deelden niet maar in de belofte maar in de
werkelijkheid van het heil. Gereformeerde deputaten spreken daarom liever over verandering in beeldvorming.
Als de christelijke gereformeerde synode in overweging sub 5 spreekt over veranderingen in de praktijk en in
oordeel sub 2 over positieve ontwikkelingen in prediking en gemeentebeschouwing doelt zij niet kritiekloos op
allerlei beweging in de Gereformeerde Kerken, maar op ontwikkelingen die in het verlengde liggen van de nota-
Hendriks.
Desgevraagd deelden de christelijke gereformeerde deputaten mee, over welke aspecten nader gesproken dient te
worden. Het betreft:
1 moeten we spreken van 'bijzondere Geesteswerking met het Woord' of van 'Geesteswerking met het

Woord met tweeërlei uitwerking'?
2 is de kerk verbonds-gemeente of gelovige gemeente?
3 moet er gesproken worden van tweeërlei kinderen van het verbond of van tweeërlei kinderen van God?
4 wat is het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk?

minder ernstig (van oordeel sub 2)
Uw deputaten vroegen de betekenis van minder ernstig. De christelijke gereformeerde synode noemt de
verschillen 'minder ernstig' dan in het verleden (van oordeel sub 2). Hoe ernstig is dit nu nog? Christelijke
gereformeerde deputaten wezen erop, dat de zware woorden van eerdere synoden zijn weggelaten. Kerken en
deputaten zijn met elkaar op de goede weg en in de goede richting.
Wel laat de christelijke gereformeerde synode de vraag open of wat op het niveau van deputaten is bereikt (men
denkt aan de gepresenteerde nota's), in de GK ook voluit functioneert. Gereformeerde deputaten hebben hun
moeite uitgesproken ten aanzien van dit oordeel. Wie overziet de praktijk in de gereformeerde kerken en kan
haar eerlijk en billijk meten? Is de leer waaraan de kerk gebonden is (!) niet van meer betekenis als het om
kerkelijke vereniging gaat dan de onvolmaakte praktijk (Zondag 44)? Realiseren de Christelijke Gereformeerde
Kerken zich dat met de maat waarmee zij de Gereformeerde Kerken meten, zij ook zelf gemeten zullen worden?
Illustratief is het verschil tussen de christelijke gereformeerde deputaten onderling. In hun kring heeft de taxatie
van de verschillen veel aandacht ontvangen. Toegespitst op de vraag of deze verschillen een gescheiden kerkelijk
leven rechtvaardigen zegt de een duidelijk 'nee', terwijl anderen dat 'nee' nog niet zo duidelijk durven uitspreken
en vooralsnog neigen naar een 'ja'. De een spreekt van accentsverschillen, een ander tilt zwaarder aan de
overgebleven verschillen. Wanneer de christelijke gereformeerde kerken en deputaten elkaar in deze verschillen
dragen, waarom draagt men de gereformeerde kerken hierin niet?
Deputaten vonden elkaar erin, dat het van belang is voor beide kerken, wanneer er plaatselijk over de in de nota's
aangesneden onderwerpen zal worden doorgesproken.

verhouding met de NGK (spreekt uit sub 2)
De christelijke gereformeerde synode heeft zich ook over de verhouding met de NGK uitgesproken. 
De synode was van oordeel 
1 dat het na jarenlange samensprekingen niet gelukt is de bestaande verschillen weg te nemen en dat het

vooralsnog niet te verwachten is, dat die verschillen, die gebleven zijn met betrekking tot de toeëigening
van het heil in nog te houden samensprekingen geheel zullen kunnen worden weggenomen; 

2 dat de wijzigingen, die door de Landelijke Vergadering zijn aangebracht in het AKS aan onze bezwaren
tegen het AKS wel tegemoet komen, maar die bezwaren niet geheel wegnemen;

3 dat er reden is om door te spreken over de relatie tussen de Heilige Schrift en de confessie in het licht
van wat daarover in de landelijke samensprekingen met de NG commissie naar voren is gebracht;

4 dat door het besluit van de Landelijke Vergadering om het diakenambt open te stellen voor de zusters
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der gemeente een nieuwe hindernis is gelegd op de weg naar kerkelijke eenheid;
5 dat het dienstig is nogmaals te wijzen op wat de synoden van 1983, 1986 en 1992 uitspraken, namelijk

dat het zoeken naar eenheid tussen plaatselijke kerken het hele kerkverband raakt en dat het daarom
belangrijk is de noodzaak van het bewaren en bevorderen van die eenheid in eigen kerkverband in het
oog te houden;

6 dat het gewenst is dat er aandacht wordt besteed aan de positie van de samenwerkingsgemeenten.
De synode sprak uit
1 met droefheid te moeten vaststellen, dat tot dusver in de samensprekingen de verschillen met betrekking

tot de toeëigening van het heil die een belemmering vormen op de weg naar kerkelijke eenheid niet
voldoende duidelijk zijn weggenomen;

2 dat gelet op het genoemde onder van oordeel sub 2, 3 en 4 er nieuwe belemmeringen zijn op de weg
naar kerkelijke eenheid.

Gereformeerde deputaten signaleren bij de christelijke gereformeerde synode grotere reserve in de verhouding
met de NGK. We vragen er uw aandacht voor dat de christelijke gereformeerde synode wil doorspreken over de
relatie tussen de Heilige Schrift en de confessie, over de vragen ten aanzien van het AKS en over de openstelling
van het diakenambt voor de zusters van de gemeente. De christelijke gereformeerde synode taxeert de genoemde
verschillen als belemmeringen op de weg naar kerkelijke eenheid. Deputaten zijn van oordeel dat de bezwaren
van de christelijke gereformeerde synode tenderen naar een Schriftuurlijke positiebepaling. Ze steunen de
christelijke gereformeerde broeders in deze opstelling en achten de oproep van de christelijke gereformeerde
synode aan de plaatselijke kerken en de kerkelijke vergaderingen tot terughoudendheid in het zoeken naar en
uitbreiden van de contacten met de NGK wijs. De bezwaren die de CGK hebben richting de NGK zijn veelzins
ook door gereformeerde deputaten 'kerkelijke eenheid' aan de orde gesteld in hun gesprekken met de NG
commissie.

situaties en gewoonten in de CGK (spreekt uit sub 2)
De christelijke gereformeerde synode sprak eveneens uit, dat het tot taak van deputaten behoort in voortgezette
besprekingen in te gaan op eventuele bezwaren die de gereformeerde kerken tegen bepaalde situaties en
gewoonten in de CGK zouden willen inbrengen.
Gereformeerde deputaten wijzen op het belang van deze uitspraak. Volgens de instructie van de synode van
Ommen 1993 zou doorgesproken moeten worden over wat de CGK en de GK verenigt en scheidt met betrekking
tot het komen tot kerkelijke eenheid. Deze zaak kwam in de samenspreking op 10 april 1995 aan de orde, terwijl
dit aspect ook belicht werd in de toespraak van dr. Hendriks ter synode. Deze uitspraak geeft nu daadwerkelijk
opening om hierover door te spreken. Concreet denken deputaten aan punten als: de grote 'elasticiteit' in de
Christelijke Gereformeerde Kerken: de gesloten kansels, de perforatie van gemeentegrenzen, de gemakkelijkheid
in samenwerking op het gebied van evangelisatie met Baptisten en GKN, het voorgaan in andere kerken, de
verschillen in prediking, zaken rond het Schriftgezag. 

Deputaten willen uw vergadering in overweging geven aandacht te geven aan een gezamenlijke
bezinning op eenheid in kerkelijk handelen ten aanzien van echtscheiding en tweede huwelijk. Een gezamenlijke
bezinning en opstelling van beide kerken op het punt komt niet alleen het gezag van de kerkelijke regelgeving op
dit punt ten goede, maar bevordert ook de kerkelijke herkenning. Zou het niet van groot belang zijn ten aanzien
van de liturgie voeling te houden met de CGK? Verwijdering van elkaar is eerder geschapen dan ongedaan
gemaakt. De samenwerking in de opleiding tot de dienst van het Woord zou een punt van nadere bezinning
kunnen zijn. Ook zouden deputaten het toejuichen, wanneer er gemeenschappelijke bezinning zou komen tussen
ambtsdragers van beide kerken over bijvoorbeeld de toeëigening van het heil en de hantering van de belijdenis
omtrent de kerk.

Eén deputaatschap voor kerkelijke eenheid

Deputaten voor kerkelijke eenheid kwamen per brief van 3 november 1995 met de suggestie om uw vergadering
voor te stellen voortaan één deputaatschap voor kerkelijke eenheid te benoemen. 
Uw deputaten zijn van oordeel dat samenvoeging tot één deputaatschap hen efficiënt lijkt. Er is één adres waar
men met vragen over de contacten met de CGK terecht kan. Aanwezige kennis en ervaring worden gebundeld.
Bovendien blijven landelijke en plaatselijke samensprekingen organisatorisch dicht bij elkaar. Adviezen voor
plaatselijke samensprekingen kunnen beter worden afgestemd op het verloop van landelijke gesprekken, en
omgekeerd. Vermindering van de werklast van deputaten verwachten zij niet. Integendeel.
Deputaten achten het van betekenis, dat duidelijk zichtbaar blijft dat binnen het geheel van het werken aan
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kerkelijke eenheid de gesprekken met de CGK voor de GK van een bijzonder karakter zijn. Het is wellicht wijs
met het oog op een goede voortzetting van de contacten aandacht te geven aan het element van continuïteit in de
bemanning van de sectie die spreekt met de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De vergadering op 21 maart 1996 te Amersfoort

In de vergadering van 21 maart 1996 stelden deputaten de tekst van het aanvullend rapport vast. Zij besloten dit
rapport nog aan de kerken toe te zenden.

Concept-besluittekst

Deputaten geven u de volgende besluittekst in overweging.

Materiaal:
1 rapport dd. 18 september 1995 van deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde

Kerken, deel I;
2 rapport dd. juni 1994 van deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken, deel II

Toeëigening in het geding: nota over de toeëigening van het heil;
3 aanvullend rapport dd. 21 maart 1996 van deputaten voor het gesprek met de Christelijke

Gereformeerde Kerken;
4 besluit van de Christelijke Gereformeerde Synode te Zierikzee inzake de verhouding met de

Gereformeerde Kerken dd. 18 oktober 1995;

Besluit:

1 deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken te dechargeren;
2 er dankbaarheid over uit te spreken 

a dat de CGK niet langer spreken over ernstige verschillen, die een belemmering vormen op weg
naar kerkelijke eenheid;

b dat de christelijke gereformeerde synode haar deputaten opdraagt in voortgezette besprekingen
in te gaan op eventuele bezwaren tegen de verhouding van de CGK met de NGK en op situaties
en gewoonten in de CGK inzake Schriftgezag, kerkverbandelijk samenleven en vormen van
interkerkelijke samenwerking;

c dat de christelijke gereformeerde synode de relatie Schrift en confessie, de vragen inzake het
AKS en het besluit om het diakenambt open te stellen voor de zusters van de gemeente
belemmeringen acht op de weg naar kerkelijke eenheid met de NGK en dat de synode erop
aandringt, dat terughoudendheid betracht wordt in het zoeken naar en uitbreiden van de
contacten met de NGK; 

d dat de christelijke gereformeerde synode de plaatselijke kerken oproept in het zoeken naar
meerdere eenheid zorgvuldig om te gaan met eenheid die in eigen kerkverband is ontvangen, en
de zaak van de eenheid ootmoedig aan de Here voor te leggen in de gebeden;

3 deputaten kerkelijke eenheid op te dragen om het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken
voort te zetten;

4 aan deputaten de volgende instructie te geven:
a het gesprek met deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken voort te zetten om wegen

en middelen te zoeken die tot kerkelijke eenheid voeren;
b in dit gesprek aandacht te geven aan de door de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de orde

gestelde overgebleven vragen, alsmede aan de vraag hoe datgene waarover overeenstemming
bereikt is in beide kerkgemeenschappen in de praktijk gestalte krijgt;

c uit kracht van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tot bewaring van de belijdenis der
waarheid met de christelijke gereformeerde deputaten door te spreken ten einde te komen tot
een gezamenlijke Schriftuurlijke positiebepaling inzake de verhouding tot de NGK;

d met christelijke gereformeerde deputaten spreken over situaties en gewoonten in de CGK
inzake Schriftgezag, kerkverbandelijk samenleven en vormen van interkerkelijke
samenwerking;

e met de christelijke gereformeerde deputaten de balans op te maken van wat de beide
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kerkgemeenschappen verenigt en scheidt met betrekking tot het komen tot kerkelijke eenheid
op de grondslag van Heilige Schrift en de drie formulieren van eenheid;

f van hun handelingen en bevindingen schriftelijk rapport uit te brengen aan de eerstkomende
synode en dat rapport uiterlijk een half jaar tevoren aan de kerken toe te zenden;

Gronden:
1 deputaten, benoemd door de Generale Synode van Ommen 1993 hebben het hun opgedragen werk

gedaan in overeenstemming met de hun gegeven instructie;
2 a de christelijke gereformeerde synode te Zierikzee constateerde terecht in de gesprekken met

betrekking tot de toeëigening van het heil en het belijden omtrent de kerk toenadering tot en
een beter verstaan van elkaar;

b afgaande op de door deputaten GK geformuleerde visie op deze punten concludeerde de
synode, dat in het licht van de confessie de verschillen minder ernstig zijn dan in het verleden
werd gesteld; 

c de synode sprak uit dat deputaten in voorgezette samensprekingen behoren in te gaan op
eventuele bezwaren die de GK-deputaten tegen de verhouding tot de NGK en tegen bepaalde
situaties en gewoonten in de CGK zouden willen inbrengen;

d de bezwaren die de christelijke gereformeerde synode wil doorspreken met de NGK vormen
een relevante bijdrage aan de door de gereformeerde synode van Ommen 1993 gewenste
Schriftuurlijke positiebepaling van de CGK tot de NGK;

3 het blijft onverminderd onze roeping van Christuswege ons in te zetten voor het bereiken van de
eenheid met hen die met ons dezelfde God aanbidden en hetzelfde geloof belijden, om de eenheid van
de kerk te onderhouden onder het juk van Jezus Christus (Ef. 4:16 en Joh. 17:20-26);

Met heilbede en broedergroet,
De deputaten

A.N. Hendriks, voorzitter 
F.H. Folkerts
P. Niemeijer
M.H. Sliggers
B. van Zuijlekom
H.J. Boiten, rapporteur

Amersfooort, 21 maart 1996
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Bijlage

Tekst van de toespraak die dr. A. N. Hendriks hield op 18 oktober 1995 tot de Christelijke Gereformeerde
Synode te Zierikzee.

Broeder praeses, hooggeachte broeders,

Ik dank u hartelijk dat u mij de gelegenheid geeft om namens de gereformeerde deputaten iets tot uw
vergadering te zeggen. Wij zijn dankbaar in uw midden te mogen zijn. Er is tussen uw kerken en onze kerken
een diepe verbondenheid. Deze verbondenheid is er niet alleen historisch: wij hebben dezelfde vaderen van de
Afscheiding in 1834, maar deze verbondenheid is er door Gods genade vooral ook in het samen willen staan
voor het geloof, dat eenmaal de heilige is overgeleverd.
Juist vanwege die verbondenheid is deze ontmoeting van elkaar niet vrijblijvend. Broeders die zo één zijn in het
allerheiligst geloof, zullen zich steeds weer moeten herinneren dat Verlosser naar zijn kruis ging, om de
verstrooide kinderen van God bijeen te vergaderen (Joh. 11:52). Onze Heiland stierf op Golgotha ook voor de
eenheid van de zijnen!

Ik bid u toe dat de bespreking van het rapport van uw deputaten geschieden mag met de blik op Hem, die zijn
bloed gaf voor de eenheid van zijn kerk.
Nu ik iets tot uw vergadering mag zeggen, wil ik mijn uitgangspunt nemen in de Evaluatie, die uw deputaten u
voorlegden in hun rapport over de gesprekken die gehouden zijn. Zij schrijven: "Het kan gezegd worden dat er in
deze serie samensprekingen opmerkelijke vorderingen zijn gemaakt. Met dankbaarheid kon meer dan eens
worden geconstateerd dat er een bepaalde mate van overeenstemming werd bereikt in de visie op de toeëigening
des heils. De nota die over dit onderwerp door de GKV deputaten op tafel was gelegd, kon op vele punten onze
instemming krijgen. Ook ten aanzien van de wijze waarop de visie op de kerk was geformuleerd in de daarop
betrekking hebbende nota kon positief worden gereageerd".
Uw deputaten spreken over "intensieve samensprekingen waarin we elkaar dicht genaderd zijn...".
Wel bleven er naar het oordeel van uw deputaten 'verschillen'. Maar tegelijk maakt de Evaluatie duidelijk dat er
in de kring van uw deputaten niet gelijk naar deze verschillen gekeken wordt. Er zijn broeders die deze
verschillen niet zodanig taxeren, dat deze een gescheiden kerkelijk leven rechtvaardigen.
De verschillen die bleven worden door uw deputaten genoemd. Zij betreffen de bijzondere Geesteswerking met
het Woord, het spreken over tweeërlei kinderen van God, de vraag hoe men de gemeente moet beschouwen, de
onderscheiding zichtbare en onzichtbare kerk en het spreken over de ware kerk.
Het komt mij voor dat er ten aanzien van deze verschillen niet veel nieuws onder de zon is. Verschillende van de
genoemde punten speelden ook in de afgescheiden kerken, onder onze gemeenschappelijke voorvaderen.
Terugkijkend op de deputatengesprekken meen ik dat het niet zinvol is op deputatenniveau over de genoemde
verschillen nog verder te spreken. Uw synode van Apeldoorn drong aan op duidelijkheid. Wij hebben die
duidelijkheid willen geven door twee uitvoerige nota's te produceren. Wij hebben ons tegenover u met
betrekking tot de toeëigening van het heil en het belijden van de kerk verklaard. Wie bovendien de verslagen van
de deputatengesprekken uit de jaren 50 en 60 doorleest, ontmoet steeds weer deze gespreksthema's. Wij hebben
er nu vele jaren over gesproken. De vraag dringt zich dan ook op, of wij het binnen afzienbare tijd over de
genoemde verschillen eens zullen worden.
Nu er na zoveel praten toch nog verschillen bleven, lijkt het mij belangrijk dat wij ons samen herinneren, hoe
onze afgescheiden vaderen de katholiciteit van de kerk metterdaad hebben gehonoreerd en uiteindelijk
verstonden dat zulke verschillen broeders die één zijn in het allerheiligst geloof, niet gescheiden mogen houden.
Wanneer men leest welke punten van verschil sommige 'synodale' broeders de Geldersen in 1852 wilden
voorleggen, komt men er diep van onder de indruk, wat een wonder het was dat men elkaar toch in die
verschillen ging dragen. De Geest van Christus werd onze vaderen te sterk. Op de synode van Zwolle 1854 kon
de vrede worden bezegeld. Daar vond men elkaar - ondanks de verschillen - bij de gereformeerde belijdenis en
de gereformeerde kerkregering.
Broeders, dit wonder van de Geest komt met kracht op ons toe! Als onze gemeenschappelijke voorvaderen zo
katholiek-gereformeerd konden handelen, moeten wij dan niet dit geloof van hen die ons voorgingen, navolgen?
Na de vereniging van 1854 waren de verschillen niet meteen verdwenen. Maar sterk was de wil om elkaar vast te
houden, zoals bleek op de synode van Leiden 1857 en die van Hoogeveen 1860. De broeders kenden het verschil
tussen de uniformiteit van de sekte en de katholiciteit van Christus' kerk.
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Wat heeft de Here deze geloofsmoed aan de afgescheiden kerken rijk willen zegenen!
In het licht van wat onze vaderen in geloof opbrachten terwille van de eenheid van Christus' kerk doe ik een
dringend beroep op uw vergadering om uit te spreken dat de verschillen die er nog zijn met betrekking tot de
toeëigening van het heil en de hantering van het belijden omtrent de kerk een gescheiden kerkelijk leven voor het
aangezicht van de Here niet rechtvaardigen.
Ik doe dit beroep op uw vergadering met des te meer vrijmoedigheid omdat u in eigen kring er blijk van geeft
met niet geringe verschillen te kunnen leven. Ik verwijs naar de beschrijving die ds. J.H. Velema in zijn boek
'Wie zijn wij?' in 1992 gaf. Ik citeer: "Een van de eerste schuurvlakken is het feit dat niet in alle plaatselijke
kerken hetzelfde geestelijke klimaat is te vinden, dezelfde spiritualiteit, waar de laatste tijd veel over is
geschreven en gesproken. Men mocht verwachten dat 'christelijk-gereformeerd' zich, met in achtneming van
allerlei lokale en regionale verschillen en verschillen in volksaard, toch grosso mode overal herkenbaar
presenteerde. Helaas laat dat te wensen over. Ik kan in één week tijd twee verschillende kerkdiensten bijwonen,
waarin christelijke gereformeerde predikanten voorgaan en tot de conclusie komen: dit zijn twee verschillende
werelden. Dit verschil wordt bepaald door totaal verschillende prediking en liturgie" (p. 186).
In uw kring wordt niet op gelijke wijze naar de nog gebleven verschillen gekeken. De Evaluatie van uw
deputaten toont dit reeds. Ik ga daar niet aan voorbij. Maar uw vergadering zou velen in onze kerken verblijden,
wanneer u elkaar zou vinden bij de katholiek-gereformeerde ruimte van onze afgescheiden vaderen. Gelooft u
dat de Drentse richting haar zorgen en moeiten gehad heeft met de visie van de Geldersen op tal van punten.
Maar de broeders zagen uiteindelijk het gebod van Christus en verenigden zich met elkaar in geloof.
Ik doe dan ook een klemmend beroep op uw vergadering, om de katholieke lijn van de synoden van Zwolle
1854, Leiden 1857 en Hoogeveen 1860 door te trekken.
Wanneer uw vergadering zich in deze geest zou kunnen uitspreken, zou er ruimte komen om in nieuwe
deputatenontmoetingen door te spreken over zaken, die nog de aandacht moeten hebben. Van de kant van onze
kerken zal dat zeker zijn uw verhouding tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Die verhouding roept bij ons
steeds sterkere vragen op. Wij zijn dankbaar dat wij elkaar kunnen vinden bij de trouw aan de gereformeerde
belijdenis. Juist dàt gegeven doet ons vragen stellen. Hoe kunt u opening bieden aan een plaatselijke
samenwerking, ja aan een plaatselijk samengaan met kerken, die in haar kerkverband ruimte geven aan
afdwaling van de gereformeerde confessie, aan de vrouw in het ambt en aan kinderen aan het avondmaal?
Plaatselijk is dit alles wellicht niet direkt aan de orde, maar zo'n plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerk
behoort wel tot een kerkverband, waarin dit allemaal mogelijk is.
Is het ongepast, wanneer onze kerken u vragen tot een schriftuurlijke positiebepaling te komen? Begrijpt u onze
moeiten, wanneer wij horen dat reeds ruim dertig Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands
Gereformeerde Kerken 'kanselruil-gemeenten' zijn? Om die positiebepaling mogen wij u vragen waar u òns
steeds weer voor de vraag stelt, of alles wat de confessie zegt over de toeëigening van het heil, wel werkelijk in
onze kerken funktioneert. Kerken die onze kerken zó aanspreken op de confessie, kunnen er niet om heen te
komen tot een taxatie van de ontwikkelingen in de Nederlands Gereformeerde Kerken uit kracht van onze
gemeenschappelijke belijdenis van de waarheid en vanwege onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot
bewaring van deze belijdenis.
U zult ook begrijpen dat de publikatie van het boek van dr. B. Loonstra over de geloofwaardigheid van de bijbel
vragen bij ons heeft opgeroepen. Over publikaties van hoogleraren in het verleden hebt u met ons niet willen
spreken. Maar de verschijning van het boek van dr. Loonstra maakt oude vragen opnieuw bij ons wakker. Een
voortgaand gesprek zal aan de verschijning van de publikatie van dr. Loonstra niet voorbij kunnen gaan.
Broeders, u ziet, dat wij nog het een en ander hebben te bespreken. Mogelijk zijn er ook van uw kant nog zaken,
die ú aan de orde wilt stellen. Wij hebben ons kwetsbaar opgesteld. Wij zijn u tegemoet gekomen door
uitvoerige nota's op tafel te leggen over de toeëigening van het heil en het belijden omtrent de kerk. Op uw
vragen hebben wij naar vermogen geantwoord. Wij zijn de zgn. 'hete hangijzers' niet uit de weg gegaan. Onze
nota's leggen er getuigenis van af. Mogen wij dan van u eenzelfde tegemoetkomendheid verwachten, als het gaat
om onze vragen met betrekking tot wat ik zojuist noemde?
Toen in de jaren 60 onze kerken te maken kregen met de leer van ds. B. Telder, hebben uw deputaten onze
deputaten daarop aangesproken. Terecht! En het verslag van het deputatengesprek laat zien dat onze broeders het
gesprek daarover niet uit de weg zijn gegaan.
Tijdens de generale synode van Apeldoorn 1992 stelde ouderling D. Koole de vraag, of wij elkaar als deputaten
in het hart hadden gekeken. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik weet niet, of deputatenvergaderingen de plaats
zijn, om elkaar in het hart te kijken. Wel kan ik u verzekeren dat wij als gereformeerde deputaten steeds weer de
diepe verbondenheid in het allerheiligst geloof met de christelijke gereformeerde broeders hebben geproefd. Wij
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konden open en christelijk met elkaar spreken en wat meer is: wij konden samen als zondaren naderen tot de
troon van onze barmhartige Vader. Steeds weer hebben wij de liefde tot de Here en zijn Woord bij onze broeders
gevoeld.
Daarom doet ons de kerkelijke gescheidenheid ook zoveel verdriet. Dat wij het brood nog niet samen breken,
moet ons steeds weer brengen tot diepe verootmoediging voor de Here Christus, die zijn bloed gaf voor de
eenheid van de zijnen.
Broeders, weet dat in onze kerken voor uw vergadering wordt gebeden. De voortgaande samensprekingen
brengen uw kerken en de onze onontkoombaar voor de vraag: zijn wij waarlijk katholiek? Is ons binnenste niet
te eng? Kunnen wij het in geloof opbrengen te leven met de eerder genoemde verschillen en met een misschien
wat ander geestelijk klimaat?
Ik wil eindigen met een woord van Brummelkamp, één van de vaders der Afscheiding, een woord, dat voor uw
en onze kerken nog volop aktueel is:
"Geeft ons plaats, roept Paulus de Corinthische gemeente toe, en hij zet er zich toe om de dingen van verschil
met elkander te bespreken. En zoo dunkt ons ook moet het onder ons worden. Wanneer wij zoover komen, dat
wij beproeven na te gaan hoever wij 't met elkander eens zijn, dan gaan wij juist den tegenovergestelden weg van
dien, waar ons natuurlijk bestaan heen trekt. Dat laatste zoekt steeds punten van verschil en rekent dikwerf elk
derzelve een onoverkomelijken berg. Nu dunkt ons dat dit zoo min met de handelingen van den Heer als van de
Apostelen overeenkomt en dat ook de Hervormers, ook onze vaders, ons gansch anders zijn voorgegaan" (gecit.
bij C. Veenhof, Prediking en Uitverkiezing, Kampen 1959, p. 146 noot 5). 
De Here zegene uw beraadslaging. 
Ik dank u.
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Woord vooraf

In de contacten, zoals deze er sinds de jaren veertig zijn geweest tussen de Christelijke Gerefor-
meerde Kerken en de Gereformeerde Kerken in Nederland, is steeds weer het thema van de
toeëigening van het heil aan de orde gekomen. Van christelijke gereformeerde kant werd namelijk
gesteld dat er met betrekking tot de toeëigening van het heil 'verschillen' (C.G. Synode van
Haarlem-Santpoort 1962), ja, 'wezenlijke verschillen' (C.G. Synode van Hilversum 1968-1969)
tussen de kerken bestonden.
Ondanks jarenlange deputatenbesprekingen en synodale briefwisselingen sprak de C.G. Synode van
Groningen 1989 uit "dat de verschillen van zo ernstige aard zijn dat het gesprek erover moet
worden voortgezet, opdat zo belemmeringen voor de kerkelijke eenheid uit de weg geruimd
worden".
In de deputatengesprekken aan het eind van de jaren tachtig werd opnieuw uitvoerig over de
toeëigening van het heil gesproken. De gereformeerde deputaten ontkenden niet dat er verschillen
bestonden, maar oordeelden, dat deze verschillen niet van dien aard zijn dat zij kerkscheidend
beschouwd moeten worden; zij zagen ze liggen binnen het kader van de belijdenis en meenden dat
de verschillen kerkelijke eenwording niet in de weg mogen staan.
De C.G. Synode van Apeldoorn 1992 meende echter dat de verschillen "nog niet grondig
doorgesproken zijn". Zij sprak uit "dat de verschillen met betrekking tot de toeëigening van het heil
dienen te worden besproken ... opdat op deze wijze de verschillen zullen worden weggenomen" en
zij besloot deputaten op te dragen "de verschillen duidelijk te formuleren en zich te bezinnen hoe
ernstig die verschillen zijn teneinde de volgende synode te dienen met een gefundeerd antwoord op
de vraag of en zo ja in hoeverre de besproken zaken het voortgaan op de weg naar verdere eenheid
belemmeren".
Deputaten, benoemd door de G. Synode van Ommen 1993, kregen de instructie het gesprek met
deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken voort te zetten en in dit gesprek aandacht te
geven aan de door de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de orde gestelde verschillen ten
aanzien van de toeëigening van het heil.
Het gesprek over de verschillen met betrekking tot de toeëigening van het heil is inmiddels door
deputaten voortgezet aan de hand van een bezinningsstuk dat onder de titel 'De "Toeëigening des
heils" in de Belijdenisgeschriften' door de christelijke gereformeerde deputaten is opgesteld en door
de C.G. Synode van Apeldoorn 1992 is aanvaard.
Om de voortgang van het gesprek te bevorderen hebben de gereformeerde deputaten op verzoek van
de christelijke gereformeerde broeders ook van hun kant een bezinningsstuk het licht doen zien, dat
thans met de christelijke gereformeerde deputaten besproken wordt.
In deze nota, opgesteld door dr. A.N. Hendriks, is de visie van de gereformeerde deputaten onder
woorden gebracht met betrekking tot het thema, dat nu reeds zovele jaren onderwerp van discussie
is. 
Deputaten hebben in hun behandeling van de stof zich laten leiden door de punten, die steeds weer
in de besprekingen naar voren kwamen. Men vindt dus geen uitputtende uiteenzetting. Er is nog
veel meer te zeggen over het onderhavige onderwerp. Deputaten hebben keuzes gemaakt.
Deputaten spreken de hoop uit dat de christelijke gereformeerde broeders zich evenzeer kunnen
vinden in dit bezinningsstuk als zij zich konden vinden in de handreiking die door de G.G. Synode
van Apeldoorn 1992 werd aanvaard en door christelijke gereformeerde deputaten in de bespreking-
en werd ingebracht.
Het is hun bede dat hun bezinningsstuk ertoe mag leiden dat de gedachte als zouden er 'wezenlijke'
verschillen ten aanzien van de toeëigening van het heil tussen de Christelijke Gereformeerde
Kerken en de Gereformeerde Kerken bestaan, wordt weggenomen.
Deputaten hebben aan hun bezinningsstuk bredere bekendheid gegeven, omdat hun bijdrage
wellicht ook van nut kan zijn in plaatselijke samensprekingen.
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Werk van Christus' Geest

Bij de toeëigening van het heil gaat het om de vraag, hoe wij aan het heil in Christus deel krijgen en er deel aan
houden. Wie over de toeëigening van het heil spreekt, moet altijd bij Christus beginnen. Niet alleen voor de
verwerving van het heil, maar ook voor ons delen in het heil zijn wij helemaal op de Here Jezus aangewezen.
Het thema van de toeëigening van het heil moet christologisch worden aangevat. Deze christologische aanvat
vinden wij duidelijk in de Heidelbergse Catechismus, wanneer in Zondag 17 beleden wordt dat Christus door
zijn opstanding de dood heeft overwonnen om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor
ons verworven had. Men kan hier ook verwijzen naar Zondag 32, waar gezegd wordt dat Christus ons door zijn
Heilige Geest tot zijn beeld vernieuwt.
Bij de toeëigening van het heil gaat het zeker om een werk van de Heilige Geest. In Zondag 20 wordt beleden
dat het de Heilige Geest is, die ons aan Christus en al zijn weldaden deel geeft. In het doopsformulier vinden wij
de uitspraak, dat de Geest ons toeëigent wat wij in Christus hebben. Maar wij mogen niet uit het oog verliezen
dat de Geest, die ons het heil toeëigent, de Geest van de verhoogde Christus is (vgl. Hand. 2:33). Paulus
spreekt, wanneer het gaat om het werk van de Geest aan Gods kinderen, over 'de Geest van Christus' (Rom. 8:9).
Wij kunnen dan ook de toeëigening van het heil omschrijven als het werk van Christus, die ons door zijn Geest
deel geeft aan Zichzelf en aan al zijn weldaden.

Gemeenschap met Christus

Belangrijk is erop te letten hoe onze belijdenis bij de toeëigening van het heil steeds de gemeenschap met
Christus voorop zet. Calvijn zegt ergens: "Wanneer gehandeld wordt over de gaven van God, die Hij ons uit
vrije genade schenkt, begin ik altijd met Christus. Want wij missen noodzakelijkerwijs volstrekt alle genadega-
ven, waarvan Hij de volheid in Zich heeft, totdat Hij de onze wordt" (C.O., 9,88). De weerklank van wat Calvijn
zegt, vinden wij duidelijk in onze belijdenis terug. In Zondag 7 gaat de inlijving in Christus voorop, daarna
wordt gesproken over het aannemen van al zijn weldaden. In Zondag 20 wordt beleden dat de Geest ons deel
geeft aan Christus en al zijn weldaden. In Artikel 22 N.G.B. wordt gezegd dat de Heilige Geest in ons hart waar
geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toeëigent en niets meer buiten
Hem zoekt. De weldaden van Christus zijn niet los verkrijgbaar. Zij worden slechts ontvangen, wanneer
Christus ons deel is en wij de persoonlijke band met de Here Jezus kennen. Daarop is dan ook het werk van de
Heilige Geest in de toeëigening allereerst gericht. Het gaat Hem erom dat wij Christus kennen (Joh. 17:3), ja, dat
het leven ons Christus is (Filip. 1:21). In de gemeenschap met deze Christus geeft de Geest ons deel aan al wat
wij in Christus hebben.

Werk van de gelovige

Onze belijdenis spreekt over de toeëigening van het heil ook als iets, waartoe de gelovige geroepen wordt. De
Geest eigent ons toe wat wij in Christus hebben. Maar ook de gelovige eigent zich het heil toe. Zo wordt in
Zondag 7 gesproken over het aannemen van al Christus' weldaden. In Zondag 23 wordt beleden dat ik de
gerechtigheid van Christus niet anders dan door waar geloof kan aannemen en mij toeëigenen. In Artikel 22
N.G.B. wordt gesproken over waar geloof, dat zich Christus toeëigent en niets meer buiten Hem zoekt. In
Artikel 35 N.G.B wordt aangewezen dat het er bij het avondmaal op aan komt, dat Christus gegeten wordt, dat
wil zeggen geestelijk toegeëigend en door het geloof ontvangen.
Dat onze belijdenis zo kan spreken, wanneer het gaat over de toeëigening van het heil, hangt samen met de aard
van het werk van de Heilige Geest. De Geest walst ons niet onder, maar vernieuwt en herstelt ons. Hij werkt zo,
dat mensen weer gaan functioneren overeenkomstig Gods bedoeling in geloof en nieuwe gehoorzaamheid.
De Dordtse Leerregels spreken over de wil van de mens, die door God in beweging gebracht, zelf ook werkt
(III/IV, 12) en over de genade van de wedergeboorte, die de wil met zijn eigenschappen niet vernietigt, maar
geestelijk levend maakt, geneest en herstelt (III/IV, 16).
Het werk van de Heilige Geest schakelt ons niet uit, maar maakt ons juist gelovig actief. Paulus spreekt over het
'willen' en het 'werken' dat God in ons werkt naar zijn welbehagen (Filip. 2:13).
De manier waarop de mens zich het heil in Christus toeëigent, is die van het geloof. Zondag 25 zegt terecht dat
alleen het geloof ons aan Christus en al zijn weldaden deel geeft. In Zondag 23 lezen wij dat wij de gerechtig-
heid van Christus niet anders dan door waar geloof kunnen aannemen en ons toeëigenen. De Heiland zegt dat
een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Paulus spreekt over een gerechtvaardigd zijn uit het
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geloof (Rom. 5:1) en over een leven door het geloof in de Zoon van God (Gal. 2:20).
Het geloof is echter niet iets dat de mens van zijn kant bijdraagt in de toeëigening van het heil, het is niet òns
werk. Het geloof is een gave van God (Ef. 2:8). Niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest
(1 Kor. 12:3). Het is de Heilige Geest die ons Christus doet kennen (Ef. 1:17). Hij is het die in ons hart waar
geloof ontsteekt, zoals Artikel 22 N.G.B zegt.
Wanneer onze belijdenis over de toeëigening van het heil spreekt als iets dat de gelovige doet, zal steeds bedacht
moeten worden dat die van a tot z vrucht van het werk van de Geest in en aan ons is. Het is God, die zowel het
willen als het werken in ons werkt naar zijn welbehagen (Filip. 2:13).

De weg van de Geest

In Zondag 7 belijdt de kerk dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door het heilig evangelie. In het
boek Handelingen zien wij telkens weer, hoe door de verkondiging van het evangelie de Geest van Christus
mensen tot geloof brengt (vgl. Hand. 2:37; 8:35,36; 13:48). Het Woord is het zwaard van de Geest (Ef. 6:17),
waarmee Hij het ongeloof van mensen overwint. De Dordtse Leerregels zeggen dat de wijze God het evangelie
bestemd heeft tot een zaad van de wedergeboorte, en verwijzen naar 1 Petrus 1:23, 25. De verhouding tussen
Geest en Woord kan men zó weergeven: de Geest werkt door het Woord en met het Woord. Wie de Geest
losmaakt van het Woord, komt op de doperse lijn terecht. Wie het Woord van de Geest losmaakt, vervalt tot
remonstrantisme.
De vaderen van Dordt hebben zich nadrukkelijk gekeerd tegen een leer, die de prediking van het Woord
isoleerde van de kracht van de Heilige Geest. De Remonstranten waren immers van oordeel, dat in de prediking
voldoende genade geboden wordt. Heeft God in de prediking gesproken, dan staat het vervolgens aan de mèns
die genade al dan niet aan te grijpen.
Tegenover deze remonstrantse opvatting hebben de vaderen van Dordt gesteld, dat de wedergeboorte of
vernieuwing niet teweeg gebracht wordt door 'de uiterlijke predikatie alleen' (III/IV, 12), doordat de Here ons het
evangelie alleen 'uiterlijk doet prediken' (III/IV, 11). Maar zij hebben hier nadrukkelijk ook de noodzaak van het
tot in het hart van een mens doordringende werk van de Geest beleden. Wil een mens tot geloof kunnen komen,
dan is het noodzakelijk dat de Heilige Geest met het gepredikte Woord doordringt tot in het diepst van de mens
met zijn krachtige werking (III/IV, 11). Het gaat hier om een 'bijzondere' (III/IV, Veroordeling 7), een tot in het
hart van de mens 'doordringende' werking van de Geest. In D.L. III/IV, 10 wordt gezegd dat God zijn uitverkore-
nen roept 'met kracht' (De latijnse tekst heeft efficaciter = krachtdadig, doeltreffend).
Wat de Dordtse Leerregels zeggen over het niet toereikend zijn van 'de uiterlijke predikatie alleen', mag ons er
niet toe brengen de verkondiging van het heilig evangelie gering te achten. De Leerregels reageren op het
spreken van de Remonstranten over een van de kracht van de Geest geïsoleerde prediking. Als het Woord van
God recht bediend wordt, is de Heilige Geest aan het werk (1 Tess. 1:5). Paulus typeert in 2 Korintiërs 3 de
apostolische prediking als de bediening van de Geest in heerlijkheid en hij schrijft dat het Gode behaagd heeft
door de dwaasheid van de prediking te redden hen, die geloven (1 Kor. 1:21).
Tegenover de Dopersen hebben de reformatoren benadrukt dat de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt
door de verkondiging van het heilig evangelie. Nadat in Zondag 20 gezegd is dat de Heilige Geest ons gegeven
is, om ons aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, volgen de Zondagen 25 tot en met 31, waarin de
Catechismus handelt over de sacramenten en de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is niet toevallig.
Ons leerboek heeft daarin de weg van de Geest willen eren. Zó geeft Hij ons deel aan Christus en al zijn
weldaden. Prediking en sacramenten zijn de middelen, waardoor de Heilige Geest ons het heil toeëigent. Wie
deel wil hebben aan Christus moet naar de kerk gaan, moet de prediking horen en de sacramenten gelovig
gebruiken.
De vaderen van Dordt hebben op deze weg van de Geest gewezen, toen zij - juist aan het slot van het Hoofdstuk
over de bekering van de mens - spraken over 'het gebruik van middelen' en in dat verband de bediening van het
Woord en van de sacramenten noemden (III/IV, 17) en elders beleden dat het God behaagd heeft zijn genade-
werk in ons te beginnen door de prediking van het evangelie (V, 14).

Wat de Geest ons toeëigent

De Heilige Geest geeft ons deel aan Christus en zijn weldaden. De weldaden die Christus door zijn dood voor
ons verworven heeft, zijn vele en velerlei (Ef. 1:3). Ons doopsformulier spreekt, wanneer het gaat over 'wat wij
in Christus hebben' over de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven en onze
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verheerlijking. Inderdaad zijn dat de drie grote gaven, die wij ook in de Schrift zo duidelijk naar voren zien
komen. Rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking zijn met name de geschenken, die Christus voor ons
verwierf en waaraan Hij ons door zijn Geest deel geeft (vgl. Rom. 8:30; 1 Kor. 1:30).
In het kader van de vraag, hoe wij aan het heil in Christus deel krijgen en er deel aan houden, willen wij
bijzondere aandacht geven aan wat in onze belijdenis 'de bekering' wordt genoemd (vgl. Zondag 33; D.L. II, 5,6;
III/IV, 11).
Onze belijdenis gebruikt ook het woord 'wedergeboorte' (D.L. III/IV, 12) of spreekt over door de Geest opnieuw
geboren worden (Zondag 3). In Artikel 35 N.G.B. wordt dit genoemd 'de tweede geboorte', die geschiedt door
het Woord van het evangelie.
Juist het woord 'wedergeboorte' zegt hoe ingrijpend het werk van de Heilige Geest aan ons is. Wij worden niet
wat bijgeschaafd of gecorrigeerd, maar wij worden radicaal veranderd, wij worden nieuwe mensen. De Here
vervult het woord: "Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik
uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en
maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt" (Ezech. 36:26,27).
Prachtig spreken de Leerregels van Dordt over wat de Heilige Geest doet bij het begin van de wedergeboorte of
bekering: "Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de
wil: van dood maakt Hij hem levend, van slecht goed, van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam"
(III/IV, 11).
Van nature zijn wij dood (Ef. 2:1) en kunnen wij geen stap naar de Here Jezus doen (Joh. 6:44). Willen wij
Christus en al zijn weldaden kunnen aannemen, dan is daar het wederbarende werk van de Geest voor nodig,
dat de Dordtse Leerregels gelijk stellen met een nieuwe schepping en de opwekking uit de doden (III/IV, 12). De
Heilige Geest moet ons een hart geven, om Christus te kennen (Jer. 24:7), Hij moet ons toegesloten hart openen
(Hand. 16:14). De leerregels zeggen dat God de wedergeboorte zonder ons in ons tot stand brengt.
De Dordtse Leerregels gebruiken het woord 'wedergeboorte' om het begin van het nieuwe leven, dat de Geest in
ons werkt, aan te duiden. Het woord wordt in onze belijdenis echter ook in ruimere zin gebruikt (vgl. Art. 24
N.G.B.). Het heeft dan betrekking op wat het doopsformulier noemt 'de dagelijkse vernieuwing van ons leven'.
Wij kunnen 'wedergeboorte' dan gelijk stellen met de 'bekering', die in Zondag 33 getekend wordt als een
levenslang proces.
In de Schrift klinkt voortdurend de oproep tot bekering (2 Kon. 17:13; Jes. 31:6; Jer. 18:11; Hos. 14:2; Joël
2:12; Matt. 4:17; Hand. 2:38; Openb. 2:16). Deze oproep kan klinken, omdat de Here geeft wat Hij vraagt. In
Christus hebben wij ook de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Hij is het die door zijn Geest de bekering in
ons werkt. Door zijn kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven (Zondag 17). En zo sterft 'de oude mens'
af en staat 'de nieuwe mens' op (Zondag 33). Wij bekeren ons, omdat de Here ons bekeert (vgl. Jer. 31:18). De
Dordtse Leerregels vatten de stand van zaken heel mooi samen, wanneer zij zeggen dat de mens zich bekeert
door de genade, die hij ontvangen heeft (III/IV, 12).

Leven uit Gods beloften

Paulus noemt de Heilige Geest de Geest 'der belofte' (Ef. 1:13). De Geest is de Geest die in het Oude Testament
werd beloofd (Ezech. 36:27; Joël 2:28) en waarmee Christus zijn gemeente op de Pinksterdag heeft gedoopt
(Hand. 2:33). Maar wat de apostel zegt, zullen wij ook mogen opvatten als: de Heilige Geest werkt door de
belofte. Om ons deel te geven aan Christus en al zijn weldaden, komt Hij met Gods beloften naar ons toe.
De beloften van rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking worden ons in de prediking verkondigd. En deze
beloften worden ons in de doop en aan het avondmaal betekend en verzegeld.
Maar deze beloften gaan niet automatisch in vervulling. Zij moeten geloofd worden. Paulus schrijft dat het
evangelie een kracht van God tot behoud is voor ieder, die gelooft (Rom. 1:16). In Hebreeën 4 wordt gezegd dat
het woord van de prediking Israël van geen nut was, omdat het niet met geloof gepaard ging. In Zondag 31 wordt
beleden dat de gelovigen werkelijk de zonden vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het evangelie met waar
geloof aannemen. De Dordtse Leerregels zeggen dan ook dat de belofte van het evangelie openlijk verkondigd
moet worden met het bevel zich te bekeren en te geloven. (II, 5).
Tot deze bekering en dit geloof zal in de prediking steeds opgeroepen moeten worden en hierom zal steeds
gebeden moeten worden. De gemeente is verbondsgemeente. Zij heeft Gods rijke beloften en mag met het
doopsformulier danken dat de Here ons en onze kinderen tot zijn kinderen heeft aangenomen. Met Calvijn
kunnen wij zeggen dat het verbond niets anders is dan de genadige aanneming tot kinderen van God. Maar deze
weldaad van de genadige aanneming moet in geloof aanvaard worden. Slechts in de weg van gelovige



6

aanvaarding wordt wat wij in de belofte bezitten, ons persoonlijk deel.
In dit licht is er te spreken over tweeërlei kinderen van God. (Christelijke gereformeerde broeders geven er de
voorkeur aan hier te spreken over tweeërlei kinderen van het verbond). Er zijn er die het teken van de genadige
aanneming aan hun voorhoofd dragen, maar zich niet bekeren en niet leven uit het geloof. De Catechismus
spreekt over 'ongelovigen en huichelaars' in het midden van de verbondsgemeente (Zondag 31). De Schrift weet
van afkerige (Jer. 8:5) en van trouweloze (Jes. 63:8) kinderen. Wij horen, hoe de Here zijn afkerige kinderen
oproept om tot Hem terug te keren (Jer. 3:14,22).
Er zijn er ook die de weldaad van de genadige aanneming in geloof aangrijpen. Zij zijn gelovige en trouwe
kinderen van God in waarheid. Zij mogen de weelde van het kind van God zijn ook beleven (Rom. 8:14).
De genade van de aanneming tot kinderen van God zal in de weg van geloof persoonlijk ons deel moeten
worden. Wat wij in de belofte hebben moeten wij door geloof ons toeëigenen. Calvijn schrijft: "Wij weten, dat
de beloften voor ons eerst dan de bedoelde uitwerking hebben, wanneer wij ze door geloof aannemen" (Inst. III,
24, 17).
Dat wij wat de Here ons belooft, ons persoonlijk kúnnen eigen maken, is het wonder van de Heilige Geest. Hij is
het, die met Gods beloften in prediking en sacrament naar ons toekomt, in die beloften leert geloven en uit die
beloften leert te leven. Ook dit wonder van de Geest is ons in Christus gegeven en bij de doop beloofd. Op grond
van deze belofte mogen wij om dit wonder de Here bidden.
Nooit worden wij naar onszelf verwezen. Wij worden altijd naar Christus verwezen, die ons van God ook tot
heiliging is geworden (1 Kor. 1:30).

Wat gelovige kinderen van God kenmerkt

Op vele plaatsen zegt onze belijdenis iets over het leven van Gods kinderen. Het toeëigenende werk van de
Heilige Geest draagt vrucht! Wie door de Geest geleid wordt, gaat zich ook als een kind van God openbaren
(Rom. 8:14). Wat onze belijdenis zegt over het leven van Gods kinderen kan hier niet uitputtend weergegeven
worden. Wij staan bij enkele treffende aanduidingen stil.
Gods kinderen hebben kennis van hun ellende, weten van de verlossing, die in Christus Jezus is, en beseffen hoe
de Here hen roept tot een dankbaar leven (Zondag 1). Zij hebben waar geloof, dat vertrouwt op Gods beloften
(Zondag 7). Zij weten dat de eeuwige Vader van de Here Jezus Christus om zijn Zoon Christus hun God en hun
Vader is. Daarom vertrouwen zij zo op Hem, dat zij er niet aan twijfelen, dat Hij hen voorzien zal van alles wat
zij nodig hebben (Zondag 9). Door het geloof zijn zij leden van Christus en hebben zo deel aan zijn zalving.
Daarom belijden zij profetisch zijn naam, offeren zij priesterlijk zichzelf als een levend dankoffer en strijden
koninklijk met een vrij en goed geweten tegen de zonde en de duivel (Zondag 12). Door de kracht van de Geest
zoeken zij wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is (Zondag 18).
In alle droefheid en vervolging verwachten zij met opgeheven hoofd Christus als Rechter uit de hemel (Zondag
19). Zij geloven dat zij een levend lid van de gemeente van Christus zijn en eeuwig zullen blijven (Zondag 21).
Zij voelen nu al het begin van de eeuwige vreugde in hun hart (Zondag 22). Hun geweten klaagt hen aan, dat zij
tegen alle geboden van God zwaar gezondigd hebben en geen daarvan gehouden hebben (Zondag 23). Zij hebben
om hun zonden een afkeer van zichzelf, maar toch vertrouwen zij dat deze hun om Christus' wil vergeven zijn.
Ook begeren zij hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te beteren (Zondag 30). Zij kennen
de ware bekering, waarbij er oprechte droefheid is, dat zij God door hun zonden vertoornd hebben. Bij deze
droefheid is er tegelijk een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in
alle goede werken te leven (Zondag 33). Al komt het in dit leven niet tot volmaakte gehoorzaamheid, wel is het
zo, dat Gods kinderen met een ernstig voornemen niet slechts naar sommige, maar naar alle geboden van God
beginnen te leven (Zondag 44). Ook roepen zij in kinderlijk ontzag en met vertrouwen God als Vader aan en
bidden om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden (Zondag 45 en Zondag 46).

Niet enkel in de Heidelbergse Catechismus, maar ook in de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt over het
leven van Gods kinderen gesproken. Zij geloven met het hart en belijden met de mond (Art. 1). Zij geloven
zonder in enig opzicht te twijfelen alles wat de heilige boeken van de Schrift bevatten (Art. 5). Zij ervaren de
werkingen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in zichzelf (Art. 9). Gods kinderen aanbidden in alle
ootmoed en eerbied de rechtvaardige beslissingen van God, die ons verborgen zijn, en stellen zich ermee
tevreden enkel leerlingen van Christus te zijn (Art. 13). Zij vinden al hun troost in de wonden van de Here Jezus
(Art. 21). Ten aanzien van de vergeving der zonden geven zij alle eer aan God, terwijl zij zichzelf vernederen en
belijden wat voor mensen zij zijn, zonder zich ook maar enigszins op zichzelf of op hun verdiensten te laten
voorstaan (Art. 23). Zij doen goede werken, maar funderen daar hun heil niet op (Art. 24). Zij brengen hun
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gebeden voor God alleen op grond van de uitnemendheid en waardigheid van de Here Jezus Christus en roepen
de hemelse Vader aan door Christus, de enige Middelaar (Art. 26). Zij buigen de hals onder het juk van Christus
en dienen de opbouw van de broeders als leden van eenzelfde lichaam (Art. 28).
In Artikel 29 worden de kenmerken van de christenen zó samenvattend omschreven: zij die bij de kerk van
Christus horen zijn te kennen "aan het geloof en hieraan dat zij, na de enige Heiland Christus aangenomen te
hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet naar
rechts of links afwijken en hun oude mens met zijn werken kruisigen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen
grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar door de Geest strijden zij daar elke dag tegen, hun leven lang. Zij
nemen voortdurend hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Here Jezus, in
wie zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in Hem".
In Artikel 37 wordt nog gezegd dat Gods kinderen de grote dag van Christus' terugkomst met sterk verlangen
verwachten.

Het leven van Gods kinderen krijgt ook in ons derde belijdenisgeschrift, de Dordtse Leerregels, brede
aandacht. De uitverkorenen merken met een geestelijke blijdschap en heilige vreugde de onmiskenbare vruchten
van de uitverkiezing, die Gods Woord aanwijst, bij zichzelf op, zoals bijvoorbeeld het ware geloof in Christus,
kinderlijk ontzag voor God, droefheid naar Gods wil over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid (I,
12). Gods kinderen ervaren de uitverkiezing en zijn er zeker van. Daaraan ontlenen zij dagelijks meer reden om
zich voor God te verootmoedigen, de diepte van zijn barmhartigheid te aanbidden, zichzelf te reinigen en Hem,
die hen eerst zozeer heeft liefgehad, van hun kant vurig lief te hebben (I, 13). Op grond van de ervaring van hun
uitverkiezing verheugen de heiligen zich met de apostel en prijzen deze weldaad van God, terwijl zij zich
overeenkomstig Christus' aansporing met de discipelen verblijden dat hun namen in de hemel staan opgetekend.
Ook stellen zij de ervaring van hun uitverkiezing tegenover de vurige pijlen van de aanvechtingen van de duivel,
wanneer zij vragen: "Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?" (I, Veroordeling v.d. dwalingen, 7).
Hoe het wederbarende werk van de Geest in zijn werk gaat, kunnen de gelovigen in dit leven niet volledig
begrijpen. Intussen vinden zij rust in de wetenschap en ervaring, dat zij door deze genade van God van harte
geloven en hun Verlosser liefhebben (III/IV, 13). Wie deze genade ontvangt, is alleen God eeuwige dankbaar-
heid verschuldigd en hij brengt Hem die dank ook (III/IV, 15).
God verlost zijn kinderen in dit leven niet helemaal van het vlees en het lichaam der zonde. Hierdoor zondigen
zij in hun zwakheid elke dag weer en zelfs aan de beste werken van de heiligen kleven gebreken. Dit geeft hun
voortdurend reden zich voor God te verootmoedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Ook
gaan zij daardoor steeds meer het vlees doden door de Geest der gebeden en door zich te oefenen in een
godvrezend leven en zij verlangen vurig naar het bereiken van de volmaaktheid (V, 2).
De gelovigen hebben de zekerheid van de bewaring van de uitverkorenen en van de volharding in het geloof,
naarmate zij vast geloven dat zij ware, levende leden van de kerk zijn en altijd zullen blijven, en dat zij
vergeving van de zonden en een eeuwig leven hebben (V, 9).
De zekerheid van de volharding verleidt de ware gelovigen beslist niet tot hoogmoed en zondige zorgeloosheid.
Integendeel, hieruit komen voort nederigheid, kinderlijke eerbied, een godvrezend leven, vurige gebeden,
standvastigheid in alle strijd, in het kruisdragen en in het belijden van de waarheid en ook blijvende blijdschap in
God. Het overdenken van die weldaad is voor hen juist een aansporing zich ernstig en voortdurend te oefenen in
dankbaarheid en goede werken (V, 12).
De ware gelovigen ontvangen het zaad (van het Woord) in goede aarde of in een goed hart; zij bezitten een
sterke wortel en brengen zonder ophouden, zij het in verschillende mate, hun vruchten voort (V, Veroordeling
v.d. dwalingen, 7).

Met name de Leerregels hebben er oog voor dat het geloof niet altijd sterk is en zich krachtig openbaart bij
Gods kinderen.
In I,12 wordt gezegd: "Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de uitverkorenen,
ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate".
In I,16 spreken de Leerregels over mensen "die het levend geloof in Christus of het vertrouwen met hart en ziel,
een goed geweten voor God, het leven in de kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus
nog niet zo sterk bij zichzelf opmerken" en over mensen "die ernstig verlangen zich tot God te bekeren, Hem
alleen te behagen en uit het lichaam des doods verlost te worden, maar toch nog niet zo ver in het gelovig leven
voor de Here kunnen komen, als zij wel wilden". De Leerregels wijzen er ook op dat er in het leven van Gods
kinderen heel donkere tijden kunnen zijn, waarin zij afdwalen van de weg waarop zij genadig geleid worden, en
tot zware zonden komen (V, 4). Zij bedroeven dan de Heilige Geest; zij oefenen zich een tijdlang niet meer in
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het geloof; zij brengen grote schade toe aan hun geweten en ervaren soms voor een tijd de genade niet meer.
Eerst wanneer zij door ernstig berouw op de goede weg terugkeren, doet God zijn vaderlijk aangezicht weer over
hen lichten (V, 5).
De Leerregels beschrijven ook, hoe het met Gods kinderen is, wanneer zij uit zware zonden weer worden
opgericht. Het vertrouwen te zullen volharden herleeft bij hen. Maar dat veroorzaakt zeker geen zorgeloosheid
en slordigheid in de dienst van God. Nee, zij zorgen er juist des te meer voor, nauwgezet op de wegen van de
Here te blijven. Dan zal het aangezicht van God, die met hen verzoend is, zich niet weer van hen afkeren wegens
misbruik van zijn vaderlijke goedheid. Daardoor zouden zij in nog grotere geestelijke benauwdheid terechtko-
men. Want wanneer zij die God vrezen, zijn vriendelijk aangezicht zien, is dat hun zoeter dan het leven, maar
wanneer God zijn aangezicht verbergt, is dat hun bitterder dan de dood (V, 13).
De Leerregels houden staande dat de gelovigen zeker kunnen zijn van de bewaring van de uitverkorenen en van
de volharding van de ware gelovigen in het geloof (V, 9). Toch weten zij met Luther dat het geloof een 'onrustig
ding' is. Zij zeggen dan ook: "Intussen getuigt de Schrift dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei zondige
twijfel te strijden hebben en in zware aanvechting dit volle geloofsvertrouwen en deze zekerheid van de
volharding niet altijd voelen. Maar God, de Vader van alle vertroosting, laat hen niet boven vermogen verzocht
worden, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen en Hij maakt door de Heilige Geest hen
weer zeker van de volharding" (V, 11).

Ons overzicht maakt duidelijk hoeveel onze belijdenis zegt over het leven van Gods kinderen. Dat leven wordt
getekend in al zijn geschakeerdheid. Met een woord van Calvijn kunnen wij met name het onderwijs van de
Leerregels samenvatten: "Voorzeker, wanneer wij leren, dat het geloof zeker en onbekommerd moet zijn, stellen
wij ons niet een zekerheid voor, die door geen enkele bekommerdheid wordt aangevallen; ja veeleer zeggen wij,
dat de gelovigen een voortdurende strijd hebben met hun eigen gebrek aan vertrouwen. Zover is het er vandaan,
dat wij hun consciëntie in een kalme rust zouden plaatsen, die in 't geheel niet door enige beroering verbroken
zou worden. Aan de andere kant echter ontkennen wij, dat, op welke wijze ze ook gekweld worden, ze afvallen
en afwijken van dat vaste vertrouwen, dat ze aangaande Gods barmhartigheid hebben opgevat" (Inst. III, 2, 17).

Herkenning van het werk van de Geest

De Schrift leert ons dat Gods kinderen (1 Kor. 2:14) het toeëigenende werk van de Heilige Geest in hun leven
ook kunnen opmerken. Wie door de Geest geleid wordt, openbaart zich in zijn doen en laten ook als een kind
van God (Rom. 8:14). De vrucht van de Geest blijft niet verborgen. Het is vooral de apostel Johannes, die over
dit herkennen van het werk van de Geest schrijft. Wij lezen immers: "En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem
kennen, indien wij zijn geboden bewaren" (1 Joh. 2:3); "...maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de
liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn" (1 Joh. 2:5); "Wij weten, dat wij
overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben" (1 Joh. 3:14).
Dit herkennen van het werk van de Geest vinden wij ook in onze belijdenis. De Catechismus zegt in Zondag 32
dat wij goede werken mee daarom moeten doen, om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof. De Dordtse
Leerregels wijzen erop dat de uitverkorenen de onmiskenbare vruchten van de uitverkiezing met een geestelijke
blijdschap en heilige vreugde bij zichzelf opmerken (I, 12).
In de achttiende eeuw zijn er in gereformeerde kring auteurs bij wie het herkennen van het werk van de Geest
een zwaar accent krijgt. Het opmerken van 'kenmerken' is voor hen dé weg, waarin men kan komen tot de
zekerheid dat men een kind van God is en de hand mag leggen op zijn beloften.
Tegenover deze gedachte moet stelling genomen worden. De zekerheid van het geloof of de zekerheid van het
heil rust niet op wat wij in eigen leven kunnen opmerken, maar op Gods beloften. Het geloof grijpt die beloften
aan, rust op wat de Here zegt (Gen. 15:6; Rom. 4:17,18).
Maar de gelovige die leeft uit Gods beloften, mag in eigen leven ook zien, dat de Here zijn Woord waarmaakt.
De Geest van Christus is in ons werkzaam! Die Geest mogen wij in ons leven ook terugvinden. Wij vinden Hem
in ons gebed (Rom. 8:15), in onze wandel (Gal. 5:16), in ons doden van de werkingen des lichaams (Rom. 8:13),
in de liefde, blijdschap, vrede, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22). Op deze vruchten van de
Geest in ons leven bouwen wij onze geloofszekerheid niet. Maar wel mag deze herkenning van het werk van de
Geest in ons leven ons geloofsvertrouwen versterken, doordat wij bij onszelf opmerken dat de Here zijn Woord
volvoert en laat zien dat Hij niet tevergeefs gesproken heeft.
Calvijns onderwijs blijft hier nog altijd actueel: "Dit dan is de overeenstemming, dat de heiligen, wanneer het
gaat over het grondvesten en vaststellen van hun zaligheid, zonder te letten op de werken, alleen op Gods
goedheid de ogen richten. En zij wenden niet alleen zich tot haar vóór alles als tot het begin van hun gelukzalig-



9

heid, maar zij rusten in haar ook als in de vervulling. Wanneer de consciëntie zo gegrondvest, opgericht en
bevestigd is, wordt ze ook bevestigd door het beschouwen van de werken; namelijk in zoverre als zij getuigenis-
sen zijn, dat God in ons woont en regeert. Daar dus dat vertrouwen op de werken geen plaats heeft, tenzij ge
eerst het ganse vertrouwen van uw hart op de barmhartigheid Gods gesteld hebt, mag het niet schijnen te strijden
met dat vertrouwen, waarvan het afhankelijk is... Maar wij verbieden niet, dat hij (de christen) door de tekenen
van Gods goedertierenheid jegens hem dit geloof schraagt en versterkt" (Inst. III, 4, 18).

In dit verband vraagt nog bijzondere aandacht wat de Catechismus zegt in Zondag 32. De goede werken - het
werk van de Geest in ons - komen daar ter sprake in verband met het zeker zijn van eigen geloof. Wat ons
leerboek zegt heeft altijd weer vragen opgeroepen. Buigt de Catechismus hier af van de lijn van de Reformatie,
doordat wij voor de zekerheid verwezen worden naar de vrucht van de Geest in ons leven? Vergeet hij dat onze
zekerheid alleen rust in de gelovige aanvaarding van wat de Here zegt?
Deze vragen zijn opgeroepen, omdat men niet goed las wat de Catechismus hier zegt. Hij heeft het niet over het
zeker zijn van het heil, maar over het zeker zijn van eigen geloof. De goede werken komen hier ter sprake als
tekenen van de vitaliteit, het levend-zijn van ons geloof. Men kan namelijk ook wat Jakobus noemt een 'dood'
geloof hebben (Jak. 2:26). Dat is een geloof zonder werken, zonder bekering en heilige wandel. Wie zo'n geloof
heeft, moet schrikken. Want hij blijkt dan geen rank te zijn aan de ware Wijnstok Christus (Joh. 15:5). Hij blijkt
geen 'waar' geloof te hebben, want het kan niet anders, of ieder die door waar geloof in Christus ingeplant is,
brengt vruchten van dankbaarheid voort (Zondag 24).
Wanneer wij goede werken doen, vruchten van dankbaarheid in ons leven opmerken, dan zegt dat veel over ons
geloof. Wij mogen daaruit opmaken dat wij inderdaad door genade de band met de Here Jezus kennen, als
ranken leven uit de hemelse Wijnstok. Aan de vruchten kent men de boom. Dat geldt voor de gelovige ook wat
zichzelf betreft. Uit de vruchten mag hij zeker zijn van zijn geloof. Doordat hij het werk van de Geest in eigen
leven opmerkt, mag hij weten: ik ken de Here Jezus in waarheid, ik leef door het geloof in de Zoon van God, die
mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven (Gal. 2:20). Mijn geloof is geen 'dood' geloof, maar een
geloof, dat door de liefde werkt (Gal. 5:6).

Kennen van eigen ellende

Wanneer de Heilige Geest ons toeëigent wat wij in Christus hebben, opent Hij onze ogen voor onze zonden en
ellende en brengt Hij ons tot oprechte droefheid, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben.
In het Gereformeerd Piëtisme zijn er schrijvers, die deze droefheid als een noodzakelijk voorstation zien voor
het komen tot Christus. De mens moet eerst zijn schuld voor God leren kennen en zijn doemwaardigheid voor de
Here gevoelen, pas daarna mag hij tot de Heiland vluchten, die dan ook eerst gepast en dierbaar is.
Tegen deze gedachte verzette Calvijn zich reeds, toen hij schreef: "Zij echter, die menen, dat de boetvaardigheid
veeleer aan het geloof voorafgaat dan daaruit voortkomt, of daardoor voortgebracht wordt gelijk de vrucht door
de boom, hebben haar kracht nooit gekend en laten zich door een al te licht bewijs tot dit gevoelen brengen"
(Inst., III, 3, 1). Voor Calvijn is de ware boetvaardigheid vrucht van het geloof in Christus en is de kennis van
eigen ellende geloofskennis.
Zo leert ons ook onze belijdenis. In Zondag 2 is de gelovige aan het woord, die zich het eigendom van Christus
weet (vgl. Antwoord 1). Tot de geloofskennis waarvan Antwoord 1 belijdenis doet, behoort ook de kennis van
zonden en ellende waarover Antwoord 2 spreekt. In Zondag 23 ontmoeten wij de gelóvige, wiens geweten hem
aanklaagt dat hij tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heeft. In Zondag 33 horen wij hoe in het leven
van de ware bekering de oprechte droefheid dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, samengaat met de
hartelijke vreugde in God door Christus. In Artikel 15 N.G.B. wordt gezegd dat de gelóvigen door het besef van
hun verdorvenheid dikwijls zuchten van verlangen, om uit het lichaam, dat in de macht van de dood is, verlost te
worden (Rom. 7:24).

Geloven in de Here Jezus impliceert ook altijd dat men zich zondaar voor God weet en kennis heeft van eigen
ellende. Onze Verlosser sprak: "Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn"
(Matt. 9:12). De Here Jezus kan ons niet noodzakelijk en dierbaar zijn, tenzij de Heilige Geest ons overtuigt van
onze verlorenheid en onmacht.
De manier waarop de Geest mensen tot Christus brengt, kan heel verschillend zijn (vgl. bijv. Hand. 9:3 e.v. met
Hand. 16:14). Maar hoe de Heilige Geest hier ook te werk gaat, altijd zal het komen tot de grote Geneesheer
gepaard gaan met het besef dat men ziek is en de Redder van zonden (Matt. 1:21) nodig heeft.
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Het kennen van eigen ellende is niet een fase in het christelijk leven, die men achter zich laat, wanneer men de
Here Jezus als Redder van zonden heeft leren kennen.
De Catechismus leert dat het weten hoe groot onze zonden en ellende zijn een noodzakelijkheid is, om in de
troost van Antwoord 1 gelukkig te leven en te sterven (vgl. Vraag en Antwoord 2). In Zondag 44 zegt ons
leerboek dat God wil dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer
begeren de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Heel duidelijk komt hier naar voren
dat het kennen van onze ellende niet een bepaalde fase in het christelijk leven is, maar een door God gewild
levenslang leerproces, waarin wij steeds meer oog krijgen voor de boosheid van ons hart. Zondekennis behoort
tot de geloofskennis. Zij groeit dan ook naarmate wij verder komen in het geloof. 

In dit leerproces heeft de prediking van Gods wet een onmisbare functie (vgl. Zondag 2; Zondag 44). Het is de
wet, die ons onze zonden leert kennen (Rom. 7:7; vgl. Rom. 3:20). Luther heeft gesproken over het 'beulswerk'
van de wet: zij verbrijzelt onze hoogmoed en onschuldigheidswaan, zij maakt ons tot zondaren voor God.
En Calvijn schrijft dat de wet "terwijl ze de gerechtigheid Gods, dat wil zeggen die, welke alleen Gode
aangenaam is, aantoont, een ieder herinnert aan zijn eigen ongerechtigheid, hem daarvan in kennis stelt en
tenslotte overtuigt en hem veroordeelt. Want zo is het nodig, dat de mens, die blind is, en dronken van
eigenliefde, gebracht wordt tot de kennis en bekentenis van zijn eigen zwakheid en onreinheid, aangezien hij,
wanneer zijn ijdelheid niet kennelijk wordt gelogenstraft, opgeblazen is van dwaas vertrouwen op zijn eigen
krachten en er nooit toe gebracht kan worden, dat hij zijn geringheid beseft, zolang hij die afmeet naar de maat
van zijn eigen oordeel" (Inst., II, 7, 6).
Doordat de Here steeds weer met zijn wet naar ons toekomt, gaan wij al meer verstaan, hoe doodziek wij zijn en
hoezeer wij de Here Jezus als Geneesheer nodig hebben. 

Wet en evangelie

Wanneer de Catechismus in Zondag 2 zegt dat wij uit de wet van God onze ellende kennen, gaat het niet over de
wet los van het evangelie en nog veel minder in tegenstelling tot het evangelie. De wet waarover Zondag 2
spreekt, is de wet van Gods liefde, die zijn volk zoekt en verlost. De aanhef van de Tien Woorden stempelt heel
de wet (Ex. 20:2). 
In de wet ontmoeten wij de God van het verbond, die ons zijn liefde betuigt. Juist in deze ontmoeting wordt onze
ellende ontdekt! Wanneer de Here met zijn liefde naar ons toekomt, zien wij hoe ver wij van huis zijn en hoe
verdorven ons hart is.
Deze ontdekkende functie van de wet wordt des te krachtiger nu de wet onder de nieuwe bedeling naar ons
toekomt als 'de wet van Christus' (vgl. 1 Kor. 9:21). Hij is het, die ons de diepte van de wet heeft verkondigd
(Matt. 5:17; vgl. Antwoord 4 H.C.), die de eis van de wet voor ons heeft volbracht (Kol. 2:14) en die de
gehoorzaamheid aan de wet ons heeft voorgeleefd (1 Joh. 2:6).
In het leven en het werk van onze Verlosser komt de wet in haar volle ernst naar ons toe. Met name bij zijn
kruis ontdekken wij wie wij zijn. Daar zien wij hoe verschrikkelijk onze zonden zijn: God heeft ze gestraft met
de bittere en smadelijke dood van zijn Zoon aan een kruis! Op Golgota leren wij wat de gerechtigheid is, die
God van ons vraagt. De wet doet zonde kennen. Maar het is de wet die vol is van het evangelie van Gods liefde.
Het is ook de wet die tot ons spreekt in het lijden en het offer van Christus.
Daarom kan men niet de wet prediken, terwijl men over het evangelie zwijgt. Het is een misverstand, wanneer
men meent dat de mens eerst door strenge wetsprediking verbrijzeld moet worden, voordat hij het evangelie kan
horen. De wet is om met Calvijn te spreken "met het verbond der genadige aanneming bekleed" (Inst., II, 7, 2).
En juist het evangelie van Christus onthult ons de diepte van de wet.
Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de ontdekkende functie van de wet erop gericht is dat wij als
zondaren onze toevlucht nemen tot de Here Jezus. In Zondag 44 wordt gezegd dat God ons zijn geboden scherp
laat prediken, omdat Hij wil dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor
nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. De prediking van de
wet is dienstbaar aan de diepe intonatie van het evangelie van onze redding in Christus. "Onze grote schuld
wordt onthuld, onze onmacht en onwaardigheid om in Gods nabijheid te verkeren, dringen al meer tot ons door.
Maar dat is geen doel in zichzelf. Het is de zware bas, die het heerlijk evangelie te beter tot klinken brengt...
Ellendekennis is geen doel in zichzelf. Deze kennis stimuleert ons begeren en maakt die afgesleten pasmunt, die
de 'vergeving van de zonden' zo vaak voor ons is, tot een glanzend stuk goud, de parel van grote waarde" (C.
Trimp, Klank en weerklank, 1989, p. 72).
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Wanneer Gods wet niet meer gepredikt wordt, verschraalt het geloofsleven en wordt de genade goedkoop.
Slechts waar een mens klein wordt onder het recht van Gods liefde, is er de verwondering over het geschenk van
zijn Zoon; slechts waar de oprechte droefheid over eigen zonden is, zal er ook de hartelijke vreugde over het
wonder van de vrijspraak in Christus zijn!

Hoe te preken

In Zondag 25 wordt gezegd dat de Heilige Geest het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig
evangelie. De prediking is bij uitstek het middel dat de Heilige Geest gebruikt om waar geloof in ons te
verwekken en ons deel te geven aan Christus en al zijn weldaden. Paulus schrijft dat het Gode behaagd heeft
door de dwaasheid van de prediking te redden hen, die geloven (1 Kor. 1:21). Wie over het toeëigenende werk
van de Heilige Geest spreekt, zal ook over de prediking moeten spreken. Met enkele opmerkingen over de
prediking willen wij dan ook deze uiteenzetting afronden.
De rechte prediking zal allereerst verkondiging van Gods beloften moeten zijn. In het verbond komt de Here
primair met zijn beloften tot ons (vgl. Gen. 17:7; Hand. 2:39). Het doopsformulier leert ons dat het verbond
'twee delen' heeft: de belofte en de eis, maar dat betekent niet dat er een evenwicht van belofte en eis is! Met J.
van Genderen is te spreken van een overwicht van de belofte (Verbond en verkiezing, l983, p. 62). De eis wordt
voorafgegaan en gevolgd, gedragen en omgeven door de belofte en ook de vervulling van de eis is inhoud van de
belofte. De Dordtse Leerregels geven de stand van zaken uitnemend weer, wanneer zij zeggen, dat de belofte
van het evangelie verkondigd moet worden met het bevel zich te bekeren en te geloven (II, 5). De prediking is de
verkondiging van de 'zeer blijde boodschap' (D.L., I, 3). De Here Jezus droeg zijn apostelen op het evangelie te
prediken aan de ganse schepping (Mark. 16:15). En de inhoud van dit evangelie is Christus met al zijn weldaden.
Hém verkondigt Paulus (Kol. 1:28). Hij is de rijkdom van het geheimenis dat God wil bekendmaken: "Christus
onder u, de hoop der heerlijkheid (Kol. 1:27). Iedere prediker dient te doen wat Filippus deed ten opzichte van
de kamerling: "uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus" (Hand. 8:35).
In Christus is de gemeente alles geschonken wat tot haar behoud nodig is. Hij is haar rechtvaardiging, Hij is ook
haar heiliging. Dat moet de gemeente gepredikt worden. Deze prediking dient gepaard te gaan met het bevel zich
te bekeren en te geloven. De eis van het verbond is met de belofte van het verbond gegeven. Als de Here met
zijn heil tot zijn volk komt, wil Hij ook dat dit volk uit dat heil leeft.
Wanneer men de integrale eenheid van belofte en eis uit het oog verliest, wordt de prediking wetticistisch en
maakt men de gemeente moedeloos. De gemeente moet weten dat men zich moet bekeren (1 Tess. 1:9) en dat
niemand zonder heiliging de Here zal zien (Hebr. 12:14). Maar dit moet haar op het hart gebonden worden
vanuit het evangelie, dat Christus ons van God ook geworden is tot heiliging (1 Kor. 1:30) en dat Hij de
levendmakende Geest voor ons verworven heeft, die in ons werkt wat de Here van ons vraagt. De ernst van de
dienst van de Here moet de gemeente steeds weer onder ogen worden gebracht, maar het vermaan tot geloof en
bekering zal moeten klinken - in het voetspoor van de apostel Paulus - 'met beroep op de barmhartigheden Gods'
(Rom. 12:1).

Onderscheidend preken

De rechte prediking is ook wat men wel noemt onderscheidende prediking. Daarbij mag men de gemeente niet
beschouwen als een gemengde groep. Zij is immers de kerk waarvan in Artikel 27 N.G.B. beleden wordt dat zij
is een heilige vergadering van de ware gelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn
door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Wij moeten ons hier ook herinneren wat Artikel
29 N.G.B. zegt over hen die bij de kerk horen.
De gereformeerde kerken verwerpen de volkskerkgedachte. Zij oefenen tucht over allen die zich als ongelovigen
en goddelozen doen kennen. Daarin maken zij ernst met de belijdenis dat de kerk een heilige vergadering van de
ware gelovigen is. De gemeente, die de predikant in de kerkdienst vóór zich heeft, is de gelovige gemeente, de
gemeente, die al haar heil van Jezus Christus verwacht en van wie geldt wat in Artikel 29 N.G.B. gezegd wordt
over de kenmerken van de christenen. Paulus schrijft aan 'al de heiligen' te Filippi (Filip. 1:1) en aan 'de heilige
en gelovige broeders' te Kolosse (Kol. 1:2); Petrus schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, die hij 'de
uitverkorenen' noemt (1 Petr. 1:2), en aan 'hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen' (2 Petr.
1:1).
Naar apostolisch voorbeeld zal de prediker de gemeente moeten zien en aanspreken. Zij is niet een volk van
bekeerden en onbekeerden, van gelovigen en ongelovigen, maar 'de uitverkoren vrouw en haar kinderen' (2 Joh.
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vs 1), het volk dat Christus Jezus aanvaard heeft (Kol. 2:6), de vergadering van 'de heiligen en gelovigen' (Ef.
1:1).

Deze visie op de gemeente impliceert niet dat er in de gemeente enkel gelovigen worden gevonden. Er zijn
allereerst kinderen, die nog tot geloof moeten komen. Men wordt in de gemeente wel als een kind van het
verbond geboren (vgl. Antwoord 74 H.C.), men wordt niet als een gelóvige geboren. Om een gelovig lid van de
gemeente te zijn is het wederbarende werk van de Heilige Geest nodig, moet men 'uit de Geest' geboren worden
(Joh. 3:6). Het woord van de Here Jezus keert zich tegen elk 'verbondsautomatisme': "Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien" (Joh. 3:3). Maar over deze
noodzakelijke geboorte 'uit God' (1 Joh. 3:9) moet in de prediking gesproken worden vanuit wat de Heilige
Geest bij de doopvont heeft betekend en verzegeld: "dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van
Christus wil maken" (Doopsformulier). Deze belofte van de Geest mag en moet in geloof aangegrepen worden.
Om de vervulling van die belofte mag gelovig gebeden worden. De prediking van het zo noodzakelijke
wederbarende werk van de Geest mag nooit tot lijdelijkheid voeren, maar moet verkondigd worden als een
belofte met het bevel om zich te bekeren en te geloven (vgl. D.L., II, 5).

De prediking zal ook in die zin onderscheidend moeten zijn, dat zij ermee rekent dat er in de gemeente ook
huichelaars kunnen zijn en mensen, die zich niet van harte tot God bekeren (vgl. Antwoord 81). Artikel 29
N.G.B. noemt de huichelaars, "die zich in de kerk tussen de oprechte gelovigen bevinden en toch niet bij de kerk
horen, al zijn zij voor het oog wel in de kerk". Antwoord 84 H.C. spreekt nog over 'alle ongelovigen' die er
binnen de gemeente kunnen zijn (vgl. 1 Kor. 15:12; Jac. 4:4). Vraag 82 H.C. rekent ermee dat er in de gemeente
mensen kunnen gevonden worden "die zich door hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen doen
kennen".
Met al dit mogelijke verborgen en openlijke verzet tegen het Woord van de Here zal de prediking rekening
moeten houden. Naar het voorbeeld van Christus (vgl. Joh. 3:18) en van de apostel Paulus (vgl. 1 Kor. 16:22)
moet aan deze mensen het oordeel worden aangezegd. In de prediking moet voor hen het koninkrijk der hemelen
gesloten worden, doordat aan hen verkondigd wordt "dat de toorn van God en het eeuwig oordeel op hen rusten,
zolang zij zich niet bekeren" (Antwoord 84 H.C.). Deze toesluiting van het koninkrijk geschiedt in het kader van
de prediking van het evangelie. Juist de boodschap van Gods liefde in Christus, maakt de zonde van het ongeloof
zo groot (vlg. Hebr. 10:29).
Maar wanneer in de prediking het koninkrijk voor de ongelovigen en huichelaars gesloten wordt, betekent dit
niet dat de oprechte gelovigen de verkondiging van Gods toorn en het eeuwig oordeel wel kunnen missen. Heel
de gemeente heeft deze verkondiging nodig. In Hebreeën 10 wordt Gods verbondswraak aan heel de gemeente
verkondigd (vgl. Openb. 2:5; 2:16; 3:3). Bij de prediking mag niet vergeten worden dat God - zoals de Dordtse
Leerregels zeggen - zijn genadewerk in ons wil instandhouden, voortzetten en voltooien ook door aansporingen
en dreigementen (V, 14).
In de prediking zal ook aangewezen moeten worden, dat het menselijk hart vele manieren kent om zich tegen het
evangelie te verzetten. Men kan menen geen bekering nodig te hebben (Luk. 15:7), men kan in een valse
gerustheid leven (Jes. 32:11), men kan het in eigen gerechtigheid zoeken (Filip. 3:9), men kan vele dingen doen
in Christus' naam, terwijl men toch zich niet echt door het Woord van de Here laat gezeggen (Matt. 7:21, 22),
men kan de wereld liefhebben (l Joh. 2:15), men kan met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan
verloochenen (2 Tim. 3:5). Al deze manieren van verzet hehoeven niet in iedere preek, maar zullen wel in de
prediking als zodanig aan de orde moeten komen. 

Prediking die onderscheidend is, zal ook recht doen aan de verschillende situaties waarin Gods kinderen zich
kunnen bevinden. Niet ieder van hen staat op dezelfde hoogte van het geloof. Wij zagen reeds dat met name de
Dordtse Leerregels er aandacht voor hebben dat het geloof niet altijd bij Gods kinderen sterk is en zich krachtig
openbaart. De Leerregels zeggen dat de uitverkorenen van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot
behoud, ieder op zijn tijd, verzekerd worden, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate (I, 12). Er zijn
in de gemeente mensen, die het levend geloof in Christus of het vertrouwen met hart en ziel, een goed geweten
voor God, het leven in kinderlijke gehoorzaamheid en het roemen in God door Christus nog niet zo sterk bij
zichzelf opmerken (I, 16). Er zijn er ook, die ernstig verlangen zich tot God te bekeren, maar toch nog niet zo
ver in het gelovig leven voor de Here kunnen komen, als zij wel wilden (I, 16). Ook spreken de Leerregels ervan
dat de gelovigen in dit leven tegen allerlei zondige twijfel te strijden hebben en in zware aanvechting het volle
geloofsvertrouwen en de zekerheid van de volharding niet altijd voelen (V, 11).
Met deze geschakeerdheid in het leven van Gods kinderen zal de prediking moeten rekenen. Pastoraal zal zij
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hierop moeten ingaan en moeten aanwijzen hoe de Heilige Geest Gods kinderen hier te hulp komt.
De Leerregels verhelen voorts niet dat er in het leven van de gelovigen ook heel donkere tijden kunnen zijn,
waarin zij afdwalen van de weg, waarop zij genadig geleid worden en tot zware zonden komen (V, 4). Zij
bedroeven dan de Heilige Geest, zij oefenen zich een tijdlang niet meer in het geloof; zij brengen grote schade
toe aan hun geweten en ervaren soms voor een tijd de genade niet meer (V, 5). Ook hierover moet in de
prediking gesproken worden. Daarbij dient de weg tot herstel - de weg van schuldbelijdenis en bekering (vgl. Ps.
32; Ps. 51) - verkondigd te worden. Deze verkondiging zal mogen en moeten staan in het licht van wat het
doopsformulier zegt: "En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet
wanhopen en al evenmin in de zonden blijven liggen. Want de doop is een zegel en een volkomen betrouwbaar
getuigenis dat wij een eeuwig verbond met God hebben". 

Bevindelijk preken

De prediking zal ook bevindelijk moeten zijn. Bij de bevinding gaat het om het werk van de Geest in ons en aan
ons. Men kan ook zeggen dat het bij de bevinding gaat om wat de Geest in de toeëigening van het heil in ons hart
en leven uitwerkt. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat deze bevinding meer omvat dan de
innerlijke geloofsbeleving of de verborgen omgang met de Here. De Heilige Geest vernieuwt heel ons bestaan.
Hij werkt in ons een nieuwe gehoorzaamheid. Terecht laat dan ook de Catechismus op de belijdenis van het
vernieuwende werk van Christus' Geest in ons (Zondag 32) een behandeling van de Tien Geboden (Zondag
34-44) volgen. Deze behandeling laat ons zien hoe breed de ware bevinding is: Gods kinderen beginnen door de
werking van de Geest naar alle geboden van God te leven (Antwoord 114).
Dit impliceert dat in de prediking ook het hele leven van de gemeente in al zijn aspekten ter sprake moet komen.
Bevindelijk preken is ook dat men aanwijst hoe de Here in het concrete leven van iedere dag gediend wil
worden. Wie de bevinding versmalt tot wat men als kind van God ervaart in het hart, doet ernstig tekort aan de
breedte van het werk van de Heilige Geest!
De Geest werkt in ons 'de gehoorzaamheid des geloofs' (Rom. 1:5). In dat brede kader zal in de prediking ook
ter sprake mogen en moeten komen wat Gods kinderen ervaren en voelen wanneer de Geest in hun hart aan het
werk is. In de Schrift vinden wij ook de weerklank van het werk van de Geest. Wij horen er Gods kinderen uit de
diepte roepen (Ps. 130:1), hun zonden belijden (Ps. 32:5), Gods naam prijzen (Ps. 135:3 e.v.), Gods gerechtig-
heid verkondigen (Ps. 40:10), klagen (Ps. 88), roemen (Rom. 5:3), zuchten (Rom. 8:23), en nog zoveel meer.
Over deze weerklank zal in de prediking gesproken moeten worden. Daarbij zal er ook aandacht moeten zijn
voor de tegenstemmen die ons vanuit de wereld en ons eigen hart bereiken. Deze tegenstemmen klinken ook in
de Schrift (vgl. bijv. De Psalmen!). De prediking zal er steeds weer rekening mee moeten houden, hoezeer Gods
kinderen aangevochten worden.
Terecht heeft men gepleit voor heilshistorische prediking. Gods weg en daden om te komen tot de geboorte van
onze Verlosser moeten verkondigd worden. Niet vergeten mag worden dat er een voortgang in Gods werk is en
een geschiedenis van het heil. Maar in die voortgang gaat de Here ook met zijn volk om. Er is ook steeds het
werk van de Heilige Geest in de harten en levens van Gods kinderen. In het grote kader van het heilshistorische
is er ook het heilsordelijke: het werk van de Geest in Gods kinderen. Voortgang én omgang moeten in de
prediking aandacht ontvangen. De Schrift verkondigt het werk van de Vader, die zijn Zoon in de wereld brengt,
het werk van de Zoon, die komende is, maar ook het werk van de Heilige Geest, die geloof en vernieuwing
werkt.
Met W. Kremer is te zeggen: "De Schrift laat niet alleen zien hoe God de Here zijn heil doet komen door de
openbaringsgeschiedenis heen en hoe daarin de Christus komende is. De Schrift spreekt over dit niet alleen. Zij
laat ook licht vallen op de ontvangers van de openbaring en spreekt duidelijk over de wijze, waarop en waarin
deze openbaring weerklank moet vinden in de harten. Met andere woorden: er is niet alleen een heilshandelen
Gods voor de mens, maar niet minder aan en in de mens" (Priesterlijke prediking, Amsterdam 1976, p. 87).
Het heilsordelijke moet dus in de prediking onmiskenbaar een plaats hebben, al zal het naar een woord van K.
Schilder 'onder beslag van de heilsgeschiedenis' moeten staan.

In de paragraaf 'Wat Gods kinderen kenmerkt' werd reeds aangewezen, hoeveel onze belijdenis zegt over wat de
Heilige Geest bij Gods kinderen bewerkt. Zij hebben kennis van hun zonden, weten van verlossing en willen de
Here dankbaar dienen. Zij vertrouwen op Gods beloften. Zij verwachten Christus uit de hemel. Zij weten dat zij
een levend lid van zijn gemeente zijn. Zij voelen het begin van de eeuwige vreugde. Hun geweten klaagt hen
aan. Zij kennen droefheid over hun zonden, maar ook hartelijke vreugde in God door Christus. Zij beginnen naar
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alle geboden van God te leven. Zij roepen met vertrouwen God als Vader aan. Zij aanbidden de rechtvaardige
beslissingen van God. Zij vinden al hun troost in de wonden van de Here Jezus. Zij merken met een geestelijke
blijdschap en heilige vreugde de onmiskenbare vruchten van de uitverkiezing bij zichzelf op. Zij verootmoedigen
zich vanwege hun zwakheid. Zij doden steeds meer het vlees en zij verlangen vurig naar de volmaaktheid. Ook
zijn zij zeker van hun volharding in het geloof en brengen, zij het in verschillende mate, vruchten voort.
Ook dit alles zal in de prediking ter sprake moeten komen. Daarbij moet meer gezegd worden dan dat deze
vrucht van de Geest er behoort te zijn. De rijkdom van het leven uit de Geest moet in de prediking ook
beschreven en aangeprezen worden. De gemeente moet weten wat haar ook in dit opzicht in Christus
geschonken is en wat de Geest van Christus in haar wil bewerken. De prediking dient hierover te spreken, om
aan de beleving van het geloof schriftuurlijke leiding te geven. De prediker zal daarbij niet voorbij mogen gaan
aan de geschakeerdheid van het leven van Gods kinderen, zoals met name de Dordtse Leeregels daarvan spreken.
Juist wanneer de prediking aan deze geschakeerdheid recht doet, zal zij echt pastorale - wil men: priesterlijke -
prediking zijn!

Het leven uit de Geest, de vrucht van zijn werk in ons, moet in de prediking ook aan de orde komen met het oog
op de zelfbeproeving, waartoe de Here ons in zijn omgang met ons steeds weer roept (vgl. Ps. 139:23, 24; 2
Kor. 13:5). Deze zelfbeproeving krijgt haar bijzondere ernst, wanneer de avondmaalstafel in zicht komt (vgl. 1
Kor. 11:28).
Juist de verkondiging van de rijkdom van het leven uit de Geest kan ons bewaren voor zelfoverschatting. Deze
rijkdom leert ons steeds weer het kleine begin van ons leven met de Here te zien en spoort ons aan de vernieu-
wing nog meer bij Christus en zijn Geest te zoeken.
Ook leert de prediking van de vruchten van het geloof ons, of wij werkelijk door waar geloof in Christus
ingeplant zijn (vgl. Antwoord 64 en 86). Zij waarschuwt ons, wanneer wij in eigen leven niets van deze vruchten
vinden. Wij worden er dan met de neus op gedrukt dat wij een 'dood' geloof (Jak. 2:26) hebben en ons haastig
dienen te bekeren.
In de prediking van het werk van de Geest in ons krijgt ook de dagelijkse bekering, waartoe wij geroepen zijn,
haar concretisering. Als wij horen wat de Geest wil bewerken en hoe het leven van Gods kinderen er uit mag en
moet zien, gaan wij al meer verstaan, wat het in de praktijk betekent de Here te vrezen.
Wil de gemeente tot de rechte zelfbeproeving kunnen komen - de toetsing van eigen hart en leven aan het Woord
van de Here -, dan is de prediking van het leven uit de Geest voor haar onmisbaar. Wat dit leven concreet
inhoudt, zal steeds weer vanuit de Schrift verkondigd moeten worden om haar te verlossen van schijnheiligheid
en laksheid in de dienst van God.
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Tenslotte

David belijdt in Psalm 16:11: "Gij maakt mij het pad des levens bekend...". Om deze belijdenis gaat het ten
diepste, wanneer men spreekt over de toeëigening van het heil. Niet alleen voor de verwerving van het heil, maar
ook voor ons deelhebben aan het heil zijn wij geheel op de Here aangewezen. Hij is het die ons het waarachtig
leven geeft en ons op de weg van het leven houdt. In wat wij vanuit de Schrift en de belijdenis over de
toeëigening van het heil hebben gezegd, willen wij God de Heilige Geest eren, van Wie de Geloofsbelijdenis van
Nicea belijdt dat Hij Here is en levend maakt. Hij is de Geest van de heiliging (2 Tess. 2:13; 1 Petr. 1:2), die ons
een nieuw hart geeft, de blijdschap over Gods heil in ons werkt en ons doet wandelen in een nieuwe gehoor-
zaamheid.
Daarbij hebben wij een rijk perspectief. Want de Geest die ons het heil toeëigent, is de Geest van de heerlijkheid
(1 Petr. 4:14). Zijn werk staat gericht op onze uiteindelijke verheerlijking. Wij mogen weten dat het gaat naar de
dag waarop wij volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen temidden van de gemeente der
uitverkorenen (vgl. het Doopsformulier).
Op die dag zal onze aanbidding opgaan tot Hem, die ons bekeerde, leidde, troostte, vermaande en niet liet varen
wat zijn hand begon.
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RAPPORT VAN DE DEPUTATEN VOOR KERKELIJKE EENHEID

aan de Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,  samen te komen in Berkel
1996.

Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,

Instructies

De Generale Synode van Ommen 1993 besloot (zie de acta van deze synode, art. 66):
' 4. opnieuw deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid te benoemen met de volgende

opdracht:
1. de plaatselijke kerken te stimuleren bij hun roeping er aan mee te werken dat allen

die Christus liefhebben naar Gods Woord in eenheid van het ware geloof
bijeenkomen;

2. desgevraagd plaatselijke kerken te adviseren en terzijde te staan bij het leggen en
onderhouden van contacten binnen hun kerkelijk grondgebied;

3. de handreikingen (zie besluit 3) op hun bruikbaarheid te toetsen;
4. de fasering van samenspreken duidelijk in kaart te brengen met o.a. aandacht voor:

-- een te ontwerpen voorbeeld van een gezamenlijke verklaring met intenties,
afspraken en gevolgen;

-- bepaalde (voorlopige) vormen van samenwerking tussen plaatselijke kerken
en de rol van het kerkverband hierbij;

-- de vraag of, en zo ja wanneer en hoe een federatie tussen twee kerken (en
kerkverbanden) mogelijk is;

-- de problematiek rond de figuur van een gefuseerde kerk;
-- regelingen voor samensprekingen die in de kerken waarmee wordt

samengesproken zijn vastgesteld;
5. de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de kerkelijke eenheid te volgen en zo

mogelijk verkennende contacten te leggen met kerken en groeperingen, die staan
of willen staan op de grondslag van Gods Woord en de drie formulieren van
eenheid en samenleven of willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde;

6. te blijven bezien of er mogelijkheden zijn om daarvoor in aanmerking komende
kerken en groeperingen op eigen initiatief te informeren over de Gereformeerde
Kerken in Nederland;

7. aan de volgende synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en op basis
daarvan voorstellen te doen en dit rapport een half jaar tevoren aan de kerken toe
te zenden.'

De synode besloot tevens:
' 5. deputaten op te dragen

1. te onderzoeken of er mogelijkheden zijn contact te leggen met de Nederlands
Gereformeerde Kerken, en zo ja op welke manier;

2. de volgende synode te dienen met een rapport dat zes maanden te voren aan de
kerken wordt toegezonden. '

Als deputaten werden door de synode van Ommen 1993 de volgende broeders benoemd (zie de
acta art.101):
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als primi:
dr.  W.G.  de Vries (s) Zwolle
E.  Boerma Zaandam
ds. J. J. Burger Naarden
ds. H.J.J. Feenstra Berkel en Rodenrijs,  thans te Kampen
dr.  A.N. Hendriks Amersfoort
ds.  P.J.  Trimp Zoetermeer
prof.dr.  M. te Velde Kampen

en als secundi:
ds J. Luiten Alkmaar
prof.dr.  C.J. de Ruijter Kampen 

Hierbij leggen deze deputaten uw vergadering hun rapport voor.

I Algemene verantwoording

1 Bezetting en functieverdeling

De deputaten besloten in hun eerste vergadering tot de volgende functieverdeling:
dr.  W.G.  de Vries voorzitter
ds. H.J.J. Feenstra secretaris externe zaken 
E.  Boerma penningmeester/secretaris interne zaken

In de achtste vergadering werd besloten het onderscheid tussen extern en intern secretaris op te
heffen en werd br. E. Boerma secretaris/penningmeester.

Gezien de variatie aan onderwerpen is geen algemeen rappor teur aangewezen.

De deputaten hebben geen beroep hoeven te doen op de secundi. 

De deputaten handhaafden de door eerdere deputaten gevoerde naam ' DKE' - Deputaten Kerkelijke
Eenheid. 

2 Vergaderingen

DKE vergaderden 24 maal, in de regel gedurende 1½  dagdeel, waarvan zesmaal samen met de
Commissie Contact en Samenspreking (CCS) van de Nederlands Gereformeerde Kerken,  op de
volgende data:
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15-11-1993
13-12-1993
24-01-1994
21-02-1994
21-02-1994 met de CCS
16-05-1994
13-06-1994
22-08-1994
12-09-1994 met de CCS
21-11-1994
30-11-1994 met de CCS
19-12-1994

16-01-1995
23-01-1995 met de CCS
20-03-1995
03-04-1995
24-04-1995 met de CCS
08-05-1995
22-05-1995
19-06-1995
19-06-1995 met de CCS
20-06-1995
23-08-1995
31-08-1995

3 Uitvoering van de instructies en rapportindeling

De opdrachten van de synode van Ommen waren omvangrijk.  De uitvoering van deze opdrachten
legde een groot tijdsbeslag op deputaten; dit blijkt ondermeer uit het aantal gehouden vergader ing-
en en de omvang van de rapportage.

Deputaten hebben overwogen om een conferentie van kerken te organiseren,  zodat met de kerken
doorgesproken kon worden over de handreikingen en mogelijke samenwerkingsvormen.  Zo' n
conferentie zou geholpen hebben ter stimulering van de deelnemende kerken (opdracht 4. 1) en
voor de beeldvorming over en weer.  Deze conferentie is vanwege de tijdsdruk niet georganiseerd.
In het kader van opdracht 4.2 is aan enkele kerken advies gegeven. De erin gestelde problematiek
heeft bijgedragen aan de inhoud van hoofdstuk III.
Bij het toetsen van de handreikingen (besluit 4.3), van de fasering en van mogelijke samenwer-
kingsvormen (uit besluit 4.4) hoor t de beantwoording van de vraag hoe de kerken dit in de praktijk
doen. Om dit deel van de opdracht uit te voeren is geïnventariseerd wat er in de kerken speelt.
Daarbij is vooral ook gekeken naar reeds opgestelde gezamenlijke verklaringen van plaatselijke
kerken.  
Een en ander is verslagen in hoofdstuk II.

Het toetsen van de bruikbaarheid van de handreikingen (besluit 4.3) heeft een kerkrechtelijke kant,
die nauw samenhangt met de vragen uit besluit 4.4 over  welke vormen van samenwerking
mogelijk zijn. Hoofdstuk III van dit rapport behandelt deze problematiek.
Bij het uitwerken van deze materie kwamen een aantal vragen over de uitgangspunten en
doelstellingen van kerkelijk samenspreken op, die een separate bespreking behoefden. Deze
voorvragen worden aan het slot van dit hoofdstuk III behandeld.

Deputaten menen niet te moeten komen met een voorbeeld van een gezamenlijke verklaring
(opdracht 4.4 sub 1),  vooral omdat zo' n verklaring niet eenzijdig maar in overleg met de
gesprekspartner  moet worden opgesteld. Wel zijn elementen voor zo' n verklaring zijn in de
hoofdstukken II en III aangereikt en in een voorgestelde regeling opgenomen.

De recente discussies in de landelijke pers over de (on)mogelijkheden van een landelijke federatie
nopen deputaten om deze materie, die in het ver lengde ligt van opdracht 4 sub 4, na herbezinning
op een eerder concept in een aanvullend rapport aan de synode en de kerken toe te zenden.

Uit hoofde van opdracht 4.5 is er een verkennend contact geweest met de Gereformeerde Bond
in de Nederlands Hervormde Kerk. Hoofdstuk IV handelt daarover.
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Deputaten zagen geen reden opdracht 4.6 uit te voeren: er  is geen initiatief ontplooid om andere
kerken en groeperingen te informeren over onze kerken.  

Het onderzoek naar mogelijkheden om contact te leggen met de Nederlands Gereformeerde Kerken
(besluit 5) heeft een separaat rapport opgeleverd. 

In hoofdstuk VI zijn de bij dit algemene rapport behorende concept-besluiten opgenomen.

II De stand van zaken in de plaatselijke samensprekingen

1 Inleiding

In dit onderdeel van het rapport willen we verslag doen van de stand van zaken in de plaatselijke
samensprekingen. Eerst geven we een overzicht aan de hand van informatie die op verzoek van
DKE in de loop van 1994 werd toegezonden. We voorzien de gegevens van enig commentaar.
Daarna rapporteren we over de uitvoering van de ons opgedragen taken ' stimuleren'  en
' adviseren' .

Diverse elementen uit dit hoofdstuk zijn tevens van belang voor het volgende,  dat gaat over een
aantal vragen rond plaatselijke samensprekingen, die ons door de synode van 1993 ter bestudering
zijn meegegeven.

2 Brief van 3 februari 1994

Op 3 februari 1994 is de volgende brief van DKE uitgegaan naar de kerken:

' Weleerwaarde en Eerwaarde Heren en Broeders,

De Generale Synode te Ommen 1993 heeft ter bevordering van de kerkelijke eenheid
uitgesproken dat het van belang is de kerken landelijke handreikingen te geven en daarbij
een aantal uitgangspunten voor samenspreken voorgeschreven.  Ook zijn een drietal
handreikingen aan de kerken gegeven over de fasering van het proces naar kerkelijke
eenwording.  De complete tekst van die besluiten kunt U binnenkort in de acta vinden.

De GS heeft opnieuw deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid benoemd en hen
opgedragen de kerken te stimuleren,  de kerken desgevraagd te adviseren en bij te staan,
de gegeven handreikingen te toetsen op bruikbaarheid en de fasering voor samenspreken
duidelijk in kaart te brengen.  Daarnaast kregen deputaten een drietal opdrachten gericht
op contact met andere kerken en groeperingen.

Het zoeken naar kerkelijke eenheid is een belangrijke zaak. Waar eenheid in Christus
mogelijk is op grond van de Schrift en de belijdenis mag zijn lichaam, de heilige,
algemene, christelijke kerk niet verdeeld zijn en dienen de kerken van dat lichaam in een
schriftuurlijke kerkorde samen ter leven (NGB art 27-29).

Bij dat zoeken naar eenheid kunnen de kerken elkaar onderling helpen. Deputaten kunnen
daarbij dienen als informatie-bron en advies-orgaan. Dat kunnen zij allen met hulp vanuit
die zelfde kerken, hulp in de vorm van informatie over gevoerde samensprekingen en over
de lessen die zij daarbij hebben geleerd. '
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De brief sloot aan bij eerdere verzoeken om informatie en vervolgde voor kerken die daarop
hadden geantwoord met:
' U heeft ons reeds eerder informatie toegestuurd;  onze dank daarvoor.  Wij verzoeken U ons

op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken, nu en ook in de toekomst.'

Voor de kerken die op de eerdere brief niet hadden gereageerd luidde dat vervolg:
' In concreto: wij verzoeken U ons die informatie en die lessen toe te sturen.  Wij willen

graag op de hoogte blijven van wat er bij U speelt. nu en ook in de toekomst.'

De brief besloot met:
' Wij vragen u ook Uw ervaringen te toetsen aan de handreikingen die de synode U heeft

aangereikt en ons met de resultaten van Uw toetsing te dienen.  Dit helpt ons inzicht te
krijgen in de bruikbaarheid van die handreikingen.

Wij hopen de kerken zo spoedig mogelijk te informeren over de uit de kerken verzamelde
bevindingen. Uiteraard zijn wij gaarne bereid Uw vragen te beantwoorden en U op verzoek
met advies te dienen.

Hoogachtend, namens deputaten kerkelijke eenheid,'

3 Respons

De genoemde brief en incidentele aanvullende navraag leverden over de stand van zaken in ±  130
gemeenten gegevens op. 

Hieronder geven we een kort overzicht van de ontvangen informatie.

Aantal kerken
GKV: 265  (126 in dezelfde plaats als een CGK)
CGK: 187
NGK:  93

Aantal samensprekingen GKV-CGK: max. 50, actueel ±  35
Aantal samensprekingen GKV-NGK: max.  20, actueel ±  13 
Aantal samensprekingen GKV-CGK-NGK: 4 
Aantal contacten GKS: max. 5,  actueel: onbekend

De samensprekingen met een CGK hebben voorzover bekend in 13 kerken geresulteerd in
gezamenlijke verklaringen of conclusies met een positieve strekking: in Apeldoorn (verklar ing
1994), Assen (conclusies 1992), Delft (verklaring 1993),  Delfzijl (verklaring 1993),  Deventer
(verklaring 1991), Enschede (stappenplan 1993), Goes (verklaring 1992), Hilversum (verklaringen
1993 en 1995), Neede-Aalten (verklaring 1991),  Nijmegen (verklaring 1991),  Surhuisterveen
(verklaring 1993), Woerden-Bodegraven (verklaring 1992) en Zoetermeer (verklaringen 1987,
1990 en 1995).

Er bestaan voorzover bekend 6 gezamenlijke verklaringen met een NGK. Het gaat hier om
Amersfoort-W.  (verklaring 1991),  Enschede-N.  (verklaring 1990),  Langerak (uitgangspunten
1975), Rotterdam (intentieverklaring 1992), Zaandam (notities 1992) en Zoetermeer (eerste
verklaring 1994).

De door ons verwerkte gegevens geven doorgaans de stand van zaken in het voorjaar van 1994
weer.  Ze waren voor  DKE moeilijk actueel sluitend en volledig te krijgen.
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4 Gesprekken en verklaringen GK-CGK

Met dankbaarheid kan worden geconstateerd,  dat het in een behoorlijk aantal plaatsen is gekomen
tot direct contact en tot goede samenspreking met een CGK. Doorgaans was er een grote mate van
herkenning.  Karikaturen konden worden weggenomen.  Er groeide meer begrip voor elkaars
standpunten.

DKE hebben de teksten van 13 gezamenlijke verklaringen GK-CGK ontvangen. Ze zijn nogal
verschillend van formulering en inhoud.  Sommige geven nog maar heel weinig, omdat ze in een
vroeg stadium van gesprek zijn geformuleerd. Andere zijn ' deel-verklaringen'  over slechts één of
enkele thema's. De meeste zijn aanvaard na een hele serie gesprekken en spreken zich uit over de
voornaamste relevante thema' s.

Bijna al deze documenten bevatten tenminste een positieve verklaring over elkaars kerk zijn. Dat
gebeurt in termen als: (h)erkennen elkaar (c.q.  zien elkaar) als ware kerk, als trouwe kerk,  als
(ware) kerk van Jezus Christus,  als ware kerk naar art.  29 NGB, als kerk waar de kenmerken
genoemd in art.  29 NGB worden gevonden.

Uiteraard wordt die erkenning gedaan op grond van de bevindingen in de samensprekingen.
Voornaamste onderwerpen daarbij zijn: verbond en wedergeboorte,  toeëigening des heils,
prediking,  visie op de kerk. De uitspraken van consensus variëren van 'we bleken het eigenlijk
goed eens te zijn'  tot ' er blijft wel verschil maar daarin kunnen we elkaar juist aanvullen en
opscherpen' .

Dikwijls is er over het verleden gesproken, m. n. over 1892.  Men stelde steeds vast, dat verschil
van taxatie van het verleden geen blokkade voor hereniging zou mogen zijn.  Datzelfde geldt ook
voor verschillen in wat heet 'kerkelijke cultuur'.

In verschillende verklaringen heeft men de geconstateerde fundamentele eenheid geëxpliciteerd
door de punten van overeenstemming te noemen: het zich willen onderwerpen aan de Heilige
Schrift en het instemmen met en willen handhaven van de drie formulieren van eenheid.  Soms
wordt ook de gereformeerde kerkorde genoemd.

Diverse ' heikele'  punten zoals de richtingen binnen de CGK en de daarmee verbonden
' kansel-selectie'  en ' geperforeerde gemeente-grenzen'  worden in sommige verklar ingen genoemd
als besproken punten.  Maar voor de kerken die een akkoord bereikten behoorden deze kennelijk
meer tot de in een later stadium te bespreken kwesties.  Of ze werden wel besproken,  maar niet van
zodanig gewicht geacht dat er in de consensus iets over gezegd moest worden.

De in de landelijke samensprekingen aan de orde gestelde relevante punten zijn doorgaans ook
plaatselijk besproken,  met uitzondering van de opvattingen van prof.dr. B.J.  Oosterhoff en de
relatie van de CGK met de NGK.

Vergelijking van de plaatselijk bereikte resultaten met de ontwikkelingen op landelijk niveau leert,
dat de beide lijnen van samenspreking niet parallel lopen.  Mee daarom dient er o. i. wel
duidelijkheid te komen, op welke wijze kerkeraden kunnen profiteren van en rekening houden met
de op landelijk niveau gevoerde samensprekingen.

Er liggen immers reeds allerlei verslagen en nota' s m.b. t. toeëigening des heils, kerkvisie e.d.  van
de landelijke deputaten voor samenspreking met de CGK, waarin standpuntbepalingen en
formuleringen worden aangedragen die men plaatselijk zou kunnen overnemen. Dat zou de
plaatselijke kerken denkwerk en concipieer-werk kunnen besparen.
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Verder is het o. i. niet overbodig om de kerken te wijzen op Besluit 2 sub 4 in de Acta G.S.
Ommen 1993 (art. 66): 'plaatselijke kerken nemen naar artikel 31 KO uitspraken van meerdere
vergaderingen ten aanzien van de samensprekingen in acht' . We nemen aan,  dat deze regel ook
van toepassing is op het bepalen van de gespreksthema' s op plaatselijk niveau.

Op de verhouding van landelijk en plaatselijk komen we in een volgend hoofdstuk nog terug.

Tenslotte merken we nog op,  dat het in veel van de 126 plaatsen waar zowel een GK als een CGK
is (minstens 75) niet kwam tot samensprekingen tussen GK en CGK. Naar de redenen daarvoor
is nog geen systematisch onderzoek gedaan.

Het is o.i.  wel van belang met deze verhoudingen te rekenen.  We hebben de indruk,  dat de
bestaande samensprekingen weliswaar een positief verloop hebben en hoop op overeenstemming
geven, maar dat de betreffende CG kerken in eigen kerkverband als het er op aankomt toch een
minderheid vormen t.o.v.  kerken die meer afstand van de Gereformeerde Kerken willen houden.

Dat maakt voorzichtigheid in het beoordelen van de perspectieven op hereniging noodzakelijk.
Zolang de CGK landelijk de slagboom in de richting van de GK niet openen, is het begrijpelijk
dat de plaatselijke CGK die positief staat tegenover de GK de band met hun 'eigen'  kerken
zwaarder zal laten wegen dan die met de GK.

5 Gesprekken en verklaringen GK-NGK

De zes genoemde verklaringen uit de samensprekingen tussen GK en NGK zijn nogal divers van
aard en inhoud.

1. In de verklaring van Amersfoort-W.  uit 1991 werd uitgesproken,  dat beide gemeenten
begeren te staan op het fundament van Schrift en belijdenis. De NGK acht de DKO beter dan het
AKS en zegde toe in die geest in eigen kerkverband te werken, niet via een breuk maar in de weg
van overtuiging.

De GK sprak uit,  dat een ernstige conflictsituatie het afwijken van de kerkorde niet rechtvaardigt;
een kerkeraad die in eigen verantwoordelijkheid van de kerkorde afwijkt,  moet bijv. tijdelijk het
kerkverband verlaten; het wegroepen van kerkleden van achter een wettige kerkeraad zonder de
kerkelijke weg in te slaan, is nooit geoorloofd.  Meerdere vergaderingen hebben geen ander dan
een afgeleid en beperkt gezag.

Er bleek tussen GK en NGK enig verschil in visie op het zgn. ratificatierecht,  maar dat leidt
volgens de verklaring niet tot een verschillende praktijk.

De actuele stand van zaken in de samensprekingen is DKE niet bekend.

2. De verklaring van Enschede-N.  uit 1990 legde allereerst vast,  dat in beide kerken de
uitgesproken wil aanwezig is om zich als kerken van de Here Jezus te openbaren in deze wereld
op basis van de volstrekte erkenning van het onfeilbare Woord van God, zoals dat door  de kerken
beleden wordt in de drie formulieren van eenheid, en aan welke geschriften de kerken gebonden
zijn d.m. v. het onder tekeningsformulier voor ambtsdragers,  met volwaardige hantering van de
kerkelijke regels zoals die tot uitdrukking komen in de gereformeerde kerkorde.

De NGK aanvaardde de intentie van de GK in de strijd van de jaren zestig, nl.  de integrale
handhaving van de belijdenis, waarvoor de NGK van Amersfoort ook in eigen kerkverband de
strijd moest voeren.
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De NGK verklaarde zich bereid bij hereniging op basis van Schrift en belijdenis binnen het
gereformeerde kerkverband zich con amore te zullen houden aan de besluitvorming binnen de
Gereformeerde Kerken sinds 1967, met eventueel behoud van gevoelen.

Tenslotte werden er over en weer uitspraken gedaan m.b.t.  de gang van zaken in 1970 rond m.n.
de schorsing van ds. Mooiweer.

Aanvankelijk leek hiermee de hereniging dichtbij.  Maar als gevolg van verzet uit de Neder-
lands-gereformeerde gemeente en uit het Nederlands-gereformeerde kerkverband is die positieve
lijn na verloop van tijd feitelijk afgebroken.

3. In Langerak bestaan er uitgangspunten uit 1974. Deze spreken van overeenstemming in de
aanvaarding van de leer van Gods Woord,  in een onverkorte handhaving van de binding aan de
drie formulieren van eenheid,  verbonden met een tolerantie zoals die door de G.S. Den Haag 1914
art.  138 is vastgelegd. Op deze basis wilde men werken aan hereniging. De gesprekken zijn in
1979 vastgelopen. In 1991 werden de contacten hervat met een opnieuw beamen van de verklaring
uit 1979.

4. De kerken in Rotterdam spreken gecombineerd samen met de NGK. Er is een
intentieverklaring uit 1992 met de volgende punten:  
-- Eenheid alleen op basis van Gods Woord en de drie formulieren van eenheid.  
-- T.a.v.  de kerkregering uitgaan van de principes van de DKO.
-- Al het mogelijke doen om de eenheid met broeders en zusters in eigen kerk en kerkverband
niet te verbreken.  
-- Verschil in taxatie t.a. v. het ver leden geen belemmering voor kerkelijke eenheid. De
besprekingen zijn nog gaande.

5. In Zaandam diende in de samensprekingen een drietal notities uit 1992 over resp.
Schriftgezag, belijdenis en kerkorde.  Deze zijn besproken en gemeenschappelijk aanvaard.
Sindsdien is er in het samenspreken geen wezenlijke voortgang geboekt.

6. In Zoetermeer zijn sinds 1991 samensprekingen gaande. Als doelstelling is aanvaard:
' Elkaar herkennen en erkennen als broeders en zusters in de Here,  om te komen tot herstel van
kerkelijke eenheid (. .. ) gegrond op Gods Woord en de belijdenisgeschriften van de kerk. '
In juni 1994 is een eerste gezamenlijke verklaring aanvaard,  die handelt over het omgaan met
Schrift en belijdenis.

De verschillende verklaringen en stukken overziende valt te concluderen,  dat men in Zaandam het
meest breed en diepgaand de relevante geschilpunten heeft besproken.  In Amersfoort-West kreeg
het kerkrecht tot nu toe veel aandacht.  In Enschede-N. leek men geestelijk het dichtst bij elkaar
te staan; er was geen sprake van verschillen over  de binding aan de belijdenis. Van Rotterdam is
nog geen resultaat inzake de meest aangelegen punten bekend. 

Vergelijking met de in een ander deel van ons rapport geëvalueerde verkennende samensprekingen
met de NGK geeft ons de indruk,  dat stellingnames als van de Nederlands-gereformeerde kerken
in Enschede-Noord en Amersfoort-West niet representatief zijn voor de koers die de gezamenlijke
NGK kiezen.

6 Voortgang

Uit de beschikbare gegevens kr ijgen DKE de indruk,  dat er veel plaatselijke samensprekingen zijn,
waar na verloop van tijd de vaart uitraakt. Dat heeft o.i.  diverse oorzaken.  In het algemeen is er
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in de eerste fase goede en ook wel groeiende animo om elkaar beter te leren kennen en om over
verschillen systematisch door te praten.

Zijn de belangrijkste onderwerpen aan de orde geweest,  dan is er enige onzekerheid te bespeuren
over het vervolg.  Als er geen (volledige) overeenstemming is bereikt,  moeten dan de samenspre-
kingen worden afgebroken? En is er wèl overeenstemming bereikt,  hoe moet men dan met elkaar
verder? Wat dit laatste betreft kan men trouwens niet goed voorwaarts, zolang onzeker is,  of het
landelijk ook in de richting van een vereniging zal gaan.

Een andere factor is deze, dat de voortgang in de samensprekingen nog al eens samenhangt met
de aanwezigheid van een predikant.  Vertrekt een predikant die actief en positief aan de
besprekingen heeft deelgenomen, dan komen de gesprekken in de vacature-tijd nog wel eens stil
te liggen. Soms worden zelfs na een wisseling van predikanten om verschillende redenen de
samensprekingen stopgezet.

Al met al hebben DKE de indruk,  dat voor de voortgang van samensprekingen op plaatselijk
niveau een voortgang op landelijk niveau een belangrijk vereiste is.  Het omgekeerde geldt
uiteraard ook.  De beide niveaus kunnen elkaar niet missen en zouden zo veel mogelijk gelijk op
moeten gaan.

7 Stimuleren

In de opdracht van DKE staat als eerste punt:  ' de plaatselijke kerken te stimuleren bij hun roeping
er aan mee te werken dat allen die Christus liefhebben naar Gods Woord in eenheid van het ware
geloof bijeenkomen' . Deze opdracht is in 1993 voor het eerst aan DKE gegeven. Ze maakt meer
expliciet wat door de synode in 1990 ook reeds werd bedoelde met de naam ' ter bevorder ing van
kerkelijke eenheid' .

In de vergaderingen van DKE is deze taak regelmatig ter sprake geweest.  DKE hebben echter geen
kans gezien om op dit punt andere concrete acties te ondernemen dan het zenden van de hierboven
genoemde brief van februari 1994. Naar aanleiding van die stand van zaken maken we over het
stimuleren als deputaten-taak enkele opmerkingen.

De opdracht gaat er van uit dat de plaatselijke kerken de roeping hebben om voor hun deel de
kerkelijke eenheid te bevorderen.  Die roeping is hier heel breed geformuleerd: ' allen die Christus
liefhebben' . Dat blijft dus niet beperkt tot gelovigen in de zgn. ' gereformeerde gezindte' . Het kan
zich uitstrekken tot en met zelfs de rooms-katholieke kerk.  En het vraagt dan niet alleen om
samensprekingen met kerkelijke ambtsdragers,  maar ook om het zoeken van contact met
individuele gelovigen.

Nu zal niemand problemen hebben met het erkennen van die roeping in het algemeen. Maar zodra
het woord 'stimuleren'  valt, doet zich de vraag voor: welke praktische consequenties horen bij die
roeping? Wat mag in dezen van elke kerk verwacht worden? Hoe ziet de door de synode (=  de
gezamenlijke kerken) gewenste situatie er uit? En aan welke concrete maatregelen en acties van
deputaten om het plaatselijk werken aan eenheid te bevorderen moet dan worden gedacht?

De huidige formulering doet denken aan het streven naar een zo breed mogelijk scala van
activiteiten om alle ware Christgelovigen te zoeken en in contact en gesprek het kerkelijk
één-worden te bevorderen.  DKE zouden dan de kerken bijvoorbeeld af en toe moeten aanschrijven
met een oproep tot het zoeken van contact en het starten van samensprekingen met alle kerken op
hun grondgebied, minstens met die van een gereformeerde belijdenis.
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De vraag rijst dan: is dit stimuleren vanuit een landelijk deputaatschap niet een te wijd gestelde
opdracht? En is die wel goed te concretiseren?

Elke kerkeraad kan immers zelf eigenlijk alleen maar goed beoordelen, welke mogelijkheden hij
heeft voor het werken aan kerkelijke eenheid.  DKE kunnen onmogelijk ten aanzien van elke
plaatselijke kerk beoordelen,  of ze nog gestimuleerd moet worden voor dit werk, of dat ze
misschien wat afgeremd moet worden,  of dat ze doet wat redelijkerwijs verwacht mag worden.
Bovendien kan het een kerkeraad niet kwalijk worden genomen als hij zijn eigen prioriteiten stelt
en in de zaak van de kerkelijke eenheid besluit eerst maar eens de ontwikkelingen op landelijk
niveau af te wachten.

Het gevraagde stimuleren zou daarom alleen een heel globaal stimuleren kunnen zijn.  DKE
kunnen hoogstens af en toe een algemene brief aan de kerken sturen met een herinnering aan de
roeping tot het werken aan kerkelijke eenheid. Het is de vraag,  of dat veel zin heeft.

Een en ander pleit ervoor om deze opdracht aan DKE niet opnieuw te geven, dan wel er een
nadere concretisering aan te geven,  zodat de bedoeling duidelijk en de opdracht meer uitvoerbaar
wordt.

Nadenkend over mogelijke concretisering zijn er uiteraard andere vormen van stimuleren denkbaar
dan een brief zoals genoemd. DKE zouden elk jaar  kunnen oproepen tot speciale voorbede in de
kerkdiensten op een bepaalde zondag met het oog op kerkelijke eenheid. DKE zouden ook
bijvoorbeeld één keer per jaar alle kerkeraden kunnen uitnodigen voor een landelijke bijeenkomst.
Daar zouden ze dan o.m.  actuele informatie kunnen geven over het werk dat op landelijk niveau
en in plaatselijke kerken op dit gebied gebeurt.

Willen de kerken dat DKE in deze richting actie ondernemen,  dan is een expliciete beslissing in
die zin noodzakelijk. Zo' n besluit vergt uiteraard een goede afweging o.a.  ten aanzien van nut en
de noodzaak van dergelijke activiteiten en van de beschikbare mankracht en tijd.

8 Adviezen aan de kerken

Mede in reactie op de eerder in dit hoofdstuk genoemde brief aan de kerken werden adviezen
gevraagd door de Gereformeerde Kerken te Barendrecht, Beverwijk, Ermelo,  Zwijndrecht en
Zaandam.  De door deze kerken te berde gebrachte zaken zijn voor een deel verwerkt in de
hoofdstuk III.
Wij willen in het kort hier de ons voorgelegde vragen en de erop gegeven antwoorden rapporteren.

1. Vragen met betrekking tot samensprekingen tussen een Gereformeerde Kerk en een
Christelijke Gereformeerd Kerk.
-- Is de route die de CGK voor samensprekingen na erkenning als bijlage in hun kerkorde
opgenomen, een begaanbare weg? Deputaten antwoorden hierop dat deze vraag in opdracht van
de synode bestudeerd wordt en verwijzen naar dit rapport.
-- Wat zijn de mogelijkheden binnen het kerkverband nu wij op het punt staan van volledige
(h)erkenning en ook de medewerking van het kerkverband nodig hebben? Ook dit is een vraag die
in studie is.  Deputaten adviseerden om binnen het kader van de handreikingen van de GS Ommen
verder te gaan en voor verder advies te wachten op het rappor t aan de synode.

2. Vragen met betrekking tot samensprekingen tussen een Gereformeerde Kerk en een
Nederlands Gereformeerde Kerk.
-- Hoe  verder te gaan nadat een aantal nota' s over schriftgezag,  over de betekenis van de
belijdenis en over de betekenis en het karakter van de kerkorde zijn opgesteld,  besproken en
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wederzijds aanvaard? Deputaten wijzen erop dat er onderling goede afspraken gemaakt moeten
worden,  waarop men zich in de toekomst kan beroepen.  Daarbij horen goede afspraken over het
hanteren van de binding aan de belijdenis, een loyale hantering van een gereformeerde kerkorde
(in elk geval met daarin iets als ons art.  31 KO) en een goed ondertekeningsformulier; tevens
dienen de synode-uitspraken terzake recente leerafwijkingen bekrachtigd te worden.  Pas als deze
zaken besproken en geregeld zijn,  zijn er perspectieven voor samengaan.
-- Zijn er nieuwe gezichtspunten nu de samensprekingen op verschillen in denken en weging
t.a. v. kerkorde en belijdenis zijn afgebroken? Deputaten verwijzen voor het antwoord op deze
recente vraag naar hun rapport aan de synode.

III Vragen rond plaatselijke samensprekingen

1 Inleiding

1.1 De besluiten van de Synode van Ommen

In dit hoofdstuk van ons rapport willen wij ons bezig houden met de vragen die zich kunnen
voordoen bij samensprekingen tussen twee plaatselijke kerken uit verschillend kerkverband.  
De synode van Ommen besloot (zie Acta Ommen art. 66,  2) immers t.a.v.  deze materie landelijke
handreikingen te geven,  waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

1. samensprekingen kunnen gehouden worden wanneer kerken zich bereid verklaren zich te
zullen onderwerpen aan alles wat vanuit het Woord van God over en weer wordt
aangewezen;

2. bij samensprekingen wordt de gemeente vanaf het begin zo uitvoerig mogelijk geïnfor-
meerd;

3. over samensprekingen wordt aan de classis gerapporteerd in het kader van art. 30,  41 en
44 KO; wezenlijke beleidsbeslissingen kunnen alleen onder goedkeuring van de classis
genomen worden;

4. plaatselijke kerken nemen naar art.  31 KO uitspraken van meerdere vergaderingen ten
aanzien van de samensprekingen in acht.

Vervolgens besloot de synode (zie Acta Ommen art. 66,  3) t.a. v. samensprekingen bij het proces
naar kerkelijke eenwording de volgende handreikingen te geven:

1. in een eerste fase vindt een grondige verkenning plaats, waarbij de kerken vooral aandacht
geven aan wat de kerken met elkaar verbindt en wat hen van elkaar scheidt; overeenstem-
ming zal dankbaar genoteerd worden;  eventuele confessionele en kerkrechtelijke
verschillen zullen eerlijk en duidelijk ter sprake komen met als doel er alles aan te doen
dat deze verschillen op Schriftuurlijke en kerkrechtelijk verantwoorde wijze worden
weggenomen of overbrugd;
ook is het zaak van pastorale wijsheid de eventuele onderlinge verschillen in kerkelijke
cultuur en voor het heden wezenlijke punten uit het kerkelijk verleden aan de orde te
stellen;

2. in een volgende fase verklaren de samensprekende kerken dat ze -- op grond van de Schrift
en de gereformeerde belijdenis -- elkaar  in dezelfde plaats als trouwe kerken van Christus
aanvaarden en daarom elkaar  beloven en verplichten alles in het werk te stellen om te
komen tot kerkelijke eenwording;  daarbij zullen de samensprekende kerken hun meerdere
vergaderingen voorstellen doen om ook voor hun deel te gaan werken om te komen tot
daadwerkelijke eenwording;
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3 in een eindfase zullen de kerken aan de hand van een beleidsplan vormen van nadere
kennismaking en nauwer samenleven bezien en benutten.

Tegelijk gaf de synode aan DKE de opdracht (zie Acta Ommen art.  66, 4. 3) deze handreikingen
op hun bruikbaarheid te toetsen.  Tevens werd aan DKE opgedragen (Acta art. 66, 4. 4) de fasering
van samenspreken duidelijk in kaart te brengen met o.a. aandacht voor:

-- een te ontwerpen voorbeeld van een gezamenlijke verklaring met intenties,  afspraken en
gevolgen;

-- bepaalde (voorlopige) vormen van samenwerken tussen plaatselijke kerken en de rol van
het kerkverband hierbij;

-- de vraag of,  en zo ja wanneer en hoe een federatie tussen twee kerken (en kerkverbanden)
mogelijk is;

-- de problematiek rond de figuur van een gefuseerde kerk;
-- regelingen voor samensprekingen die in kerken waarmee wordt samengesproken, zijn

vastgesteld.

In de hier volgende paragrafen willen wij proberen de ons door  de synode van Ommen
voorgelegde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

1.2 Vraagstelling

Wanneer we de hierboven onder paragraaf 1.1. genoemde besluiten en opdrachten van de synode
van Ommen overzien valt allereerst te constateren, dat de synode bij samensprekingen tussen twee
plaatselijke kerken uit verschillend kerkverband onder 3.2 drie fasen onderscheidt: ' een eerste
fase' : die van verkenning; ' een volgende fase' , waarin erkenning plaatsvindt en ' een eindfase' ,
waarin vormen van samenwerking worden bezien en benut. Deze indeling in drie fasen gaat
waarschijnlijk terug op de driedeling, zoals die was voorgesteld in het rapport van deputaten
kerkelijke eenheid, dat op de synode van Ommen diende. Inhoudelijk is de driedeling van het
toenmalige deputatenrapport door de synode van Ommen niet overgenomen, maar formeel is ze
blijven bestaan. Bij nader overwegen konden we echter als DKE met de zo ontstane fasering niet
goed uit de voeten. In de fase van verkenning spelen immers in de praktijk reeds allerlei zaken een
rol,  die met een eventuele erkenning te maken hebben. Het is daarom heel moeilijk een fase van
verkenning en een fase van erkenning te onderscheiden.  
Bovendien is de wederzijdse erkenning eerder een (belangrijk) moment bij de samensprekingen,
dan een fase daarin.  Daarom geven we er de voorkeur aan om in samensprekingen twee fasen te
onderscheiden: fase I is dan die welke toeleidt naar het moment van wederzijdse erkenning en die
deze erkenning,  wanneer ze mogelijk blijkt te zijn,  voorbereidt en poogt te verwerkelijken; fase
II is die, welke volgt op de wederzijdse erkenning en waarin op basis van die erkenning verder
wordt gewerkt.

We constateren vervolgens dat de synode van Ommen ten aanzien van fase I handreikingen heeft
vastgesteld. Met dien verstande echter, dat deze nog een keer door DKE moeten worden getoetst;
ten aanzien van fase II heeft de synode van Ommen nog nauwelijks besluiten genomen; dit traject
moet nader door DKE worden bestudeerd en in kaart gebracht.

Al met al heeft de synode van Ommen aan DKE dus de volgende opdrachten gegeven:

-- Toets de reeds vastgestelde richtlijnen voor de eerste, verkennende fase van lokale
samensprekingen van kerken uit verschillend kerkverband; de fase die toeleidt naar wederzijdse
erkenning;
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-- Probeer vervolgens de tweede fase van deze samensprekingen in kaart te brengen en
onderzoek daartoe welke concrete mogelijkheden van samenwerking plaatselijke kerken uit
verschillend kerkverband hebben nadat ze elkaar wederzijds hebben aanvaard als trouwe kerken
van Jezus Christus, terwijl er kerkverbandelijk nog geen eenheid is.

We willen in de hierna volgende paragrafen van ons rapport deze twee vragen achtereenvolgens
behandelen.

1.3 Opmerking vooraf

Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de aan het eind van paragraaf 1. 2. omschreven
vragen,  hebben we behoefte aan een opmerking vooraf.  We willen er nl.  op attenderen,  dat we ons
in het hierna volgende deel van ons rapport -- gezien de opdrachten en vanwege de vraagstelling
van de synode van Ommen -- vaak zullen moeten bezig houden met allerlei kerkrechtelijke en
organisatorische problemen.  Bij onze bezinning over deze onderwerpen zijn we er meer en meer
van overtuigd geraakt,  dat deze invalshoek slechts een beperkte betekenis heeft. In het streven naar
kerkelijke eenheid dient immers het confessionele, de eenheid van geloven en belijden,  altijd de
hoofdzaak te zijn. Kerkelijke eenheid is niet maakbaar.  Ze komt niet wezenlijk dichterbij door het
aandragen van allerlei kerkrechtelijke en organisatorische vormen op zichzelf.  Nog veel minder
is de eenheid op deze wijze te manipuleren of af te dwingen.

Voor kerkelijke eenheid en het daadwerkelijk gestalte krijgen daarvan, is er  vóór alles en in alles
een gelovig ' oecumenisch willen'  nodig. Alleen als dàt er is, zullen kerken vindingrijk worden in
het praktisch overbruggen van verschillen en in het royaal effectueren van de geestelijke eenheid.
Waar dat willen geheel of gedeeltelijk ontbreekt,  zullen zelfs de meest doordachte vormen van
samenwerking ons tenslotte toch niets verder helpen.

Bovendien heeft het uitdenken van draaiboeken voor eventuele toekomstige situaties,  die zich
misschien nooit zullen voordoen, iets vermoeiends.  Voor je het weet maak je je zorgen voor de
dag van morgen (Mat. 6:34),  terwijl je het heden vergeet.  Daarom hebben sommige van de hier
volgende paragrafen slechts een beperkte actie-radius.

Kennelijk wilde echter de synode van Ommen -- ook t.a. v. allerlei praktisch-kerkrechtelijke zaken
-- een zo duidelijk mogelijk overzicht tot stand doen brengen t.a.v. aller lei problemen rond
kerkelijke eenheid. Dit wel vanuit de gedachte, dat niets onbeproefd gelaten mag worden om
aanwezige geloofseenheid, ook lokaal,  zoveel mogelijk kerkelijk gestalte te laten krijgen.

Gestimuleerd door deze basis-gedachte van de synode van Ommen hebben we in het hierna
volgende getracht de problematiek en de mogelijkheden zo goed mogelijk te analyseren en in kaart
te brengen.  Intussen moest het hierbovenstaande ons wel van het hart.  We hopen, dat U de hierna
volgende paragrafen, ook wanneer ze soms wat droge stof bevatten, in het licht van deze
inleidende opmerkingen wilt lezen.

2 Fase I: de handreikingen van Ommen

In deze paragraaf willen we de handreikingen,  die de synode van Ommen voor fase I van lokale
samensprekingen gaf, op hun bruikbaarheid en houdbaarheid toetsen.  We doen dat puntsgewijs.

2.1 Het doel van samensprekingen

Het valt op, dat het doel van kerkelijke samensprekingen door de synode van Ommen niet expliciet
is omschreven.  Impliciet wordt in de besluiten van Ommen natuurlijk verondersteld,  dat dit doel
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kerkelijke eenheid is. Maar dit wordt niet met zoveel woorden gezegd en evenmin wordt vermeld
welke eenheid uiteindelijk wordt bedoeld en onder welke condities. 
Toch is dit wel van belang. De vraag kan immers rijzen hoever  een kerkverband moet gaan t.a. v.
de binding aan de leer van de kerk: moeten we bij samensprekingen bijv. blijven bij de binding
aan het Dordtse Ondertekeningsformulier of niet? Ook kan gevraagd worden in hoeverre een
kerkorde bindend dient te zijn:  wat is binnen onze KO opgeefbaar en wat niet? 
Het lijkt ons daarom goed om voor de duidelijkheid het doel van kerkelijke samensprekingen
expliciet te noemen en wel op deze wijze, dat dit doel kerkelijke eenheid is op basis van de Heilige
Schrift en in gebondenheid aan de leer van de gereformeerde belijdenis, naar regels van een
gereformeerde kerkorde.  
Die laatste formulering (' een gereformeerde kerkorde' ) duidt aan dat er bij samensprekingen niet
over alles wat in onze huidige KO staat gelijk gedacht hoeft te worden (hier zijn soms ' opgeefbare'
zaken), maar dat tegelijkertijd de principes van het gereformeerd kerkrecht (zoals o.a. de inhoud
van de artt. 1,  31 en 83 KO) bij samensprekingen als onopgeefbaar beschouwd zullen moeten
worden.

2.2 De opbouw van de handreikingen

Het valt verder  op, dat de synode van Ommen de handreikingen voor samenspreking in feite in
tweeën knipt.  Onder besluit 2 worden ' uitgangspunten'  genoemd, onder  besluit 3 de eigenlijke
handreikingen.  Maar wat ' uitgangspunten' genoemd wordt,  zijn in feite óók handreikingen.  Het
lijkt daarom beter en helderder de door Ommen aangebrachte scheiding te laten vervallen en één
serie handreikingen op te stellen.

2.3 Samensprekingen en de eigen gemeente

Onder besluit 2.2 bepaalt de synode van Ommen,  dat de eigen gemeente bij samensprekingen
vanaf het begin ' zo uitvoerig mogelijk'  geïnformeerd dient te worden. Dit lijkt ons wat te sterk
gezegd. Op grond van deze formulering zou bijv. gesteld kunnen worden, dat bij samensprekingen
de notulen van alle vergaderingen ook aan de gemeente zouden moeten worden toegezonden. Beter
lijkt het ons daarom te stellen,  dat de eigen gemeente 'goed en regelmatig' geïnformeerd dient te
worden.  

Waar tevens uit de praktijk blijkt,  dat samensprekingen in de eigen gemeente nog wel eens tot
onrust kunnen leiden, lijkt het bovendien goed bij deze handreiking ook op te nemen, dat
kerkelijke samensprekingen de onderlinge eensgezindheid in de eigen gemeente niet in gevaar
mogen brengen.

2.4 Landelijk en plaatselijk

Onder besluit 2.4. stelt de synode van Ommen, dat lokale samensprekingen 'uitspraken van
meerdere vergaderingen ten aanzien van de samensprekingen'  in acht dienen te nemen. We vinden
deze woorden enigszins vaag en zouden ze liever vervangen zien door ' de voor de samenspreking-
en relevante uitspraken en beslissingen van meerdere vergaderingen' .
Tegelijk zouden we hier iets aan willen toevoegen. Het valt immers op,  dat op lokaal en op
landelijk niveau vaak over dezelfde zaken wordt gesproken;  op beide niveaus wordt bijv. met de
CGK over de ' toeëigening van het heil'  gehandeld. 

We zouden daarom onder dit punt graag willen opnemen,  dat in plaatselijke situaties niet alleen
rekening gehouden wordt met generaal-synodale uitspraken,  maar ook met de informatie,  die door
generaal-synodale deputaten voor samenspreking en/of eenheid kan worden of wordt aangereikt.
Deze afspraak zal bevorderen,  dat men zich op plaatselijk niveau regelmatig afvraagt wat er
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landelijk speelt en dat landelijke deputaten genoopt worden zoveel mogelijk ook met de plaatselijke
kerken te communiceren.

2.5 Wederzijdse erkenning als ware/trouwe kerk

Als doel van fase I van samensprekingen stelt de synode van Ommen, dat samensprekende kerken
er zo mogelijk toe moeten komen, ' dat ze -- op grond van de Schrift en de gereformeerde
belijdenis -- elkaar in dezelfde plaats als trouwe kerken van Christus aanvaarden' . Het valt op, dat
niet gekozen is voor de terminologie 'elkaar erkennen als ware kerken van Christus' . De vraag
rijst of er onderscheid moet worden geconstateerd tussen de eerste en de tweede formulering.
Anders gezegd: bedoelde de synode van Ommen, dat er onderscheid is tussen een ware kerk en
een trouwe kerk? 

Wij kiezen ervoor dat onderscheid niet te maken. Hoe zou immers ooit duidelijk gemaakt kunnen
worden wat dit verschil inhoudt? Zou een trouwe kerk van Chr istus soms geen ware kerk zijn? We
lezen daarom ' elkaar aanvaarden als trouwe kerken van Christus'  als gelijkwaardig met ' elkaar
erkennen als ware kerken van Christus' . Maar daarom willen we er dan ook voor pleiten,  in de
handreikingen op dit punt meer aan te sluiten bij de formulering van art. 27 -- 29 NGB en in plaats
van de woorden ' aanvaarden als trouwe kerk van Christus'  te lezen: ' erkennen als ware kerk van
Christus' .

2.6 Erkenning -- een plaatselijk recht?

Het valt verder op,  dat de handreikingen die de synode van Ommen opstelde de bevoegdheid tot
erkenning van een lokale kerk uit een ander kerkverband vrijwel volledig bij de plaatselijke kerk
legt en daaraan ook geen restricties en condities verbindt.

Het lijkt ons dat hier enigszins onafgeschermd gesproken wordt.  Wanneer immers samengesproken
wordt met een kerk uit een ander kerkverband is die lokale kerk van haar eigen kerkverband nooit
los te zien. Zij functioneert immers in dat verband: accepteert attestaties uit dat kerkverband;
ontvangt gastpredikanten uit dat kerkverband; aanvaardt de besluiten van dat kerkverband en werkt
voor haar deel ook mee aan de uitvoering daarvan. 

Maar dat betekent, dat wederzijdse plaatselijke erkenning nooit opgesloten gezien kan worden
binnen de lokale horizon.  In de lokale erkenning zit de facto ook altijd een stuk erkenning van het
landelijke kerkverband,  waarin een lokale kerk functioneert.  Maar daarom kan dan ook de
wederzijdse erkenning nooit een zaak zijn, die louter  plaatselijk wordt afgehandeld. De plaatselijke
erkenning heeft altijd een kerkverbandelijke, landelijke component.

Nu heeft de synode van Ommen uitgesproken (zie besluit 2.3. ), dat bij samensprekingen
' wezenlijke beleidsbeslissingen'  ' alleen onder goedkeuring van de classis'  genomen kunnen
worden.  Geconcludeerd kan dus worden,  dat voor wederzijdse erkenning goedkeuring van de
classis noodzakelijk is, zodat het kerkverband t.a.v.  lokale erkenning dus niet buiten spel staat.

Hierbij willen we echter twee kanttekeningen plaatsen. In de eerste plaats: dat de classis
goedkeuring moet verlenen kan slechts als afgeleide uit de besluiten van Ommen worden
geconcludeerd.  De handreikingen zelf verplichten er niet met zoveel woorden toe.  Alleen in besluit
2 wordt door Ommen gesproken over classicale goedkeuring van wezenlijke beleidsbeslissingen,
maar dit komt niet terug in besluit 3, waar de handreikingen zèlf aan de orde zijn. Hier is o. i.
verduidelijking nodig, door  de wederzijdse erkenning met zoveel woorden aan classicale
goedkeuring te binden.
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Maar ook wanneer men de zaak van de lokale erkenning aan de classis ter goedkeuring voor legt
en zo dus het kerkverband bij de erkenning betrekt,  blijft er een probleem.  Want op deze manier
komt de uiteindelijke beslissing van erkenning van kerken uit een ander kerkverband bij de classes
te liggen. Dit lijkt ons echter ongewenst. Hier zal toch ook het kerkverband op landelijk niveau
een rol moeten spelen.  Bovendien: wanneer men het recht van erkenning van een kerk uit een
ander kerkverband vooral bij de classes legt, kan dit tot gevolg hebben, dat in de ene regio t.a. v.
kerken uit een ander kerkverband een heel ander beleid wordt uitgezet,  dan in de andere regio.  

Het lijkt ons daarom,  dat we duidelijk zullen moeten afspreken, dat bij de lokale erkenning van
een kerk uit ander kerkverband ook altijd op enige wijze het landelijke kerkverband betrokken
dient te zijn. 

O.i.  is daarom lokale wederzijdse erkenning niet alleen slechts mogelijk na goedkeuring door de
classis, maar zal zo' n erkenning tevens alleen kunnen geschieden t.a. v. kerken die deel uitmaken
van een kerkverband, waarvan onze eigen synode heeft geconstateerd, dat het staat op de
grondslag van Schrift en confessie.  
Bestaat zo' n uitspraak niet, dan zal er van wederzijdse erkenning nog geen sprake kunnen zijn.
O.i.  kan alleen op deze manier wildgroei voorkomen worden en voldaan worden aan wat besluit
2 van de synode van Ommen onder grond 3 vermeldt:  dat nl ' de samenhang tussen plaatselijke en
kerkverbandelijke ontwikkelingen'  bewaard moet worden.  

In concreto toegespitst op de huidige situatie zou dit betekenen dat er voor lokale samensprekingen
met een Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) andere ruimte is, dan voor lokale samenspreking-
en met bijv. een Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK).  Ten aanzien van de CGK vinden immers
landelijke samensprekingen plaats op basis van de erkenning dat de CGK in alles willen staan op
de grondslag van Gods woord en de drie formulieren van eenheid.  
Ten aanzien van de NGK is de situatie anders.  Over dit kerkverband heeft nog geen synode van
onze kerken zo' n uitspraak gedaan.  
Consequentie hiervan is,  dat er onder de huidige omstandigheden alleen t.a. v. de CGK in een
lokale situatie een uitspraak van erkenning en aanvaarding zou kunnen plaatsvinden op basis
waarvan gezocht kan worden naar verdere vormen van samenwerking.  Ten aanzien van de NGK
(en eventuele andere kerkengroepen) kan wel sprake zijn van verkennende gesprekken,  maar nog
niet van wederzijdse lokale erkenning.  Daarvoor zal eerst een positieve uitspraak van de
gezamenlijke kerken in hun synode gevraagd moeten worden.  Wanneer een plaatselijke kerk van
oordeel is, dat een dergelijke uitspraak wenselijk en noodzakelijk is,  zal zij dit in de kerkelijke
weg aan de orde stellen.

2.7 Eerlijkheid rond de erkenning

Een volgend punt dat we t.a. v. de toetsing van de handreikingen van de synode van Ommen willen
benadrukken is, dat als voorwaarde voor erkenning gesteld mag worden,  dat er open eerlijkheid
is. In dit verband willen we met name op het volgende wijzen: wanneer twee plaatselijke kerken
elk in een kerkverband leven, zullen ze (zoals het besluit van de synode van Ommen onder 2. 4.
terecht stelt) de kerkelijke uitspraken van hun kerkverbanden elk voor vast en bondig houden.  

Maar dan kan het niet zo zijn, dat men in de lokale situatie ertoe overgaat elkaar over en weer te
erkennen,  terwijl men op hetzelfde moment landelijke uitspraken voor z' n rekening blijft nemen,
die die erkenning in feite belemmeren.  

In concreto: wanneer een landelijke CGK-synode uitspreekt,  dat de weg tot eenheid met de
Gereformeerde Kerken (GK) nog niet open ligt, omdat er  over wezenlijke zaken met de GK nog
moet worden doorgesproken, dan is het ethisch niet zuiver wanneer een CGK in een lokale situatie
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tot erkenning van een GK overgaat en daarbij doet alsof die landelijke uitspraken er niet zijn.  Dan
spreekt men immers -- stilzwijgend -- met twee monden: lokaal zegt men: erkenning kan wel;
landelijk ratificeert men de uitspraak dat volledige erkenning nog niet kan.  

Daarom zal in zo' n situatie -- voordat men kan overgaan tot wederzijdse erkenning -- door een GK
gevraagd mogen worden,  dat deze belemmerende uitspraken eerst worden weggenomen en zal van
de lokale gesprekspartner  gevraagd mogen worden,  dat deze daartoe in de kerkelijke weg stappen
onderneemt.

En andersom mag een GK zijn gesprekspartner uit een ander kerkverband vragen:  als U zaken
hebt, waarvan U vindt, dat wij met twee monden spreken,  zeg het ons dan, dan willen wij --
voordat we met U verder gaan -- van onze kant deze onderwerpen eerst bij onze meerdere
vergaderingen aan de orde stellen.

Naar onze overtuiging kan men alleen op deze manier als samensprekende kerken op lokaal niveau
ethisch zuiver t.o. v. elkaar  blijven staan en blijft men tegelijk ook ethisch verantwoord omgaan
met de credentiebrief naar eigen meerdere vergaderingen,  waarin immers de belofte vervat ligt,
dat men de uitspraken van deze vergaderingen zal honoreren.

2.8 Beëindiging samensprekingen

Bij toetsing van de handreikingen die de synode van Ommen opstelde valt het op, dat geen
handreikingen zijn gegeven voor het geval samensprekingen geen positief resultaat opleveren.
Toch komt dit helaas ook voor.  Soms moeten samensprekingen om gegronde redenen worden
afgebroken.  Vaker nog blijken samensprekingen in een bepaalde fase vast te lopen; aan de ene kant
ervaart men over en weer een groot stuk herkenning; aan de andere kant zijn er zaken,  die een
officiële erkenning in de weg staan.  Er ontstaat dan meestal verlegenheid; de samensprekingen
verzanden en de vraag hoe we nu tegenover elkaar staan blijft onbeantwoord: zien we elkaar nu
toch als ware kerken van Christus of betekent het stilzetten van de samensprekingen dat we elkaar
voortaan niet meer als zodanig beschouwen? Of beantwoorden we deze vraag maar helemaal niet
en ontlopen we zo het probleem?

We zouden ervoor willen pleiten om, wanneer samensprekingen vastlopen, deze duidelijk af te
ronden.  Dat kan o.i.  op twee manieren.  Het kan zich voordoen, dat gezegd moet worden: wij
kunnen U op dit moment niet erkennen als ware kerk; gezien -- bijvoorbeeld -- Uw leervrijheid
en tolerantie is bij U de leer van het evangelie nl.  niet veilig. 
Maar het kan ook zijn, dat zo' n uitspraak niet op zijn plaats is,  omdat er bij de gesprekspartner
wel degelijk sprake is van gereformeerd kerkelijk leven,  terwijl er  toch op een of meer punten
belemmeringen zijn om verder te komen.  

We willen bepleiten, dat dan ook open en eerlijk te constateren. In het eerste geval door duidelijk
aan te geven: om die en die zaak/zaken kunnen wij u niet erkennen. In het tweede geval door uit
te spreken: we zouden U graag willen erkennen, als niet .. .. . We zouden dit laatste een ' erkenning
mits'  willen noemen: er is over  en weer positieve herkenning. En dat wordt uitgesproken ook.
Maar erkenning is alleen mogelijk als dit of dat bezwaar metterdaad wordt weggenomen.
 
Op deze manier wordt bereikt,  dat, wanneer  samensprekingen helaas moeten worden afgebroken,
dit op een duidelijke manier gebeurt. De kerken die aan de samenspreking hebben deelgenomen
ontvangen op deze manier optimale helderheid.  

Op deze manier ontkomen we o.i.  ook aan een wat dwangmatig omgaan met het dilemma 'ware-
valse kerk' , zoals dat nog wel eens gevonden wordt.  Binnen dat dilemma is het gauw 'alles of
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niets' : als we met elkaar samenspreken, houdt dat in,  dat we elkaar in feite toch als ware kerk
erkennen; want met een valse kerk spreek je niet samen. Maar  als we de besprekingen stopzetten
dan betekent dat dus dat onze gesprekspartner geen ware en dus een onwettige, valse kerk is;  iets
wat weer veel te ver gaat.  En daarom sudderen de samensprekingen eindeloos voort of sterven een
stille dood.

Het lijkt ons dat dit een onjuiste handelwijze is. Laten daarom samensprekingen -- als blijkt dat
ze geen positief effect hebben -- eerlijk worden afgerond;  òf door de uitspraak:  als U in dit of dat
opzicht niet verandert kunnen we U niet erkennen als ware kerk van Christus; òf door de
uitspraak: we zouden U graag willen erkennen,  mits aan dit punt of aan deze punten zou worden
voldaan.

Dan hebben zelfs mislukte samensprekingen een helder en klaar einde en is er  ook wanneer de
situatie verandert een duidelijk punt waar je eventuele nieuwe besprekingen weer kunt inzetten:
op het punt nl. waar  het de vorige keer afbrak.

2.9 De term ' Handreikingen'

De synode van Ommen besloot (Acta art. 66,  besluit 2) haar aanwijzingen voor lokale
samensprekingen te presenteren als ' Handreikingen' . Men stelde deze term in de plaats van de
term ' richtlijnen' , welke door  de toenmalige DKE aan de synode van Ommen was voorgesteld.
Deze term werd tijdens de besprekingen op de synode van Ommen echter als wat star ervaren.
Vandaar dat gekozen werd voor de term ' handreikingen' . 
Bij overwegen van deze term kwamen we als DKE echter voor het probleem te staan, dat de
uitdrukking ' handreikingen'  in kerkrechtelijk opzicht vaag is.  Wat is immers de status van
handreikingen? Zijn dit uitspraken, waaraan de kerken zich naar art.  31 KO dienen te houden? Of
zijn dit aanwijzingen, die men met enige vrijblijvendheid kan bezien? Kan een kerklid zich erop
beroepen tegenover zijn of haar kerkeraad of is dit laatste kerkrechtelijk niet mogelijk? We willen
hier dan ook een duidelijker terminologie bepleiten.

Nu valt het op, dat de synode van Ommen onder besluit 4.4 -- laatste aandachtstreep -- spreekt
over ' regelingen voor samensprekingen die in kerken waarmee wordt samengesproken, zijn
vastgesteld' .  T.a.v.  kerken uit een ander kerkverband hanteert de synode van Ommen dus het
woord ' regelingen' . Het lijkt ons, dat deze term ook intern goed te hanteren is.  Want dit woord
is, kerkrechtelijk gezien, helder.  Regelingen zijn immers naar art.  31. KO bindend.  Bovendien
bewerkt het gebruik van deze term, dat intern en extern dezelfde terminologie gehanteerd wordt.
Vandaar dan ook, dat we ervoor willen pleiten het woord ' handreikingen'  te vervangen door het
woord ' regelingen' .

3 Fase II: vormen van samenwerking na erkenning

In dit hoofdstuk van ons rapport gaan we nader in op fase II van plaatselijke samensprekingen: de
fase, die volgt op een wederzijdse erkenning.

Wat betreft de in de opdracht van Ommen genoem de ' regelingen voor samenspr ekingen die in kerken waarmee
wordt samengesproken,  zijn vastgesteld'  (Acta Ommen,  art.  66, besluit 4. 4, laatste gedachtenstree p),  hebben wij
kennis genomen en gebruik gemaakt van de ' voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken
van gereformeer d belijden'  van kracht in de CGK.  Die is te vinden in bijlage 6 bij de editie-1993 van de kerkorde
van de CGK en is als bijlage in dit rapport opgenomen.  Binnen de NGK zijn geen regels voor lokale samenspreking
met kerken uit een ander kerkver band.

De vraag die zich hierbij voordoet is: welke vormen van samenwerking liggen open voor kerken
uit verschillend kerkverband, die elkaar  op lokaal niveau als ware kerken van Christus erkend en
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aanvaard hebben? Om hier duidelijkheid te krijgen kan het goed zijn eerst een overzicht te geven
van de in theorie mogelijke vormen,  waarin samenwerking gestalte zou kunnen krijgen:

3.1 ontmoeting en overleg tussen plaatselijke kerken;
3.2 gedeeltelijke samengaan van plaatselijke kerken;
3.3 combinatie van plaatselijke kerken;
3.4 fusie van plaatselijke kerken.

Een oplossing van de problematiek die ontstaat door het ontbreken van eenheid op landelijk niveau
zou kunnen worden gezocht in:

3.5 een apart kerkverband van gefuseerde kerken;
3.6 fusie binnen één van de bestaande kerkverbanden.

We willen hieronder deze 6 mogelijkheden kort behandelen.

3.1 Ontmoeting en overleg tussen plaatselijke kerken

Wanneer twee plaatselijke kerken uit een verschillend kerkverband elkaar wederzijds erkennen als
ware kerk van Christus, is de lichtste vorm van samenwerking deze,  dat zij enkele afspraken
maken over vormen van ontmoeting en overleg.  In dit stadium blijven de samensprekende kerken
gescheiden t.a. v. de ambtelijke dienst en het kerkverbandelijk samenleven.

De kerkeraden zullen allereerst afspraken maken over een
periodieke ontmoeting met elkaar. Zij kunnen afspreken, dat over en weer geen acceptatie
plaatsvindt van elkaars gecensureerde leden en dat er geen leden van elkaar geaccepteerd worden
tenzij met wederzijds goedvinden.

Vervolgens zijn er afspraken te maken over ontmoetingen tussen de beide gemeenten in
gecombineerde gemeente-avonden. En dat niet alleen opdat gemeenteleden van beide kerken elkaar
leren kennen, maar vooral ook opdat er doorgesproken kan worden t.a.v.  allerlei (reële of irreële)
verschilpunten,  die misschien op kerkeraadsniveau al zijn behandeld, maar in de gemeente nog
gevoelig kunnen liggen.

Verder zal vooral het gezamenlijke gebed worden gemobiliseerd,  om de nood van de kerkelijke
gebrokenheid samen aan de Here voor te leggen en te bidden om doorbreking en wegneming van
wat nu nog moeite geeft. Men zal elkaar ook beloven ieder in eigen kerkverband alert en
werkzaam te zijn,  opdat samenspreken en samengaan ook op landelijk niveau wordt bevorderd.

Naast het genoemde kunnen andere vormen van nadere samenwerking worden gestimuleerd, zoals
bijeenkomsten voor gezamenlijke bijbelstudie.

3.2 Gedeeltelijk samengaan van plaatselijke kerken

Bij deze vorm van samenwerking blijven de twee gemeenten nog steeds zelfstandig. Maar er komt
wel een nauwer samengaan, dat vooral zichtbaar wordt aan de avondmaalstafel en op de kansel.
Beide gemeenten laten dan elkaars daartoe gerechtigde belijdende leden toe aan het avondmaal en
af en toe vindt er kanselruil plaats. Wanneer het praktisch uitvoerbaar is kan men nu en dan ook
een gezamenlijke kerkdienst houden en/of een gezamenlijke avondmaalsviering beleggen.

Verdere samenwerking kan liggen op het ter rein van de
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evangelisatie, de catechese,  het pastoraat en het diakonaat.  Zo zou - bijv. in tijden van ziekte of
overbelasting van een predikant - het bezoek aan ziekenhuispatiënten van één van beide gemeenten
(geheel of gedeeltelijk) kunnen worden overgenomen door de predikant van de andere gemeente.
Verder is er  samenwerking bij de uitgave van een kerkblad mogelijk.

Intussen blijven de gemeenten ook bij deze vorm van samenwerking zelfstandig wat betreft
kerkregering,  ambtelijke zorg en opzicht en tucht.  Elk van beide kerkeraden blijft geheel
verantwoordelijk voor de eigen gemeente en het werk dat daar wordt verricht.

Deze vorm van samenwerking treffen we (in overigens onderling verschillende vormen) aan in
samenwerkingsverbanden van bijv. de NGK en de CGK in Arnhem, Eindhoven,  Emmeloord,
' s-Gravenhage en Zwolle (II).

3.3 Combinatie van plaatselijke kerken

Een stap verder  wordt gegaan,  wanneer de beide gemeenten niet meer apart,  maar in alles
gezamenlijk vergaderen. Er ontstaat dan een combinatiegemeente (vaak ook gefedereerde gemeente
genoemd) met gezamenlijke dienst van Woord en sacramenten en een gezamenlijk opererende
kerkeraad.  Nominaal blijft ieder intussen nog wel lid van eigen kerk.  Nieuwe leden moeten dan
ook kiezen bij welke kerk zij als lid willen gelden. Op deze wijze blijft ook te berekenen aan welk
kerkverband voor  hoeveel zielen de afdracht van quota moet plaatsvinden. 

T.a.v.  de kerkeraadssamenstelling poogt men zoveel mogelijk evenredigheid te hebben t.a. v. de
aantallen ambtsdragers:  zoveel voor het ene deel van de gemeente, zoveel voor het andere.  Naar
het kerkverband worden in principe afgevaardigd die ambtsdragers,  die behoren bij het betreffende
kerkverband.  Dit is het ' model'  van samenwerking van bijv. de gefedereerde CGK-NGK-
gemeenten in Almere,  Nieuwegein, Lelystad,  Houten en Rotterdam-Alexanderpolder. In dezen
worden globaal gevolgd de regels 1. b en 3.c van de CGK-regeling.

3.4 Fusie van plaatselijke kerken

Gaat men nog een stadium verder,  dan gaat men over tot een
volledige fusie ofwel samensmelting van de twee gemeenten. Er wordt niet meer gewerkt met twee
afzonderlijke ledenlijsten en niet meer gekeken naar een evenredige samenstelling van de
kerkeraad.

Intussen staat men dan wel voor een aantal problemen.  Wanneer men immers van twee
kerkverbanden lid wil blijven moet men financieel ook dubbel bijdragen. Verder is er het probleem
van welk kerkverband men de besluiten aanvaardt.  Dit zal zeker een rol spelen t.a.v. het appel-
en tuchtrecht. Het zijn dan ook deze (en dergelijke) problemen,  die de hierboven genoemde
gefedereerde CGK-NGK-gemeenten ertoe gebracht hebben om niet tot fusie van hun gemeenten
te besluiten. Dit nog afgezien van het feit, dat de regels van de CGK een gefuseerde kerk,  die deel
uitmaakt van twee kerkverbanden,  niet toestaat (zie regeling CGK 1.b, 1. c en 3.c).  

In feite is daarom alleen tot gemeente-fusie te komen wanneer ook landelijke kerkverbanden een
vorm van federatie of vereniging bereikt hebben. Te denken valt dan aan gefuseerde gemeenten
in het SoW-kerkverband.

3.5 Een apart kerkverband van gefuseerde kerken

Ten einde aan de hierboven onder 3.4 geschetste problemen te ontkomen, zou men kunnen
overwegen een (tijdelijk) derde kerkverband onder een voorlopige nieuwe naam op te starten,
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waarin gefuseerde kerken samenwerken.  Dit zou moeten gebeuren in goed overleg met de
kerkverbanden die men tijdelijk verlaat. Met name het recht van appel en de zaken rond de
kerkelijke tucht zouden onder dit nieuwe kerkverband moeten vallen, terwijl t.a. v. bijv. opleiding
en zending goede afspraken zouden moeten worden gemaakt met de ' oude'  kerkverbanden omtrent
vormen van samenwerking en financiële bijdragen.  

De uiteindelijke bedoeling van dit nieuwe kerkverband zou moeten zijn, dat in de loop van de tijd
steeds meer gefuseerde kerken zich bij dit kerkverband aansluiten,  zodat de oude, nog niet
gefuseerde kerkverbanden langzamerhand verdwijnen.

3.6 Fusie binnen één van de bestaande kerkverbanden

Tenslotte zou -- als vorm van samenwerking en samengaan van twee plaatselijke kerken uit
verschillend kerkverband -- ook nog gedacht kunnen worden aan een fusie van beide gemeenten,
waarbij één van beiden (eventueel tijdelijk en louter formeel) het eigen kerkverband verlaat.

4 Criteria voor de beoordeling

Willen we de hierboven genoemde mogelijkheden taxeren dan kan duidelijk zijn,  dat het niet
simpel is tot een solutie te komen. De problematiek is weerbarstig, de lokale situaties kunnen
bovendien heel verschillend zijn, zodat het moeilijk is om er in een generaal overzicht landelijk
over te spreken; bovendien gaat het om een zaak,  die ook emotioneel heel teer en gevoelig ligt.

Het lijkt daarom goed om -- alvorens over te gaan tot een eigenlijke beoordeling van de hierboven
geschetste modellen -- eerst te overwegen hoe we hier in het algemeen tot goede oordeelsvorming
moeten komen. Zeker bij de zaak van kerkelijke eenheid leert de praktijk immers, dat discussies
makkelijk ontsporen, wanneer gesprekspartners stellingen innemen, zonder eerst de vooronderstel-
lingen ervan duidelijk gemaakt te hebben. 

Daarom willen we in deze paragraaf eerst bezien welke de uitgangspunten moeten zijn bij de
weging van de praktische mogelijkheden, die zich aan ons voordoen.  O.i.  zal daarbij gesproken
worden over de volgende zaken, die coördinaten dienen te zijn voor praktische weging t. a.v.
kerkelijke samenwerking:

4.1 bijbelse gedrevenheid en kerkrecht;
4.2 schriftuurlijk zicht op het kerkverband;
4.3 concrete nuchterheid anno nu.

4.1 Bijbelse gedrevenheid en kerkrecht

Lokale kerkelijke samensprekingen enerzijds en kerkrecht met landelijke richtlijnen anderzijds
lijken vaak op gespannen voet te staan. Vandaar dat al te gauw een tegenstelling geschetst wordt
tussen het levende van de concrete kerkelijke samenwerking en het zogeheten dodende van de
kerkorde:  het kerkrecht,  dat alle moois wat er lokaal bloeit hoogkerkelijk wegsnijdt op de tafel van
de orde.  Het gevolg is, dat het verschijnsel ' samenspreking'  in de kortste keren kan bewerken, dat
er in plaats van eenheid met een andere kerkgemeenschap verdeeldheid in eigen gelederen komt:
' enthousiastelingen'  staan tegenover 'orde-broeders' . 

We kunnen dit onzalige dilemma alleen te boven komen, als we heel nadrukkelijk bijbelse
gedrevenheid pogen na te streven op beide fronten: er zal schriftuurlijke gedrevenheid moeten zijn,
zowel t.a. v. het nakomen van het bijbelse eenheidsgebod zoals o.a. verwoord in Johannes 17, als
t.a. v. het bevel tot vrede en orde zoals opgedragen in bijv.  I Kor.  14 : 33 en 40. In concreto
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betekent dit, dat bijbelse orde nooit het enthousiasme mag vermoorden en dat schriftuurlijke
gedrevenheid nooit haaks mag komen te staan op wat het evangelie zegt over vrede en orde: er
moet een weg gezocht worden, waarop beide bijbelse elementen optimaal tot hun recht komen. 

4.2 Schriftuurlijk zicht op het kerkverband

Steeds weer lopen we bij lokale kerkelijke samensprekingen aan tegen het kerkverband. Er is bij
kerkelijke samensprekingen immers een twee-sporigheid: er zijn lokale en er zijn landelijke
ontwikkelingen. Wanneer er nu lokaal positieve ontwikkelingen zijn en vervolgens blijkt,  dat de
landelijke situatie een vertragende factor (b)lijkt te zijn, kan snel de gedachte post vatten, dat het
landelijke kerkverband een lastig administratief keurslijf is.  In dat licht kan dan over het
kerkverband weinig goeds meer gezegd worden.

Daarom is het goed om er bij lokale samensprekingen voor te waken,  dat het bijbelse zicht op het
kerkverband niet in de verdrukking komt.  Daarbij zal m.n. het besef centraal moeten blijven staan,
dat kerkelijke eenheid niet alleen een zaak is met een lokale dimensie, maar altijd ook met een
interlokale.  De kerk is immers katholiek.  Ze komt plaatselijk bijeen,  maar heeft altijd ook een
interlokale dimensie.

Wat dat betreft kan het zelfs z' n risico hebben al te vaak over ' het kerkverband'  te spreken.  Dat
woord krijgt nl.  te snel een wat zakelijke klank, waardoor  uit het oog verloren kan worden, dat
we in het ' kerkverband'  te maken hebben met de samenleving van zusterkerken, die met elkaar
deel uitmaken van ene lichaam van Christus.  Het kerkverband is dus niet een zaak,  die los van of
zelfs deels tegenover de plaatselijke kerken staat,  maar het kerkverband is de samenwerkingsvorm
vàn de plaatselijke kerken.  Een synode is geen lichaam boven of tegenover de plaatselijke kerken,
maar de bijeenkomst van die kerken zèlf.

In dit verband willen we wijzen op een aantal o.i.  wezenlijke gegevens uit het Nieuwe Testament.
Uitvoerig kunnen we daar op deze plaats niet bij stilstaan, maar we willen het volgende naar voren
brengen.  
In het Nieuwe Testament wordt heel duidelijk de wereldwijde eenheid van Gods volk aangewezen.
Hoezeer er verschillende gemeenten zijn, die alle plaatselijk ' kerk van Christus'  heten, er  kan ook
sprake zijn van 'kerk'  in universele betekenis. 
Te denken is aan Mat. 16:18,  waar Christus zegt: ' op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen' ;
of aan Ef.  1:22 en 23,  waar Christus genoemd wordt het ' hoofd boven al wat is, gegeven aan de
gemeente' .  Een zelfde universele benadering zie je in Kol. 1:18 ' Hij is het hoofd van het lichaam,
de gemeente' . 
In al deze gevallen gaat het bij ' gemeente'  duidelijk om meer dan de plaatselijke kerk.

Vandaar dan ook, dat we de nieuwtestamentische kerken steeds zien samenwerken.  Het
nieuwtestamentisch besef aangaande gemeenschap der heiligen werkt zich niet alleen lokaal,  maar
ook interlokaal uit. 
Zo stuurt de kerk van Jeruzalem Barnabas naar Antiochië om te zien,  wat het evangelie daar heeft
uitgewerkt (Hand.  11:22).  Paulus verwijst de gemeente in Korinthe naar wat ' in alle gemeenten
der heiligen'  gebruik is (1 Kor. 14:34). Wanneer er in Antiochië verschil van mening is over de
besnijdenis, r aadpleegt men de apostelen en de oudsten in Jeruzalem (Hand. 15).  
Zo zien we hoe de kerken uit het Nieuwe Testament hun eenheid hebben beleefd in hulpbetoon en
in een samen buigen voor de norm van het evangelie.  Vandaar dat ook voor vandaag de conclusie
moet zijn: lokale kerkelijke eenheid is altijd óók een zaak van rekening houden met de
zusterkerken die door Christus aan ons gegeven zijn.  
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Het kerkverband is dus maar niet een administratief ordenend pr incipe van landelijke kerkelijke
organisatie op basis waarvan quota worden geïnd,  maar vrucht van hetzelfde Johannes 17, dat in
lokale samenspreking kerken naar elkaar toe drijft.  
Het kerkverband is een voluit geestelijke zaak.  Het kerkverband is niet iets wat enigszins los van
de lokale kerken staat,  het zijn die lokale kerken sámen.

Dat blijkt in de praktijk ook wel uit de wezenlijke zaken, die we in onze Nederlandse situatie aan
het kerkverband hebben toevertrouwd.  Denk aan de opleiding tot de dienst van het Woord; het
samen toezien op de eenheid en de zuiverheid van de prediking door bijv. kerkvisitatie en
examinatie van aanstaande predikanten; het zendingswerk en niet in de laatste plaats de functie,
die het kerkverband heeft terzake van het recht van appel en de kerkelijke censuur. 

Bovendien heeft het kerkverband een grote waarde t.a. v. het samen-op-werken in allerlei regionale
kerkelijke zaken. Hoeveel kerkewerk vindt in (m.n. kleinere) buurgemeenten niet vaak
gezamenlijk plaats! Waar dat zo is zal het interlokale samenleven van zusterkerken steeds met
nadruk naar voren gebracht moeten worden als een positief gegeven van grote geestelijke waarde.

Kunnen nu twee lokale kerken die beide in eigen kerkverband samenleven, elkaar erkennen,  dan
moet niet een sfeer ontstaan van: wat jammer, dat we nu een kerkverband als blok aan het been
hebben, maar veeleer van: laten we het als iets positiefs van elkaar weten,  dat we zusterkerken om
ons heen hebben, die we graag in onze lokale eenwording willen laten delen en waarvoor we het
óók over hebben op z'n tijd een pas op de plaats te maken. Want we willen niet graag lokaal tot
eenheid komen tegen de prijs van een groeiende afstand t.o.v.  onze landelijke zusterkerken.  

Dat verplicht het kerkverband geen nodeloze belemmeringen in de weg te leggen. Een
kerkverband,  dat formalistisch meer remmend dan stimulerend is voor lokale samenspreking zal
z' n koers moeten corrigeren.  Maar tegelijk zal lokale samenspreking nooit de geestelijke en
oecumenische waarde mogen voorbij zien van het ook landelijk aan elkaar gegeven zijn van
zusterkerken.  
Gebeurt dat laatste wel, dan is het gevaar levensgroot,  dat enthousiast begonnen en subjectief
ongetwijfeld eerlijk opgezette lokale ontmoetingen de landelijke kerkelijke eenheid langzamerhand
ondermijnen en dat de kerkelijke verdeeldheid uiteindelijk alleen maar toeneemt. Wat we dan nl.
plaatselijk t.o. v. een andere kerk winnen,  verliezen we landelijk t.o.v.  de zusterkerken.

De vraag kan rijzen of het geen belemmering voor het lokale enthousiasme van de gemeente is,
als je de zaken zó stelt. Het antwoord op deze vraag moet o.i. zijn:  ' dat ligt er maar aan hoe
samensprekingen aan de gemeente gebracht worden' . 

Wanneer tijden lang alleen gesproken wordt vanuit de lokale dimensie van samensprekingen en
er komt op lokaal niveau iets tot stand en dàn ineens komt het kerkverband op tafel,  dan zal dat
kerkverband inderdaad als lastig worden beleefd.  
Maar als men vanaf het begin de lokale samensprekingen inkadert in kerkverbandelijk besef,
waarbij men landelijke en lokale eenwording zoveel mogelijk gelijk op wil laten sporen,  zal het
kerkverband niet als stoorzender, maar als positieve grootheid vanaf het begin in het geheel van
de samensprekingen betrokken zijn.  

Dan zal men ook -- om de landelijke eenheid met de zusterkerken niet te verliezen -- bepaalde
' vertraging'  positief kunnen accepteren en van harte begeren eventuele lokale winst eerst te laten
inwerken op het verband van eigen zusterkerken alvorens in de lokale situatie voor de ' landelijke
muziek'  uit te lopen. 
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Tenslotte was het alleen maar winst,  toen de kerk van Antiochië in Hand.  15 de ' omweg'  ging om
t.a. v. het tot de kerk toelaten van onbesneden gelovige heidenen, de vergadering in Jeruzalem
eerst mee te laten beslissen.

4.3 Concrete nuchterheid anno nu

Een laatste ' coördinaat'  voor kerkelijke samensprekingen lijkt ons een stuk kerkelijke nuchterheid
voor wat betreft de tijd van vandaag. We zullen immers nuchter moeten zien,  dat we t.a. v.
kerkelijke samensprekingen leven in een klimaat, waarin enerzijds oprecht en christelijk gehunkerd
wordt naar kerkelijke eenheid,  maar waarin anderzijds ook factoren zijn,  die die eenheid niet ten
goede komen. We hoeven in dit verband alleen maar te verwijzen naar het trage verloop van de
samensprekingen met de CGK. 

Gezien deze concrete situatie zullen we goed moeten beseffen te werken aan kerkelijke eenheid
anno nu. Gevolg hiervan is,  dat we geen hoop moeten wekken, die in feite irreëel is. Zeker: we
zullen hoop moeten hebben: hoop op wonderen.  Maar we moeten geen openingen naar eenheid
suggereren,  die er niet zijn.  We moeten ook niet sneller willen, dan de totale gemeente verdragen
kan. We zullen evenmin aan een experiment moeten beginnen, waarbij van tevoren te zeggen is,
dat er naar de huidige situatie geen mogelijkheid is dat het slaagt, of waaraan grote risico' s zijn
verbonden.  

In concreto: als CGK-bepalingen een gefuseerde lokale CGK-GK niet toestaan, moeten we niet
een pad opgaan, waarop zo' n fusie het einddoel is. Evenmin moeten we lokale ' voldongen feiten
van eenwording'  tot stand brengen,  waardoor een kerkverband onder ongeestelijke pressie gezet
zou worden.  

Bovendien moeten we ervoor waken, dat er wildgroei ontstaat. Immers: er zijn nu reeds
gefedereerde CGK-NGK-gemeenten. Denk je de situatie in,  dat er ook gefedereerde CGK-GK-
en misschien ook CGK-GK-NGK-gemeenten zouden ontstaan, die elk op eigen wijze samen willen
blijven leven in hun kerkverbanden; kerkverbanden,  die intussen maar niet op één lijn kunnen
komen. 

Dan zou het streven naar kerkelijke eenheid bewerken,  dat er over een aantal jaren uit drie
kerkgemeenschappen vijf of zes ' richtingen'  ontstaan zijn:  CGK,  NGK,  GK, CGK-NGK, CGK-
GK en misschien ook CGK-NGK-GK; en dat in drie niet-samenwerkende kerkverbanden.  

Of stel, dat er een kerkverband zou worden opgestart van gefuseerde kerken,  in de hoop, dat
steeds meer kerken zich erbij zullen aansluiten maar dat dat laatste proces hapert.  Dan zou de wil
tot eenheid uiteindelijk de verdeeldheid bevorderen. Deze risico' s zullen nuchter onder ogen
gezien moeten worden. Er moeten daarom geen processen in werking gesteld worden,  die het
risico in zich hebben verwarring of wildgroei te bewerken. 

De gang van zaken in de verhouding tussen de CGK en de NGK en de huidige ontwikkelingen in
het SoW-proces zijn wat dit betreft een waarschuwend voorbeeld: in bepaalde lokale situaties zijn
vergevorderde vormen van samenwerking,  die -- moreel gezien -- nauwelijks meer zijn terug te
draaien,  terwijl landelijk gezien de samenwerking naar een lagere versnelling lijkt terug te gaan.

Het lijkt ons daarom,  dat we -- gezien het nuchtere gegeven van de huidige traagheid in de
landelijke ontwikkelingen -- de lokale snelheid moeten aanpassen aan de realiteit en daarom
bepaalde vormen van verdergaande samenwerking,  die misschien bij een andere stand van zaken
verantwoord zouden zijn,  in de situatie van nu niet moeten aanvatten.
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5 Beoordeling van de geschetste vormen van samenwerking

Met het in paragraaf 4 gestelde in het achterhoofd willen we nu proberen de opties, zoals
hierboven in paragraaf 3 genoemd,  te beoordelen.  Voor de duidelijkheid willen we bij de
bespreking beginnen met de laatstgenoemde mogelijkheden van samenwerking en eindigen bij de
eerstgenoemde vormen.

5.1 Fuseren binnen één van de bestaande kerkverbanden (zie 3.6)

Bij deze vorm van lokale kerkelijk eenwording wordt de plaatselijke eenheid gekocht voor de prijs
van een vertrek uit één van de kerkverbanden.  Ook al zou men verklaren dit vertr ek als tijdelijk
en louter formeel te zien,  dan kan het toch nooit de werkelijkheid wegnemen, dat er  een bepaalde
breuk is ontstaan: één van de samensprekende kerken gaat over  naar het kerkverband van de
andere kerk.

Het lijkt ons, dat deze weg alleen begaanbaar is, wanneer  één van de aan de samenspreking
deelnemende kerken tot de conclusie is gekomen te moeten breken met eigen kerkverband,  omdat
het principieel niet verantwoord geacht moet worden daarvan nog langer deel uit te maken.  Is dat
echter het geval, dan kan tegelijk duidelijk zijn,  dat de breuk dan niet meer als louter tijdelijk en
formeel is te bestempelen. De breuk is dan -- althans vooreerst -- totaal. 

Zolang twee samensprekende kerken de band met hun kerkverband -- principieel gezien -- willen
aanhouden en er bovendien op landelijk niveau samenspreking of verkenning plaatsvindt, lijkt de
weg van een lokale breuk van één van de samenwerkende kerken met eigen kerkverband onjuist:
het zal overkomen als ' capitulatie'  van één van de kerken voor het kerkverband van de andere kerk
of als het ' schieten onder elkaars duiven'  en de relaties landelijk vertroebelen. Zolang er daarom
landelijk ook maar enige reële hoop is op gunstige ontwikkelingen,  zal men niet lokaal de indruk
moeten geven, dat een kerk uit  eigen kerkverband wordt ' losgepeld' . 

5.2 Een apart kerkverband van gefuseerde kerken (zie 3.5)

Het model van een nieuw kerkverband van gefuseerde kerken kan sympathiek overkomen.  Men
ontloopt immers de moeiten, die het deel uitmaken van twee kerkverbanden geeft; men creëert
twee duidelijk herkenbare landelijke snelheden van fuseren:  twee trage oude kerkverbanden naast
een snel nieuw kerkverband;  en dat terwijl men toch de band met beide oude kerkverbanden in
open overleg optimaal wil blijven onderhouden.

Toch zijn we van oordeel,  dat deze weg onbegaanbaar is. Want allereerst -- hoe men het ook
wendt of keert -- het nieuwe kerkverband betekent een zeker afscheid van de ' oude'  kerkverban-
den, ondanks alle samenwerkingsverbanden die men verder mag organiseren. Het nieuwe
kerkverband zal bovendien in zekere zin in concurrerende positie komen te staan t.o.v. de andere
kerkverbanden;  het nieuwe kerkverband wil het oude immers te zijner  tijd overbodig maken.  

Bovendien zal het nieuwe kerkverband een eigen jurisprudentie gaan vormen, los van de andere
kerkverbanden:  de meerderheid van stemmen is immers naar art. 31 KO op de meeste
vergaderingen van alle kerkverbanden doorslaggevend, zodat er  verschillende of zelfs
tegengestelde besluitvorming zal ontstaan.  Maar dat is een perfecte voedingsbron voor wrijving,
misverstand en nieuwe distantie.  
Bovendien zal er geen geestelijke wederzijdse beïnvloeding meer zijn van -- zeg maar --
' progressieven'  en ' conservatieven' , zoals dat binnen één kerkverband wel mogelijk is, met
opnieuw het gevolg, dat de afstand tussen de oude kerkverbanden en het nieuwe eerder groter, dan
kleiner zal worden.  
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Verder zal er enorm veel geregeld en afgesproken moeten worden met alle bureaucratie die
daarvan het gevolg zal zijn. Bovendien wordt op deze wijze een heel onzekere wissel op de
toekomst getrokken.  Men hoopt immers op termijn te bewerken,  dat de oude kerkverbanden in het
nieuwe zullen opgaan.  Maar hier  zal m.n. het onder 4. 3 gestelde naar voren moeten worden
gebracht: we leven anno nu.  

Als we dan letten op de huidige moeiten in bijv. de samenspreking tussen CGK en GK, dan lijkt
ons de gedachte van een tijdelijk nieuw kerkverband niet reëel, maar een vorm van wishful
thinking en zal een eventueel kerkverband van gefuseerde kerken de moeite alleen maar vergroten.
Dit nog afgezien van de vraag,  of bijv. een CGK deze weg met een GK op zou willen. 

Maar -- stel dat dat het geval zou zijn -- dan lopen we het grote en reële risico,  dat er een
kerkverband van gefuseerde kerken ontstaat, dat op termijn niet de oude kerkverbanden in zich
opneemt, maar als ' derde richting'  naast de oude kerkverbanden zal komen te staan, omdat die
oude kerkverbanden niet tot overeenstemming kunnen komen. Dan wordt het schrikbeeld waar,
dat pogingen om tot kerkelijke eenheid te komen het averechtse effect hebben, dat er  juist een
nieuw kerkverband bijkomt. 

Al met al achten we de hierboven onder 3.5.  genoemde mogelijkheid dan ook irreëel,  onwerkbaar
en onjuist: met zo' n nieuw kerkverband lopen we het risico dat het ons t.a.v.  de kerkelijke eenheid
verder af brengt van het bijbels ideaal.

5.3 Een gefuseerde kerk in twee kerkverbanden (zie 3.4)

Bij dit model van samenwerking smelten twee samenwerkende lokale kerken samen tot één kerk,
terwijl ze toch band aanhouden met beider kerkverbanden.  Dit kan een sympathieke oplossing
lijken, zeker als je ze afzet tegen wat onder 5.2.  opgemerkt is. 

Tegelijk moet echter gezegd worden dat deze oplossing op termijn problematisch is.  Tenminste:
wanneer de kerkverbanden,  waarvan deze gemeente deel wil blijven uitmaken, niet naar elkaar toe
buigen om ook voor hun deel te verenigen. Gebeurt dat laatste wel, dan is een gefuseerde
gemeente in twee kerkverbanden een goede (tijdelijke) optie,  maar wanneer die kerkverbanden
decennia lang naast elkaar blijven staan of sterker:  weer uit elkaar gaan groeien,  loopt de zaak
steeds meer vast. 

We denken daarbij nog niet eens zozeer aan de afdracht van hoofdelijke omslagen die het
kerkverband oplegt. Voor  dit probleem zijn wel oplossingen te vinden. Beide kerkverbanden
moeten dan goedvinden, dat de betrokken gefuseerde kerk in twee kerkverbanden voor de helft
bijdraagt. Evenmin denken we aan de naam van de kerk en aan de problematiek van het
verstrekken van attestaties aan leden die vertrekken naar elders of aan de vermoeienis van het naar
twee classes steeds afgevaardigden te moeten zenden. 

Hier liggen wel problemen,  maar daar zijn ad hoc oplossingen voor te vinden.  Hoewel . .. ..  er ligt
hier al genoeg ondergrondse splijtstof.  Dit nog afgezien van het feit, dat deze vorm binnen de
CGK op dit moment niet is toegestaan (CGK-KO, bijlage 6, 1b). 

Maar het grootste en meest wezenlijke probleem ligt toch wel hier:  naar gereformeerd kerkrecht
zijn een aantal principiële zaken in de kerk in verband met de rechtsbescherming en in verband
met de interlokale kerkelijke eenheid méé toegewezen aan het kerkverband.  

Het betreft hier met name het appelrecht (art. 31 KO),  het toezicht op de kerkregering en de leer
(art.  44 en 53 KO) en op de kerkelijke tucht (art.  76 en 79 KO) en de onderwerpen,  die naar art.



27

30 KO de kerken in het algemeen raken.  Maar juist in deze zaken kan men niet van twee
kerkverbanden lid zijn. Rechtspraak en hoger beroep veronderstellen één weg van rechtsgang.
Inzake kerkvisitatie en kerkelijke tucht kan men slechts lid zijn van één classis en slechts bij één
classis advies en toestemming vragen. 

Hier ligt o.i. op een wezenlijk geestelijk punt een feitelijke barrière,  die het onmogelijk maakt als
gefuseerde kerk deel uit te maken van twee kerkverbanden -- tenminste,  als men dat wil doen op
basis van gereformeerd kerkrecht. 

Vormt men toch een gefuseerde kerk in twee kerkverbanden, dan zal de consequentie uiteindelijk
moeten zijn, dat men gaat werken naar de regels van een independent kerkrecht; want nooit kan
men alle uitspraken van twee kerkverbanden gelijktijdig honoreren.  Dat kan wel,  zolang deze
uitspraken gelijkluidend, of althans niet tegenstrijdig zijn. Het breekt onherroepelijk stuk, wanneer
die uitspraken divergeren of tegen elkaar ingaan. Dan zal men de belofte van trouw uit de
credentiebrief ten aanzien van één van beide kerkverbanden niet na kunnen komen. 

We concluderen dan ook dat de figuur van de gefuseerde kerk in twee kerkverbanden naar
gereformeerd kerkrecht niet aanvaardbaar is.

5.4 Een gecombineerde kerk in twee kerkverbanden (zie 3.3)

Tussen een gefuseerde en een gecombineerde kerk zijn 'de jure'  (wat het recht betreft) grote
verschillen: bij een combinatiegemeente behoort ieder kerklid officieel slechts tot één kerkverband;
financiële afdracht vindt plaats naar rato van het aantal leden, dat op rekening van elk kerkverband
genoteerd staat. De naam van de kerk is een dubbele. Par ticipatie in een kerkverband vindt slechts
plaats in het 'eigen'  kerkverband waar men als lid geldt. 

' De facto'  (wat de feiten betreft) echter is er weinig verschil tussen een gecombineerde en een
gefuseerde kerk.  En als er al verschil gevoeld wordt bij het begin van zo' n kerkfederatie,  dan
verdwijnt dat toch in de loop van de jaren. Want voor het -- begrijpelijke en terechte -- besef van
de gemeente vormt een gecombineerde kerk steeds meer één lichaam.
De jure vormt men plaatselijk een federatie, maar de facto is men gefuseerd. 

Daarom kan de situatie van een combinatiegemeente slechts een tijdelijke zijn. Zo wordt het dan
ook ervaren en is het ook naar buiten toe kenbaar gemaakt in en door de gefedereerde NGK-CGK-
gemeenten van Almere,  Lelystad en Nieuwegein. Maar dat betekent dan ook, dat tegen een
combinatiegemeente in twee kerkverbanden in feite dezelfde bezwaren zijn in te brengen als tegen
een gefuseerde gemeente: ook hier geldt,  dat men voor zijn kerkelijk leven niet kan leven onder
de besluitvorming van twee verschillende kerkverbanden. 

Wie één avondmaalstafel heeft kan ten aanzien van de tucht rond die tafel niet aangesloten zijn bij
twee kerkverbanden die ten aanzien van die tafel toezicht moeten houden op de censuur. Wie één
kerkeraad vormt kan ten aanzien van hoger beroep i.v.m.  de uitspraken van die kerkeraad niet
aangesloten zijn bij twee separate beroepsinstanties. 

We moeten dan ook concluderen, dat de vorm van een gecombineerde kerk,  lid uitmakend van
twee kerkverbanden,  om dezelfde redenen als genoemd onder 5.3.,  moet worden afgewezen.

5.5 Twee gedeeltelijk samengaande gemeenten (zie 3.2)
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Een minder verstrekkende vorm van kerkelijke samenwerking is die van twee gedeeltelijk
samengaande gemeenten. Voordeel van deze vorm van samenwerking is, dat men bezwaren van
kerkrechtelijke aard, zoals hierboven onder 5.3 en 5.4.  genoemd, grotendeels ondervangt. 
Tegelijk echter is het een vorm waartoe gemeenten uit praktisch en pastoraal oogpunt eigenlijk niet
kunnen overgaan, zolang niet duidelijk is, hoe de landelijke situatie zich zal ontwikkelen. Zodra
men immers tot zulk een nauwe samenwerking overgaat, komt daar een moeilijk omkeerbaar
proces op gang. Het aangaan van een gedeeltelijk gepractiseerde kerkelijke gemeenschap betekent
toch, dat de gemeenten zich geheel en van harte aan elkaar verbinden.  Wanneer men zich geheel
aan elkaar verbindt,  dan zal men steeds grotere eenheid willen zoeken en er zullen steeds nauwere
banden ontstaan.

Het participeren van de gemeenten in een kerkverband dat een vereniging nog afwijst, is altijd een
kracht die tegen de plaatselijke eenheid inwerkt.  Voor een nauwe plaatselijke verbintenis is het te
vroeg, zolang die naar de zijde van de eigen zusterkerken nog met ingrijpende reserves is
omringd.

Het is ook in de praktijk moeilijk te verwerken om enerzijds al zover het pad van de eenwording
op te gaan en anderzijds toch nog in zake de verdere uitbreiding van die eenheid een slag om de
arm te moeten houden. Kerkelijke vereniging is moeilijk te zien als iets waartoe je kunt overgaan
onder vermelding van de reële mogelijkheid dat je haar wellicht na enige jaren toch weer ongedaan
moet maken. Ook hier geldt dat het niet goed is om ' A'  te zeggen, wanneer niet zeker is of ' B'
er wel op kan volgen.

Bovendien zal ook t.a. v. een gedeeltelijk samengaan van samenwerkende kerken overwogen
moeten worden wat hier boven onder 4.3 is opgemerkt: we moeten nuchter de situatie van vandaag
wegen, die -- landelijk gezien -- bepaald niet zo positief is als het gaat om kerkelijke eenwording.
Daarom zullen we er eens te meer voor op moeten passen lokaal te snel te willen.  Je kunt beter
over een paar jaar zeggen: ' nu is mogelijk, wat we enige tijd geleden nog niet wenselijk of reëel
achtten' , dan dat je over  enige tijd moet zeggen, dat we ' een brug te ver'  gegaan zijn. 

De conclusie moet o.i.  dan ook zijn, dat de optie van een gedeeltelijk samengaande gemeenten
alleen is te kiezen wanneer men onder omstandigheden leeft, waarbij er duidelijk zicht is op
verdergaande lokale en landelijke eenwording.  Waar dat laatste vandaag de dag (nog) niet binnen
de horizon ligt,  is het zaak van nuchterheid en wijsheid om deze vorm van samenwerking nog niet
toe te passen.

5.6 Twee aparte gemeenten met ontmoeting en overleg (zie 3.1)

De laatste vorm van samenwerking is die van twee aparte gemeenten met onderlinge ontmoeting
en overleg is. Men blijft als twee gemeenten vanwege de kerkverbandelijke verdeeldheid apart
staan; wil eerlijk en reëel de band met het eigen kerkverband volledig aanhouden en houdt daarin
hoog, wat hierboven onder 4. 1 en 4.2 is gesteld.  Men geeft op deze wijze de gemeente optimale
duidelijkheid omtrent het waarom van de verdeeldheid en wijst aan waar de pijn ligt, terwijl men
zich niet waagt aan experimenten van ineenschuiving, die op termijn eerder verwarr ing dan
opbouw zullen kunnen bewerken.

Daarom houdt men de dienst van Woord en sacramenten gescheiden. Daar legt men een duidelijke
grens,  terwijl men intussen toch zoekt naar mogelijkheden van samenwerking.  Men geeft elkaar
als samenwerkende kerken ook de ruimte om (al naar de landelijke ontwikkelingen zijn) op termijn
opnieuw de balans op te maken.
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De afspraken over ontmoeting en overleg zullen moeten worden vastgelegd in een gezamenlijke
verklaring van de samensprekende kerken.  Daarin kunnen dan de afspraken worden omschreven
t.a. v. de punten,  waarop expliciet zal worden samengewerkt.

Het is goed om daarbij ook vast te leggen, hoe men in beider kerkverband de zaak van de
kerkelijke eenheid aan de orde zal blijven stellen. Eventueel kan ook een tijdstip worden
aangegeven, waarop opnieuw stand van zaken zal worden opgenomen. Een dergelijke
gezamenlijke verklaring zal -- voor ze wordt aanvaard -- eerst ter goedkeuring aan de classis
worden voorgelegd. De classis zal de afspraken toetsen aan hetgeen daarover landelijk is
afgesproken en besloten.

Ongetwijfeld heeft deze vorm van samenwerken ook schaduwzijden. Maar die kleven in méérdere
mate aan àndere vormen van samenwerking;  die kleven zeker ook aan niets doen. 
De geschetste vorm van samenwerking lijkt ons daarom op dit moment de beste. 
Men doet op lokaal niveau een wezenlijke stap in elkaars richting.  Men erkent tegelijk de
geestelijke waarde van de band met eigen zusterkerken en men legt tegelijkertijd lijnen waarbij in
de toekomst snel en goed kan worden aangeknoopt,  wanneer landelijk gezien in de situatie een
wending ten goede komt. 
Tegelijk creëert men geen zodanige vorm van eenheid, dat een afspr ingen van de landelijke
eenheid plaatselijk tot zeer pijnlijke ingrepen zou moeten leiden.
 
Onze conclusie is, dat deze vorm van samenwerking onder de huidige omstandigheden het best
te hanteren is wanneer twee kerken uit verschillend kerkverband over en weer elkaar als ware en
trouwe kerken van Christus hebben erkend,  maar ze om kerkverbandelijke redenen nog niet tot
ineensmelting kunnen komen.

6 Regelingen voor plaatselijke samensprekingen

Gezien het hierboven in de paragrafen 1.2 en 2 tot en met 5 van ons rapport gestelde willen we
voorstellen de Handreikingen voor plaatselijke kerken met kerken uit een ander kerkverband, zoals
die door de synode van Ommen zijn vastgesteld als volgt opnieuw te redigeren,  te wijzigen en aan
te vullen. 

Regeling voor plaatselijke samensprekingen met kerken uit een ander kerkverband

1 Het uiteindelijk doel van lokale kerkelijke samensprekingen met kerken uit een
ander kerkverband is kerkelijke eenheid van de aan de samenspreking deelnemende
gemeenten op basis van de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de gereformeer-
de belijdenis, naar  de regels van een gereformeerde kerkorde.

2 Bij samensprekingen zullen de deelnemende kerken de bereidheid uitspreken zich
te onderwerpen aan alles wat door het Woord van God over en weer  wordt
aangewezen.

3 Bij samensprekingen zal de gemeente vanaf het begin goed en regelmatig
geïnformeerd worden. Er zal voor worden gewaakt, dat samensprekingen de
onderlinge eensgezindheid in de eigen gemeente niet schaden.

4 Plaatselijke kerken nemen naar art.  31 KO de voor de samensprekingen relevante
uitspraken en beslissingen van meerdere vergaderingen in acht. Zij houden
rekening met de informatie die door generaal-synodale deputaten voor samenspre-
kingen en/of eenheid kan worden aangereikt.

5 Van samensprekingen zal in het kader van art.  30, 41 en 44 KO regelmatig aan de
classis worden gerapporteerd; wezenlijke beleidsbeslissingen kunnen alleen onder
goedkeuring van de classis genomen worden.
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6 De eerste fase van samensprekingen is een verkennende. Hierbij geven de kerken
aandacht aan wat de kerken met elkaar verbindt en wat hen van elkaar scheidt.
Overeenstemming zal dankbaar worden genoteerd; eventuele confessionele en
kerkrechtelijke verschillen zullen eerlijk en duidelijk ter sprake komen met het doel
er alles aan te doen dat deze verschillen op schriftuurlijke en kerkrechtelijk
verantwoorde manier worden weggenomen of overbrugd.  
Het is zaak van kerkelijke wijsheid factoren als onderlinge verschillen in kerkelijke
cultuur en voor het heden wezenlijke punten uit het kerkelijk verleden bij de
samensprekingen in deze eerste fase open onder ogen te zien,  opdat deze niet-
kerkscheidende factoren onderhuids de samensprekingen niet negatief beïnvloeden.

7 Wanneer samengesproken wordt met een kerk uit een ander kerkverband en door
de landelijke vergaderingen wederzijds is uitgesproken dat zij van elkaars kerken
erkennen dat zij staan op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde
belijdenis en dat er geen wezenlijke verhinderingen zijn tot verdere eenwording,
zal de eerste fase van samenspreking,  wanneer deze positief is verlopen,  worden
afgesloten met een gezamenlijke verklaring.  
In deze verklaring zullen de samensprekende kerken uitspreken dat ze -- op grond
van de Schrift en de gereformeerde belijdenis -- elkaar  ter plaatse erkennen als
ware kerken van Jezus Christus en elkaar daarom beloven en verplichten nu ook
alles in het werk te stellen om te komen tot verdere kerkelijke eenwording. De
kerken zullen elkaar in dit verband beloven hun meerdere vergader ingen
voorstellen te doen om ook voor hun deel te gaan werken aan verdergaande
kerkelijke eenwording.

8 Wanneer samengesproken wordt met een kerk uit een ander kerkverband en door
de landelijke vergaderingen van beide kerkverbanden (nog) geen uitspraken zijn
gedaan als onder 7 genoemd, zal de eerste fase van de samensprekingen,  wanneer
deze positief is verlopen, worden afgesloten met een gezamenlijke verklaring,
waarin de kerken toezeggen, dat zij -- gezien de plaatselijk onderkende eenheid --
elk in eigen kerkverband stappen zullen ondernemen ten einde de wederzijdse
erkenning van beider kerkverbanden tot stand te helpen brengen,  opdat in die weg
ook de lokale wederzijdse erkenning volledig werkelijkheid kan worden.

9 Wanneer de eerste fase van samensprekingen niet met positief resultaat kan worden
afgesloten, zullen in een afrondende verklaring de verschilpunten die verdergaande
samenspreking in de weg staan geformuleerd worden. 

10 Wanneer plaatselijke kerken uit verschillend kerkverband zijn gekomen tot een
verklaring als onder 7 genoemd, zal overgegaan worden tot een volgende fase: die
van ontmoeting en contact. Hier toe zullen de kerken die elkaar erkend hebben een
beleidsplan opstellen met daarin omschreven vormen van nadere kennismaking en
contact. 
Hierbij zal in elk geval worden afgesproken dat er over en weer geen acceptatie
plaatsvindt van elkaars gecensureerde leden en dat er geen leden van elkaar
geaccepteerd worden,  tenzij met wederzijds goedvinden. 
Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over periodieke kerkeraadsontmoe-
ting, gecombineerde gemeente-avonden en/of gezamenlijke bijbelstudie. Vooral zal
ook in gezamenlijk gebed concreet aan de Here worden voorgelegd wat verdere
kerkelijke eenwording nog in de weg staat. Tevens zullen concrete afspraken
worden gemaakt over de wijze waarop beide kerken de zaak van de kerkelijke
eenheid bij hun meerdere vergader ingen aan de orde zullen stellen.
Zolang de landelijke kerkverbanden van beide samenwerkende kerken nog niet zijn
overgegaan tot enige vorm van federatie of samensmelting zal de plaatselijke
samenwerking nog geen betrekking hebben op de dienst van Woord en Sacramen-
ten.
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11 De verklaringen als genoemd onder 7, 8 en 9 en het beleidsplan als genoemd onder
10 zullen tevoren aan de classis ter goedkeuring worden voorgelegd.  De classis zal
onder meer nagaan of gehandeld is volgens deze regelingen.

Noot: Deputaat ds. P.J.  Trimp houdt moeite met de slotpassage onder punt 10 van de regeling,
omdat hij van mening is dat met deze landelijke bepaling in een fase waar kerken elkaar
al erkend hebben en samen op weg willen, de plaatselijke ontwikkeling teveel wordt
afgeremd. Hij wil de mogelijkheid openhouden dat kerken bepaalde vormen van nauwer
samenleven (bijvoorbeeld kanselruil, voor elkaar openstellen van de avondmaalstafel,
gecombineerde diensten) overwegen en na instemming van de classis ook praktiseren,  als
dit de plaatselijke eenwording dient.

Aan het slot van dit hoofdstuk gekomen willen we nog twee moeilijke kwesties ter sprake brengen,
waar DKE in hun besprekingen voortdurend op stuitten en waarvan verdere doordenking ons
noodzakelijk lijkt:
-- erkenning als ware kerk
-- verhouding van plaatselijk en landelijk

7 Erkenning als ware kerk

In onze besprekingen van de vragen rond erkenning van een plaatselijke kerk in een ander
kerkverband als ware kerk hebben we ons aangesloten bij de door de synode van 1993 uitgezette
koers.  De synode ging er van uit,  dat zo' n erkenning mogelijk is,  ook al is niet duidelijk of er ooit
een landelijke vereniging tot stand komt.

Op dit punt signaleren we toch wel een probleem.  Er dient o. i. naar  binnen en naar buiten meer
duidelijkheid te zijn over de betekenis en implicaties van zo' n erkenning van bijv.  een plaatselijke
CGK als ware kerk.  De opvattingen daarover in onze kerken vertonen enig verschil.  We schetsen
twee benaderingen.

Visie A

Sommigen menen dat een erkenning als ware kerk naar Schrift en belijdenis wel moet
betekenen, dat we het bestaan en de ambtsdienst en de kerk-vergaderende activiteit van de
CGK als geheel wettig beschouwen.

Het behoren tot de CGK is dan even wettig als het behoren tot de GK. Dat heeft -- nu even
geconcretiseerd vanuit een vrijgemaakt-gereformeerd perspectief -- diverse consequenties.
Wanneer leden van de GK om respectabele redenen de kerkdiensten van zo' n erkende CGK
bezoeken, dan ligt dat op hetzelfde niveau als wanneer ze in een naburige plaats de GK
zouden bezoeken. Zulk kerkbezoek kun je minder gewenst of zelfs verkeerd vinden
wanneer het frequent gebeurt en men vaak in de eigen kerkdiensten ontbreekt.  Maar het
is in principe een vorm van ' elders kerken'  waartegen je moeilijk bezwaar kunt hebben en
zeker niet mensen om kunt gaan vermanen.

Evenmin kunnen kerkleden worden vermaand wanneer ze besluiten om bijvoorbeeld
terwille van de oecumene beurtelings in de CGK en de GK te kerken. En wanneer iemand
besluit de GK te verlaten en van zo' n CGK lid te worden,  heeft dat eenzelfde betekenis als
wanneer iemand naar een andere GK zou verhuizen.  Evenzo, wanneer een jongen uit de
GK met een meisje uit de CGK wil trouwen, is er niets wezenlijks wat dat in de weg zou
kunnen staan. De kerken zouden daar dan een regeling voor  moeten treffen.
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M.a.w.  zo' n erkenning als ware kerk is in deze visie een verklaring die men pas zal geven,
wanneer er geen wezenlijke verhinderingen meer  zijn voor het voltrekken van de
vereniging.  De andere kerk ware kerk noemen wordt gezien als iets dat geen reserves
verdraagt,  waar geen ' mitsen en maren'  aan kunnen worden verbonden.  Men acht het niet
eerlijk en kerkelijk-theologisch moeilijk te verantwoorden om daarna nog een voor-
keurs-positie voor ' eigen'  kerk te bedingen of te hanteren.

Visie B

Voor anderen heeft een erkenning van een andere kerk als ware kerk deze betekenis en
consequenties niet. Men acht het wel mogelijk om die erkenning uit te spreken en tegelijk
toch nog de andere kerk niet op dezelfde manier te beschouwen als men bijvoorbeeld een
zusterkerk in hetzelfde kerkverband doet.

Men zegt: je moet aan de mensen uitleggen, dat de andere kerk wel ware kerk is,  maar dat
er nog factoren zijn die een zich volledig met elkaar verenigen in de weg staan.  Het
onvoltooid zijn van het verenigingsproces is dan de basis waarop men van eigen kerkleden
verwacht,  dat ze zich van elders kerken en dergelijke onthouden.

Wanneer iemand zich aan de GK onttrekt om lid van de CGK te worden,  dan is dat in deze
visie wel degelijk iets om droefheid over uit te spreken. Het is immers te betreuren als
iemand niet langer bij de GK wil horen, terwijl die toch een ware kerk is.

Het is goed te beseffen, dat de twee visies die in dezen in onze kerken naast elkaar bestaan,
feitelijk niet zover uiteenlopen.  Een GK die een CGK in veel opzichten als ware kerk erkent,  maar
tot een volledige erkenning nog niet wil overgaan,  omdat er nog geen basis is voor werkelijke
eenwording,  doet zakelijk nagenoeg hetzelfde als een GK die een CGK als ware kerk van Christus
erkent, maar toch nog niet de boven genoemde consequenties daaraan wil verbinden.  Het ' nog niet
totdat . . . '  in het ene geval heeft hier feitelijk dezelfde waarde als het ' ja wel, maar .. .'  in het
andere geval.

We attenderen nog op de formulering van 1892, waar bij de Vereniging werd gezegd, dat de te
verenigen kerken over en weer ' erkend [moesten] worden als ware en zuivere Geref.  Kerken naar
Belijdenis en Kerkenorde'  (Acta CGK 1891 art.  184). Dus niet een erkenning vooraf die dan tot
een aparte status van ' elkaar erkennende kerken'  leidde, zonder  dat het vervolgtraject nog bekend
was, maar een wederzijdse erkenning die met de daad van het verenigen nagenoeg samenviel.

In de periode 1886-1892 heeft men van het 'elkaar erkennen als ware kerk' geen apart
gesprekspunt gemaakt. Het was geen aparte fase die aan een verder uit te werken vereniging
vooraf ging en los daarvan kon bestaan. Het elkaar als kerk erkennen en het daadwerkelijk
verenigingen door elkaars ambten en leden te erkennen en te aanvaarden gingen gelijk op.

De kerken dienen o. i. in besluitvorming op dit punt zich helder bewust te zijn van het boven
omschreven verschil in beoordeling.  Het is noodzakelijk dat de kerkeraden voor zichzelf en naar
hun gemeente toe duidelijk aangeven, welke consequenties en implicaties een ' erkenning als ware
kerk'  van bijv. een plaatselijke CGK kerk wel en niet heeft.

Een en ander zou kunnen leiden tot een minder focussen op het bereiken van
ware-kerk-erkenningen als zodanig en een meer benadrukken van de implicaties en de gevolgen
van zulke erkenning.  Pas wanneer we handen en voeten aan zo' n erkenning moeten geven, wordt
immers goed duidelijk wat ze precies waard is.
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8 Verhouding van plaatselijk en landelijk

We zullen het er allemaal over eens zijn,  dat de kerk primair de plaatselijke gemeente is. Maar
tegelijk zijn we er evenzeer van overtuigd,  dat je altijd alléén maar kerk kunt zijn samen met
andere kerken, in eigen land en in de hele wereld.  Er zal dus altijd boven-plaatselijke samenwer-
king en wisselwerking nodig zijn.

Plaatselijk en landelijk hebben elk hun eigen betekenis. En ze mogen niet tegenover elkaar worden
gesteld, ook niet als het over kerkelijke eenheid gaat. We moeten hier zoeken naar een evenwichtig
recht doen aan beide aspecten.

De praktijk van de samensprekingen overziende vragen we ons af,  of het plaatselijke en het
landelijke wel voldoende op elkaar zijn afgestemd en of er wel voldoende communicatie tussen de
beide niveaus is. We denken aan de volgende feiten.

-- Plaatselijk streven we hetzelfde einddoel na als in landelijke samensprekingen: kerkelijke
eenwording.

-- Plaatselijk staan in principe dezelfde zaken op de agenda als landelijk. Soms is er wel eens
verschil, nl. als een kerkeraad meent dat een landelijk gehanteerd thema plaatselijk niet zo relevant
is (bijv. de opvattingen van prof. Oosterhoff). Of als plaatselijk een thema aan de orde komt dat
niet expliciet op de landelijke agenda staat (bijv. de taxatie van ' 1905' )

-- Plaatselijk hebben de samensprekingen eenzelfde karakter als landelijk.  Men werkt ook op
plaatselijk niveau aan weloverwogen verklaringen over punten van overeenstemming en van
verschil. Die lopen in hoofdzaak parallel met de landelijke. Maar er zijn ook allerlei verschillen.
Als complicatie komt daar dan nog bij dat bij een consensus met een CGK deze in eigen
kerkverband een standpunt inzake de GK inneemt dat van dat van de eigen synode afwijkt.

Deze werkwijze heeft als consequentie en als bezwaren:

-- Er zijn twee circuits van besluitvorming ontstaan over dezelfde zaak, waarbij de onderlinge
verhouding niet is afgebakend.

-- Er wordt nog al wat dubbel werk gedaan, waarvan de zin ten dele niet duidelijk is.

-- De ontwikkeling in de twee circuits loopt niet parallel. Terwijl de GK al hebben laten
weten dat ze de CGK als geheel als kerken van Christus erkennen waarmee ze graag tot
eenwording zouden komen, wordt een erkenning van elke afzonderlijke kerk plaatselijk nog weer
eens uitvoerig voorbereid en uitgesproken.  En terwijl landelijk nog geen overeenstemming is
bereikt over de kwestie van de toeëigening des heils, zijn er plaatselijk al verschillende
verklaringen van overeenstemming in dezen.

-- Plaatselijke en landelijke uitspraken kunnen uiteen gaan lopen. Ze lopen feitelijk al in
diverse gevallen uiteen. Er ontstaat soms frictie en spanning.  ' Het kerkverband'  wordt als een blok
aan het been gezien. Dat roept de vraag op: welk resultaat telt nu eigenlijk? Als de synode over
erkenning als kerk en over toeëigening des heils iets besluit, dan is dat naar gereformeerd
kerkrecht (art. 31 en 35 KO) ook voor elke plaatselijke kerk geldig. Is een kerkeraad plaatselijk
dan bevoegd om na een landelijke uitspraak nog een ander besluit te nemen, een andere
formulering overeen te komen of een andere consensus te formuleren? Is dat nodig? En is het
verstandig?
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Onze conclusie is: er zijn verschillende bezwaren aan verbonden om met een andere kerkengroep
naast elkaar zowel plaatselijke als landelijke samensprekingen te hebben met een zelfde karakter
en doelstelling en zonder communicatie en afstemming.

We stellen voor om te komen tot een nadere afbakening van agenda, karakter en bevoegdheid van
de twee soorten samensprekingen.

In het kader van de landelijke samensprekingen kunnen de noodzakelijke gesprekspunten worden
vastgesteld. Op dit niveau kunnen de kerken via bijv.  deputaten-gesprekken trachten om tussen
de kerkengroepen als geheel alles weg te nemen wat de kerkelijke eenheid verhindert.  Voorzover
dat lukt kunnen er dan definitieve uitspraken over de andere kerk worden gedaan en die kunnen
dan vervolgens plaatselijk worden geëffectueerd.  Hier wordt dan in één keer het werk voor alle
kerken samen gedaan.

In de plaatselijke samensprekingen zou men zich daar dan bij kunnen aansluiten. De taakstelling
kan zijn: het spreken over punten van overeenstemming en van verschil in het kader van het met
elkaar kennismaken en peilen van de mogelijkheden voor verdere eenheid. Over de kerk waarmee
men plaatselijk samenspreekt zou men alleen in-principe-uitspraken dienen te doen,  geen
definitieve. Dit om te voorkomen dat landelijk en plaatselijk gaan disharmoniëren.

Bij deze taakverdeling en sowieso dient er een goede communicatie te zijn tussen plaatselijk en
landelijk niveau. Vanuit de plaatselijke kerken moet men regelmatig de ervaringen en resultaten
doorgegeven naar generale deputaten.  Dat geldt ook voor negatieve ervar ingen en voor situaties
waarin men niet tot een samenspreking heeft kunnen komen. Omgekeerd moeten dan de generale
deputaten de kerken regelmatig informeren over de stand van zaken in de landelijke samenspre-
kingen.

Voor een dergelijke communicatie kunnen de middelen van zowel conferentie als correspondentie
worden gebruikt. De communicatie maakt een goede onderlinge afstemming mogelijk. De beide
dimensies kunnen elkaar ' voeden'  en verrijken.  Men kan rekening houden met en positief gebruik
maken van ervaringen op het andere niveau.

Zo hebben beide instanties op eigen niveau hun werk en elk hun eigen bevoegdheid. In plaats van
langs elkaar heen te werken of elkaar tegen te spreken, worden ze tot één geheel geïntegreerd.
Landelijk en plaatselijk zullen dan op elkaar ingrijpen en samen werken voor  dezelfde zaak. 

De synode zou aan DKE opdracht kunnen geven hierover -- eventueel nog tijdens de synode van
1996 -- met een nader voorstel te komen.

IV Contacten met andere groeperingen

1 Algemeen

DKE ontvingen van de GS Ommen 1993 in besluit 4.5 de opdracht ' de landelijke ontwikkelingen
ten aanzien van de kerkelijke eenheid te volgen en zo mogelijk verkennende contacten te leggen
met kerken en groeperingen, die staan of willen staan op de grondslag van Gods Woord en de drie
formulieren van eenheid en samenleven of willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde' .

Er is gezien het bestaan van het deputaatschap voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde
Kerken, door DKE geen poging ondernomen met deze kerken contact op te nemen. Uit het eerder
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gerapporteerde blijkt overigens duidelijk dat contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken
op landelijk en plaatselijk niveau een belangrijke rol hebben gespeeld in het werk van DKE.

De landelijke ontwikkelingen ten aanzien van kerkelijke eenheid zijn vooral gevolgd door kennis
te nemen van de artikelen erover in de kerkelijke pers.   Deputaten hebben wat ze daarin opmerkten
bij de uitvoering van hun diverse taken verwerkt.  
Deputaten hebben terughoudendheid betracht bij verzoeken om uit hoofde van hun deputaat-zijn
aan activiteiten van niet kerkelijke organisaties op het gebied van kerkelijke eenheid deel te nemen.

Binnen de gestelde opdracht is er één verkennend contact met een kerkelijke groepering tot stand
gebracht, middels een briefwisseling met de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde
Kerk.  

2 De correspondentie met de Gereformeerde Bond

Reeds in hun eerste vergadering bespraken deputaten de berichten over de Samen op Weg kerken
en meer in het bijzonder de positie van de gereformeerde belijders in het Samen op Weg proces.
Hun liefde voor de belijdenis inspireerde DKE tot het schrijven van een op 26 januari 1994
verzonden brief aan de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Ons verzoek om met hen tot een samenspreking te komen werd in een brief van 28 februar i 1994,
weliswaar niet definitief,  na ampele overwegingen afgewezen.
Enkele opmerkingen in de brief noopten DKE tot een reactie, verwoord in een brief van 24 juni
1994.
De reactie hierop van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond van 7 september 1994 laat de
mogelijkheid voor een toekomstige ontmoeting open.

Ondanks deze niet-gesloten deur blijft een gevoel van teleurstellingen over de reacties van de
Gereformeerde Bond. Deputaten adviseren de synode hun geen verdere opdracht ten aanzien van
de contacten met de Gereformeerde Bond te geven.

De teksten van de brieven luiden als volgt.

2.1 Brief aan de Gereformeerde Bond

Van: Deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
Zwolle /  Berkel en Rodenrijs,  26 januari 1994.

Aan: Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk

Geachte broeders,

Laten wij ons allereerst aan U mogen voorstellen, zodat u weet van wie u deze brief ontvangt.

De laatst gehouden generale synode van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) te Ommen
(1993) heeft ons benoemd tot deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid (DKE).
De personele samenstelling van dit deputaatschap is als volgt:
de heer E. Boerma te Zaandam, ds.  J.J.  Burger te Naarden,  ds. H.J. J. Feenstra te Berkel en
Rodenrijs, dr.  A.N. Hendriks te Amersfoort, ds.  P.J. Trimp te Zoetermeer,  Prof. dr.  M. te Velde
te Kampen en dr. W. G. de Vr ies te Zwolle (voorzitter).  Secundi: ds.  J.Luiten te Alkmaar en
Prof. dr.  C.J. de Ruijter  te Kampen.
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Eén van onze opdrachten is: "de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de kerkelijke eenheid
te volgen en zo mogelijk verkennende contacten te leggen met kerken en groeperingen,  die staan
of willen staan op de grondslag van Gods Woord en de drie formulieren van eenheid en
samenleven of willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde."

Broeders, door de jaren heen hebben wij vanuit onze kerken gevolgd wat er in de Nederlands
Hervormde Kerk gebeurt.
Met name uw plaats en aandeel daarin als Gereformeerde Bond trok vanuit een gevoel van
verwantschap en herkenning steeds weer onze aandacht.
Publikaties in Uw kring krijgen bij ons geregeld ruime aandacht en ontmoeten meerdere malen
waardering en instemming.
Herhaaldelijk herkennen wij daarin uw begeerte om naar Gods Woord te luisteren en de
gereformeerde confessie te eren.

En dan zijn er nu de berichten over de actuele en ingrijpende ontwikkelingen en verschuivingen
die zich voordoen in het 'Samen-op-weg' -proces.
Uw moeiten hierin raken ons ook.
De kerkelijke ontwikkelingen en verschuivingen rond kerkorde en vrijzinnigheid,  zoals die nu
plaats vinden, zijn immers van invloed op de positie van en de omgang met het evangelie.

Ook wij hebben het evangelie van onze Here Jezus Christus lief.
Ook ons hart gaat uit naar de gereformeerde leer.
Daarom hebben wij er oprecht behoefte aan u hierbij een signaal van meeleven af te geven.

Daarbij leggen wij u de vraag voor of het niet mogelijk zou zijn om juist vanuit de gemeenschap-
pelijke liefde voor het evangelie van Jezus Christus in deze cruciale tijd elkaar eens te ontmoeten
om ons met elkaar te bezinnen op en te spreken over de vraag wat toch de weg van de Here is en
wat de huidige stand van zaken zou kunnen betekenen voor de toekomst van de gereformeerde
belijders in Nederland.

Broeders, graag zouden wij willen voorkomen dat alleen het feit van de ontvangst van deze brief
nú bij u een eventuele negatieve reactie oproept.  Wij bedoelen niet anders dan een positieve actie
te ondernemen en we hopen van harte dat we dit met de juiste woorden hebben kunnen aangeven.

Wij zien met spanning uit naar uw reactie.

Met hartelijke broedergroeten,  namens ons deputaatschap,

W.G. de Vries, voorzitter; H.J.J.  Feenstra,  secretaris.

2.2 Antwoord van de Gereformeerde Bond

Van: De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Geref.) Kerk
Huizen,  28 februari 1994

Aan: Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Zeer geachte broeders,

In goede orde ontvingen wij uw schrijven d. d. 27 januar i laatstleden.
Wij hebben uw brief uitvoerig behandeld op de laatste vergadering van ons hoofdbestuur.
Na ampele overweging zijn wij tot de conclusie gekomen, dat we op dit moment niet op uw
verzoek moeten ingaan. Wij waarderen het zeer,  dat u in verband met de kerkelijke ontwikkeling-
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en vandaag, met name ook in het Samen op Wegproces, met ons als hoofdbestuur van de
Gereformeerde Bond meeleeft en als zodanig ook een samenspreking wilt hebben.

Anderzijds realiseren wij ons dat de naam van uw deputaatschap is ' Deputaten kerkelijke eenheid
van de Gereformeerde Kerken' . Dit tekent uw intentie,  anders dan bij de Christelijke Gereformeer-
de Kerken, waar gesproken wordt van Deputaten voor eenheid van Gereformeerde Belijders. 
Wij bevinden ons als Gereformeerde Bond momenteel in uiterst cruciale ontwikkelingen.  Terecht
voelt u aan, dat deze tijd niet eenvoudig is.
Maar gezien het complexe karakter van het Samen op Wegproces,  juist ook met betrekking tot
onze kerkelijke positie,  willen wij op dit moment deze positie niet nog complexer maken door in
overleg te treden met uw Deputaatschap voor kerkelijke eenheid.

Wij hopen dat u voor één en ander begrip kunt hebben.
Intussen is afwijzing van uw verzoek op dit moment geen definitieve afwijzing. Wij hebben goede
nota genomen van uw verlangen om met ons in gesprek te treden.

Intussen verblijven wij met broederlijke groet,

voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
Ir.J. van der Graaf, algemeen secretaris

2.3 Tweede brief aan de Gereformeerde Bond

Van: Deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt).
Berkel en Rodenrijs,  24 juni 1994

Aan: Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk

Geachte broeders,

In de onlangs gehouden vergadering van ons deputaatschap hebben wij uw brief van 28 februari
1994, die uw antwoord behelsde op ons schrijven aan u van 26 januari 1994,  besproken.

In de eerste plaats laten wij u weten dat wij begrip hebben voor het complexe karakter  van uw
huidige kerkelijke positie met name ten aanzien van het Samen op Wegproces.  Dat u momenteel
uw positie niet nog complexer wilt maken door met ons in overleg te treden is een gegeven waar
wij best in kunnen komen.

Vervolgens doet het ons goed dat ons schrijven door u ampel is overwogen. U hebt er aandacht
aan willen geven en er energie in gestoken.

Graag willen wij hier reageren op wat u schrijft naar aanleiding van de naam van ons deputaat-
schap.
Terecht hebt u aangevoeld dat in de naamgeving van ons deputaatschap doorklinkt dat ons contact
zoeken samenhangt met inderdaad kérkelijke eenheid als na te streven doelstelling.
Daarbij realiseren wij ons echter terdege dat er meer ruimte moet zijn dan alleen voor een snelle
en radicale oproep tot daadwerkelijke kerkelijke eenheid.
Wij beoogden bij ons benaderen van u niet meer dan het aftasten van de mogelijkheid van een
ontmoeting om te spreken over de vraag "wat toch de weg van de Here is en wat de huidige stand
van zaken zou kunnen betekenen voor de toekomst van de gereformeerde belijders in Nederland".
Zo schreven wij het in onze brief.
Waarbij wij dus een formulering hanteren, die aansluit bij de naam van het door u genoemde
deputaatschap van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
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Wij hechten er aan u hierbij te laten weten, dat wij in deze ruimere zin bereid blijven tot een
gesprek!

Met hartelijke broedergroeten,  namens onze deputaten,

H.J.J. Feenstra,  secretaris.

2.4 Tweede antwoord van de Gereformeerde Bond

Van: De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde (Geref.) Kerk
Huizen,  7 september 1994

Aan: Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt)

Zeer geachte broeders,

In goede orde ontvingen wij uw schrijven d.d. 29 juni, waar in u reageerde op onze brief d.d.  28
februari laatstleden.
Wij stellen het op prijs,  dat u nog eens verduidelijking hebt willen geven met betrekking tot het
verzoek,  dat u ons deed, om een ontmoeting met u te hebben.
Inderdaad hebt u ons geschreven, dat het voor u de vraag is, wat de weg van de Heere is en wat
de huidige stand van zaken zou kunnen betekenen voor de toekomst van ' de gereformeerde
belijders'  in Nederland.  In deze formulering hebt u inderdaad niet gesproken van kerkelijke
eenheid.
In onze reactie zijn wij vooral afgegaan op de naam van uw deputaatschap, terwijl u kennelijk in
uw schrijven bewust van gereformeerde belijders in Neder land hebt gesproken.
Voor deze nadere toelichting zijn wij dankbaar.
In ons schrijven van 28 februari hebben wij u doen weten, dat wij op dit moment een gesprek met
u niet aangaan, omdat één en ander onze bezinning in het ' Samen op Weg'-proces zou
compliceren.
Wij laten graag open de mogelijkheid van een ontmoeting in de toekomst.
U mag dan van ons verwachten een nadere reactie op uw uitnodiging.

Intussen verblijven wij met broederlijke groet,

voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond
dr. ir.  J. van der Graaf, algemeen secretaris

V Voorstel besluittekst

Voorstel : Deputaten Kerkelijke Eenheid

Materiaal :

1. van deputaten ter bevordering van kerkelijke eenheid (DKE) het rapport van werkzaamhe-
den;

2. van dezelfde deputaten het rapport over  de contacten met de Nederlands Gereformeerde
Kerken;

Besluit 1:
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de deputaten voor kerkelijke eenheid te dechargeren;

Grond:

deputaten voor kerkelijke eenheid hebben aan de opdrachten van de Generale Synode van
Ommen 1993 voldaan.

Besluit 2:

nieuwe deputaten te benoemen met de opdracht:
1. contact te onderhouden met de plaatselijke kerken en kerkelijke eenheid te

bevorderen door:
a. te zorgen dat de kerken de beschikbare en relevante informatie met

betrekking tot de landelijke samensprekingen ontvangen;
b. informatie te verzamelen over de plaatselijke samensprekingen en de

ontwikkelingen daarin;
c. op de informatie uit de kerken te reageren wanneer daar gezien de generaal-

synodale uitspraken reden voor is;
 d. desgevraagd plaatselijke kerken te adviseren bij het werken aan kerkelijke

eenheid;
e. wanneer daar reden en ruimte voor is, een of meer bijeenkomsten te

beleggen om het onder a. , b.  en c. genoemde nadere uitwerking te geven;
f. wanneer daar aanleiding voor is, de kerken op te roepen tot speciale

voorbede met het oog op kerkelijke eenheid in de kerkdiensten op een
bepaalde zondag;

2. landelijke ontwikkelingen in andere kerkgemeenschappen en groeperingen te
volgen en daarop te reageren, wanneer  daar uit het oogpunt van kerkelijke eenheid
reden voor is;

3. aan een volgende synode rapport uit te brengen van hun werkzaamheden en op
basis daarvan voorstellen te doen, en dit rapport een half jaar tevoren aan te kerken
toe te zenden.

Gronden:

1. het is in het belang van de eenheid binnen de kerken de plaatselijke en landelijke
ontwikkelingen zo veel als mogelijk te laten overeenstemmen;

2. uitwisseling van informatie over samensprekingen bevordert de eendracht,
voorkomt dubbel werk en houdt de oproep tot kerkelijke eenheid levend.

Besluit 3:

de volgende regeling voor plaatselijke samensprekingen met kerken uit een ander
kerkverband vast te stellen:

Regeling voor plaatselijke samensprekingen met kerken uit een ander kerkverband

1 Het uiteindelijk doel van lokale kerkelijke samensprekingen met kerken uit een
ander kerkverband is kerkelijke eenheid van de aan de samenspreking deelnemende
gemeenten op basis van de Heilige Schrift en in gebondenheid aan de gereformeer-
de belijdenis, naar  de regels van een gereformeerde kerkorde.
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2 Bij samensprekingen zullen de deelnemende kerken de bereidheid uitspreken zich
te onderwerpen aan alles wat door het Woord van God over en weer wordt
aangewezen.

3 Bij samensprekingen zal de gemeente vanaf het begin goed en regelmatig
geïnformeerd worden. Er zal voor worden gewaakt,  dat samensprekingen de
onderlinge eensgezindheid in de eigen gemeente niet schaden.

4 Plaatselijke kerken nemen naar art. 31 KO de voor de samensprekingen relevante
uitspraken en beslissingen van meerdere vergaderingen in acht.  Zij houden
rekening met de informatie die door generaal-synodale deputaten voor samenspre-
kingen en/of eenheid kan worden aangereikt.

5 Van samensprekingen zal in het kader van art.  30, 41 en 44 KO regelmatig aan de
classis worden gerapporteerd; wezenlijke beleidsbeslissingen kunnen alleen onder
goedkeuring van de classis genomen worden.

6 De eerste fase van samensprekingen is een verkennende.  Hierbij geven de kerken
aandacht aan wat de kerken met elkaar verbindt en wat hen van elkaar scheidt.
Overeenstemming zal dankbaar worden genoteerd; eventuele confessionele en
kerkrechtelijke verschillen zullen eerlijk en duidelijk ter sprake komen met het doel
er alles aan te doen dat deze verschillen op schriftuurlijke en kerkrechtelijk
verantwoorde manier worden weggenomen of overbrugd.  
Het is zaak van kerkelijke wijsheid factoren als onderlinge verschillen in kerkelijke
cultuur en voor het heden wezenlijke punten uit het kerkelijk verleden bij de
samensprekingen in deze eerste fase open onder ogen te zien,  opdat deze niet-
kerkscheidende factoren onderhuids de samensprekingen niet negatief beïnvloeden.

7 Wanneer samengesproken wordt met een kerk uit een ander kerkverband en door
de landelijke vergaderingen wederzijds is uitgesproken dat zij van elkaars kerken
erkennen dat zij staan op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde
belijdenis en dat er geen wezenlijke verhinderingen zijn tot verdere eenwording,
zal de eerste fase van samenspreking,  wanneer deze positief is verlopen,  worden
afgesloten met een gezamenlijke verklaring.  
In deze verklaring zullen de samensprekende kerken uitspreken dat ze -- op grond
van de Schrift en de gereformeerde belijdenis -- elkaar ter plaatse erkennen als
ware kerken van Jezus Christus en elkaar  daarom beloven en verplichten nu ook
alles in het werk te stellen om te komen tot verdere kerkelijke eenwording. De
kerken zullen elkaar in dit verband beloven hun meerdere vergaderingen
voorstellen te doen om ook voor hun deel te gaan werken aan verdergaande
kerkelijke eenwording.

8 Wanneer samengesproken wordt met een kerk uit een ander kerkverband en door
de landelijke vergaderingen van beide kerkverbanden (nog) geen uitspraken zijn
gedaan als onder 7 genoemd, zal de eerste fase van de samensprekingen, wanneer
deze positief is verlopen, worden afgesloten met een gezamenlijke verklaring,
waarin de kerken toezeggen, dat zij -- gezien de plaatselijk onderkende eenheid --
elk in eigen kerkverband stappen zullen ondernemen ten einde de wederzijdse
erkenning van beider kerkverbanden tot stand te helpen brengen, opdat in die weg
ook de lokale wederzijdse erkenning volledig werkelijkheid kan worden.

9 Wanneer de eerste fase van samensprekingen niet met positief resultaat kan worden
afgesloten, zullen in een afrondende verklaring de verschilpunten die verdergaande
samenspreking in de weg staan geformuleerd worden. 

10 Wanneer plaatselijke kerken uit verschillend kerkverband zijn gekomen tot een
verklaring als onder 7 genoemd, zal overgegaan worden tot een volgende fase: die
van ontmoeting en contact. Hiertoe zullen de kerken die elkaar  erkend hebben een
beleidsplan opstellen met daarin omschreven vormen van nadere kennismaking en
contact. 
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Hierbij zal in elk geval worden afgesproken dat er over en weer geen acceptatie
plaatsvindt van elkaars gecensureerde leden en dat er geen leden van elkaar
geaccepteerd worden,  tenzij met wederzijds goedvinden. 
Vervolgens kunnen afspraken gemaakt worden over periodieke kerkeraadsontmoe-
ting, gecombineerde gemeente-avonden en/of gezamenlijke bijbelstudie. Vooral zal
ook in gezamenlijk gebed concreet aan de Here worden voorgelegd wat verdere
kerkelijke eenwording nog in de weg staat. Tevens zullen concrete afspraken
worden gemaakt over de wijze waarop beide kerken de zaak van de kerkelijke
eenheid bij hun meerdere vergader ingen aan de orde zullen stellen.
Zolang de landelijke kerkverbanden van beide samenwerkende kerken nog niet zijn
overgegaan tot enige vorm van federatie of samensmelting zal de plaatselijke
samenwerking nog geen betrekking hebben op de dienst van Woord en Sacramen-
ten.

11 De verklaringen als genoemd onder 7,  8 en 9 en het beleidsplan als genoemd onder
10 zullen tevoren aan de classis ter goedkeuring worden voorgelegd.  De classis zal
onder meer nagaan of gehandeld is volgens deze regelingen.

In het rapport over  het contact met de Nederlands Gereformeerde Kerken is een separate
besluittekst over dit contact opgenomen.

Amersfoort,  augustus 1995

E.  Boerma
J.J.  Burger
H.J.J. Feenstra
A.N. Hendriks
P.J.  Trimp
M. te Velde
W.G.  de Vries
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Bijlage

Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met kerken van gereformeerde
belijdenis binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Bijlage 6 (Art.15, 37 en 64) van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken, editie
1993.

1. Algemeen

a. Het aanvankelijk gestalte geven aan eenheid tussen plaatselijke kerken van
gereformeerd belijden die tot verschillende kerkverbanden behoren,  door nauwer
samenleven, kan alleen geschieden met kerken die behoren tot een kerkverband
waarvan de synode van de eigen kerken heeft geconstateerd,  dat het zich in alles
wil stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis
en met welk kerkverband contacten worden onderhouden door wederzijdse
deputaten.

b. De nauwere samenleving is zuiver plaatselijk en mag niet worden gezien als een
vereniging tussen betrokken kerken of als het constitueren van een nieuwe
kerkformatie.  De plaatselijke kerk behoudt haar zelfstandig karakter wat leer,
dienst en kerkregering betreft,  totdat het eventueel komt tot verdere stappen op de
weg naar kerkelijke eenheid (zie 3.c).

c. Het bovengenoemde nauwer samenleven draagt een voorlopig karakter in
afwachting van de verdere ontwikkeling ten aanzien van de toenadering tussen
beide kerkverbanden.

2. De weg tot nauwer samenleven -- plaatselijk
a. De nauwere samenleving kan alleen tot stand komen na genoegzame besprekingen

tussen de betrokken kerkeraden, waarbij gebleken is dat er metterdaad een eenheid
is in erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken,
alsook van de regels die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden.

b. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet over de voorgenomen
nauwere samenleving de gemeente horen en haar bewilliging vragen; slechts bij
een naar het oordeel van de kerkeraad genoegzame eenparigheid van gevoelen in
de gemeente kan de kerkeraad verdere stappen doen tot de voorgenomen nauwere
samenleving.

c. De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet vervolgens het oordeel
van de classis vragen omtrent de voorgenomen nauwere samenleving.

d. De classis zal, lettende op de noodzaak om de eenheid en de zuiverheid  van de
kerkregering te bewaren,  zich met bijstand van de deputaten naar art.49 K.O.
overtuigen van de inhoud van de onder 2. a bedoelde eenheid.

e. De classis zal door middel van de rondvraag naar art.41 K.O.  en van de
kerkvisitatie naar art. 44 K.O.  voortduren haar  aandacht geven aan de tot stand
gekomen nauwere samenleving.

f. Indien kerkeraden van gemeenten waar een nauwer samenleven tot stand is
gekomen, willen overgaan tot een samenwerking als onder 3. c bedoeld, zal de
zelfde procedure als onder 2.b tot en met 2.e vermeld is, worden gevolgd, met
inachtneming van wat in eerdere stadia besproken en besloten is.

3. De inhoud van het nauwer samenleven -- plaatselijk
a. Het nauwer samenleven kan uitkomen in de toelating van elkaars ongecensureerde

leden tot elkaars avondmaalsviering,  het aanvaarden van elkaars attestaties en het
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van tijd tot tijd in de dienst des Woords laten voorgaan van elkaars plaatselijke
predikanten of van predikanten van andere plaatselijke kerken,  waar hetzelfde
nauwer samenleven tot stand is gekomen.

b. In het kader van deze regeling kunnen onze kerkeraden, die deze samenwerking
kennen, ook predikanten van andere plaatselijke kerken van eigen kerkverband
uitnodigen, die daartoe de bewilliging van hun eigen kerkeraad behoeven.

c. Bij de Voortgang van het nauwer samenleven kan het komen tot een samenwer-
king, waarbij de beide plaatselijke gemeenten vergaderen als één gemeente,
uitkomend in de eenheid van leer, dienst en kerkregering, onverminderd het
bepaalde in 1.b en 1. c inzake het zuiver plaatselijke en voorlopige karakter van
deze nauwere samenleving.

4. Inhoud van het nauwer samenleven -- classicaal
a. Classes kunnen kerkeraden die gekomen zijn tot een nauwer samenleven machtigen

ambtsdragers als waarnemers te zenden naar de classicale vergadering van het
classicale ressort waartoe de gemeente, waarmee het nauwer samenleven tot stand
is gekomen, behoort.  Evenzo kunnen waarnemers uit het classicale ressort van de
andere kerken van gereformeerd belijden in de eigen classicale vergadering
ontvangen worden.

b. Indien Christelijke Gereformeerde Kerken en andere kerken van gereformeerd
belijden in hetzelfde of nagenoeg hetzelfde ressort tot wederzijdse classicale
overeenstemming komen en deputaten naar art.  49 K.O.  zich hebben overtuigd van
de inhoud van de in deze bijlage omschreven eenheid, heeft deze classis het recht
de kerken in haar ressort toe te staan om aan de gevonden eenheid gestalte te geven
naar analogie van de wijze, die in deze bijlage is vastgelegd, met dien verstande
dat geen predikant zal voorgaan in plaatsen waar de Christelijke Gereformeerde
Kerk hierin niet bewilligt.
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1 Opdracht

Op 14 september 1993 besloot de Generale Synode van Ommen 1993 van de Gereformeerde
Kerken in Nederland (GKN) hun Deputaten voor Kerkelijke Eenheid (DKE) op te dragen ' te
onderzoeken of er mogelijkheden zijn contact te leggen met de Nederlands Gereformeerde Kerken,
en zo ja op welke manier'  (Acta, ar t.66,  besluit 5). Voor  dit besluit worden geen aparte gronden
aangegeven. Vandaar dat uw deputaten in hun brief van 26 januari 1994 aan de Commissie voor
Contact en Samenspreking (CCS) van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) verwezen naar
de meer algemene motivatie van besluit 3.1: ' in een eerste fase verkenning vindt een grondige
verkenning plaats.. .' . Deputaten waren van mening dat voor deze 'grondige verkenning'  een goede
voorbereiding nodig was via het uitwisselen van wederzijdse nota' s, zie onder , op basis waarvan
een aantal diepgaande gesprekken werden gevoerd.   

2 Eerste contacten

Op 12 november 1993 schreef de CCS aan de DKE een brief,  waarin zij verzocht mee te delen ' of
er Uws inziens mogelijkheden bestaan voor een gesprek tussen Uw deputaatschap en onze
commissie, en zo ja, of zo' n gesprek tot onderwerp zou kunnen hebben welke mogelijkheden en
eventuele hindernissen ter sprake zouden moeten komen, opdat een begaanbare weg tot elkaar zou
kunnen worden geopend. Indien zowel Uw Kerken als de onze de vroeger geslagen breuken
betreuren en wensen te helen, zou het vinden van die weg tot elkaar, wij zijn daarvan overtuigd,
God welgevallig zijn, en door  velen in onze -- en naar wij geloven ook in Uw -- Kerken,  van God
worden begeerd' .

Op 15 november 1993 kwamen DKE voor het eerst na hun benoeming door de Generale Synode
Ommen 1993 bijeen. Zij namen kennis van bovenvermelde brief en constateerden dat deze
aansloot bij hun opdracht om een verkennend gesprek met de NGK te voeren, om te zien of
officiële samensprekingen om tot eenheid te komen mogelijk zijn.

Op 26 januari 1994 schreven DKE aan de CCS onder meer:  ' Het zij u bekend, broeders,  dat er
onzerzijds verdriet is over de zo' n vijf en twintig jaar geleden geslagen breuk en dat wij met u van
mening zijn dat kerkelijke eenheid een Gode welgevallige zaak is. Onder  de klem van de roeping
van de Here tot kerkelijke eenheid hebben we ons met uw brief bezig gehouden.  Verder past het
in de opdracht die de Generale Synode Ommen 1993 ons gaf om op uw brief in te gaan. In het
betreffende besluit van Ommen wordt over een kerkelijk eenwordingsproces het volgende gezegd:
"in een eerste fase vindt een grondige verkenning plaats. ..  etc."  (besluit 3,1).  Het volledige besluit
van Ommen sturen we als bijlage mee' .
' We verklaren ons hierbij bereid om met u in gesprek te gaan en zouden het karakter daarvan
graag omschreven zien als een verkennend contact en een oriënterend gesprek' .

3 Gezamenlijke vergaderingen

1 21 februari 1994 
2 12 september 1994
3 30 november 1994
4 23 januari 1995
5 24 april 1995 
6 19 juni 1995

4 Wederzijdse nota's

De volgende nota' s van de zijde van de DKE en de CCS werden uitgewisseld.
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I CCS aan DKE d.d. 10 juni 1994 over 
a Wat beweegt ons 
b Wat verenigt ons als kerken en waarin verschillen we? 
c Wat is met het oog op de zojuist begonnen gesprekken onze visie op het hanteren

en functioneren van de gereformeerde belijdenis?

II DKE aan CCS d.d. 14 juni 1994 over 
a Wat beweegt ons en waar zijn we op uit? 
b Wat verbindt ons? 
c Wat houdt ons gescheiden?

III DKE aan CCS d.d. 14 juni 1994 over 
' Het gezag en de hantering van de belijdenisgeschriften' .

IV CCS aan DKE: reactie op de nota onder III.

V DKE aan CCS d.d. 19 december 1994 over 
' De verschillen van opvatting met de Nederlands Gereformeerde Kerken inzake de
Kerkorde'     

VI CCS aan DKE d.d januari 1995 over 
' Kerkorde en kerkverband' .

VII CCS aan DKE d.d. februari 1995 aan DKE over 
' Kerk,  Vrijmaking en doorgaande reformatie' . 

VIII DKE aan CCS d.d. maart 1995 de nota ' Omtrent de kerk'  
geschreven door deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken
en opgenomen in hun rapport aan de Generale Synode Berkel 1996.

IX CCS aan DKE d.d. april 1995 over 
' Het gezag en de hantering van de belijdenis-geschriften' .

De nota' s zijn als bijlage onder hetzelfde nummer toegevoegd,  met uitzondering van nota VIII,
dat verwijst naar een rappor t van deputaten voor het gesprek met de CGK.



     1 In de notering van de gesprekken wordt onderscheid gemaakt tussen uitspraken van
deputaten als geheel (De DKE.. . of De CCS .. .) en minder formele opmerkingen van een
of meerdere deputaten (Van . .. . zijde wordt .. .. ). 
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5 Verslagen van de gesprekken tussen DKE en CCS (wederzijds vastgesteld)

5.1 Eerste gesprek

Het eerste gesprek vond op 21 februari 1994 plaats in de Martuskerk te Amersfoor t.  Namens DKE
heet de voorzitter, dr. W. G. de Vries,  de CCS welkom op deze historische eerste bijeenkomst.
De voorzitter van de CCS, ds.  J.C. Schaeffer,  antwoordt dat er blijdschap is over  de uitspraak van
Ommen en over de reactie op de brief van de CCS door de DKE. Hij ziet dit als het begin van
gebedsverhoring.  Emoties kleuren dit samenzijn waar velen elkaar nog kennen van voor de breuk.
Het is goed dat het gesprek hervat wordt door mensen die de breuk in de jaren ' 60 hebben
meegemaakt. Het kan ook moeilijk zijn: wonden gaan weer open.  Er is in de afgelopen jaren wel
naar elkaar gekeken,  maar er was een afzonderlijke geschiedenis in beide kerken.  De landelijke
besprekingen dienen gericht te zijn op stimulering van de plaatselijk gesprekken,  en niet als rem
te fungeren.  Afgesproken wordt dat de voorzitters van beide deputaatschappen beurtelings de
vergaderingen zullen leiden.  

In een eerste open ronde komen broeders van beide zijden aan het woord 1. Van DKE zijde wordt
de hoop uitgesproken dat dit verkennend contact leidt tot rapportage aan onze synode dat het zin
heeft met deze contacten door te gaan.

Van CCS zijde wordt geopperd elkaar te informeren over hoe het sinds 1967 verder is gegaan.
Waar staan we? Wat heeft de Here bij u en ons gewerkt in deze 25 jaar?

Van DKE zijde wordt gezegd dat de spanning door persoonlijke herinnering wordt geproefd.
Enige huiver t. a.v.  een historische rondblik wordt uitgesproken. Is het niet relevanter te spreken
over de vraag,  waar we vandaag staan? Het streven naar eenheid was ook in de jaren 60 aanwezig.
Het zou een onjuist beeld vormen om het zoeken naar eenheid als kenmerkend voor vandaag te
zien in tegenstelling met de gebeurtenissen in de jaren 60. De vraag is: wat is eenheid en welke
eenheid streven we na.  Kunnen we niet met een beding gaan werken, zoals in 1892? Voorgesteld
wordt een aantal vragen te formuleren,  deze intern te bespreken en een volgende keer samen aan
de orde te stellen.

Van CCS zijde wordt opgemerkt dat het opzettelijk nastreven van eenheid niet lukt.  Daarom
kunnen we beter in de praktijk samen iets gaan doen.  Wellicht ontdekken we al doende, hoe we
bij het einddoel, namelijk eenheid,  geraken.  
Eenheid als onmiddellijk doel is wellicht een brug te ver.  Bij eenzijdige focus op eenheid kan het
betere de vijand worden van het goede. Doel is de eer van Christus, als we dichter bij elkaar
komen, ook zonder vereniging.  Ook tussenstappen zijn belangrijk en verminderen de smaad van
Christus.

Van DKE zijde wordt daarop geantwoord dat deze instelling minder gelukkig is. We zien dit ook
bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.  Ook wordt erop gewezen dat de opdracht van de DKE
bescheiden is. ' t Is al mooi, als we aan de volgende synode kunnen rapporteren: we hebben
gepraat, de NGK willen met ons staan op de basis van Schrift,  confessie en kerkregering. Ook
wordt de vraag gesteld wat kerkelijke eenheid is. Valt dit ' betere'  te definiëren? De essentie is toch
elkaar ontvangen aan het avondmaal en op de kansel. 

Daarop wordt van de zijde van de CCS geantwoord dat het ook om ruimte gaat. Wat is eenheid
in kerkreger ing. Moet dit naar de Dordtse Kerkorde (DKO)? Welke speelruimte is er? 
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Ten aanzien van de confessie is meer dan eens een discussie gevoerd over punten en komma' s.
Ook is een eventuele terugkeer naar de DKO ter sprake geweest.  Tegelijk is er ruimer beleid bij
de NGK t.a. v. kansel en avondmaal dan bij de Gereformeerde Kerken (GKN). Laten we zoeken
wat bindt en niet zozeer wat gescheiden houdt.

Van DKE zijde wordt opgemerkt dat het verleden niet zonder meer als een blokkade mag werken.
K. Schilder heeft gezegd: ' Niet de handelingen van eertijds, maar de houding in het heden beslist'.
Vanuit deze optiek kan het verleden ook bekeken worden. Wat verwachten wij van elkaar? Wat
is onze taak als deputaten, wat willen we bereiken en welke concrete agendapunten willen we
behandelen? Een primair agendapunt is de binding aan en het functioneren van de confessie. Als
daar overeenstemming over is,  zijn we een heel eind op de goede weg. Kan van weerszijden
daarover geen notitie worden gemaakt?

Van CCS zijde gaat men hiermee akkoord.  Maar daaraan dient wel vooraf te gaan de vraag,  wat
ons beweegt en met welk oogmerk dit gebeurt. Daarom moet er eerst gesproken worden over wat
ons bindt en wat ons scheidt. Er wordt aan gehecht dat eerst de gemeenschappelijkheid wordt
benadrukt,  voordat van daaruit de verschillen worden besproken.  

Afgesproken wordt dat beide deputaatschappen een antwoord voorbereiden op de volgende drie
vragen: 
1. Wat beweegt ons om aan deze gesprekken te beginnen en waar zijn we met deze gesprekken
op uit?
2. Wat verenigt ons als kerken en waarin verschillen we?
3. Wat is met het oog op de zojuist begonnen gesprekken onze visie op het hanteren en functione-
ren van de gereformeerde belijdenis?

Van beide zijden worden over deze punten nota' s opgesteld en uitgewisseld (Zie bijlagen I, II en
III). De nota van de CCS dateert van 10 juni 1994. De DKE nota' s zijn van 14 juni 1994, waarbij
aan punt 3 een aparte nota is gewijd.  

5.2 Tweede gesprek

Op 12 september 1994 vindt het tweede gesprek plaats in de Ichthuskerk te Amersfoort.
De leiding berust nu bij ds.  J.C.  Schaeffer , voorzitter van de CCS.  

Aan de orde wordt gesteld het eerste punt: Wat beweegt ons om aan deze gesprekken te beginnen
en waar zijn we met deze gesprekken op uit.
De vergadering constateert dat de beide notities overeenkomen waar het gaat om de diepste
drijfveren:  de liefde van Christus en de eer van Christus.  Ook inzake het uiteindelijke doel: geen
gescheiden kansels en avondmaalstafels meer.
Als verschil wordt geconstateerd dat de notitie van de DKE zich beperkt tot de vraag ' wat beweegt
ons?' , terwijl de notitie van de CCS ook geïnteresseerd is in de vraag ' wat beweegt ons nú?'
Op die laatste vraag antwoorden de DKE:  de contacten her en der op plaatselijk niveau;  de
herbezinning in de NGK op de zaak van de kerkregering;  de contacten met de CGK om duidelijk-
heid te verkrijgen;  de contacten met kerken in het buitenland; de tijdsafstand tot de gebeurtenissen
in de jaren 60.

De voorzitter vat dit aldus samen:  Nu de kruitdampen opgetrokken zijn, willen we opnieuw naar
elkaar kijken, plus de contacten met andere kerken. Dat zijn naast de bovenvermelde grote
motieven redenen om aan deze gesprekken te beginnen.

De CCS legt de vinger bij de notitie van de DKE (Bijlage II) en spreekt haar blijdschap erover uit
dat nu niet meer alleen gepraat wordt óver  de NGK, maar ook mèt de NGK. Toch heeft men er
behoefte aan de pijn te verwoorden over de wijze, waarop over de NGK met buitenlandse kerken
door de GKN gesproken wordt.
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De DKE ervaren dit laatste als een onterechte beschuldiging en willen het uit de discussie houden.
Van weerskanten wordt aangedrongen op een zorgvuldige wijze van spreken over elkaar.

Vervolgens komt punt 2 aan de orde:  Wat verenigt ons als kerken en waarin verschillen we?
Over de eerste vraag wordt weinig gesproken.  Wel gaat het gesprek over de taxatie van de
gebeurtenissen in de jaren 60.  Deze taxatie blijkt te verschillen.

De DKE brengen vooral naar voren als het grote punt in die dagen: de relativer ing van de
gereformeerde belijdenis.
Daartegenover betoogt de CCS dat het daarover ten diepste niet ging,  maar om de visie op de
kerk,  de waardering van de Vrijmaking en de doorgaande reformatie.
De DKE op hun beurt bestrijden deze zienswijze. Het punt van de doorgaande reformatie kan
plaatselijk een rol hebben gespeeld, maar heeft geen breuk veroorzaakt. Kerkscheidend is geweest,
dat er verschillend werd gedacht en gehandeld over: wat is tolerabel, wat doe je met het gerefor-
meerde kerkrecht, wat doe je met synodebesluiten?

De CCS reageert,  dat het toch wenselijk is dat over de door hen aangedragen punten wordt
doorgesproken,  omdat deze -- hoe het verder ook zij -- in de beleving een grote rol hebben
gespeeld. De DKE gaan daarmee akkoord.

De CCS stelt het op prijs dat de gesprekken geen eenzijdig karakter dragen, waardoor zij steeds
in een antwoordpositie terecht zou komen.  Ook zouden zij in het gesprek graag betrekken: wat
zoeken wij in de ander,  wat waarderen wij in de ander,  waarin hebben we elkaar nodig?
De voorzitter merkt op dat de winst dit gesprek toch is,  dat we gepoogd hebben elkaars intenties
te verstaan.

Gezamenlijk wordt geconcludeerd dat de verdere gesprekken moeten gaan over de volgende
thema's:
-- de hantering van de belijdenis;
-- kerkorde en kerkverband;
-- visie op de kerk,  waardering van de Vrijmaking.

In een volgende vergadering zal het gesprek gaan over  de hantering van de belijdenis. De CCS
stelt nu een reactie op (bijlage IV) op de DKE nota (bijlage III) over het gezag en de hantering van
de belijdenisgeschriften.

5.3 Derde gesprek

De DKE nota over het gezag en de hantering van de belijdenis en de CCS reactie daarop komen
aan de orde op de vergadering van 30 november 1994 in de Martuskerk te Amersfoort.

Onder leiding van dr.  W.G.  de Vries volgt hierover  een brede bespreking.

Van CCS zijde wordt opgemerkt dat de actualiteit van de belijdenis een speerpunt in de discussie
is.

Van DKE zijde wordt opgemerkt dat de actualiteit zit in het belijden van de belijdenis. De
belijdenis is daarmee actueel, al sluit dit een nieuw belijden niet uit. 
De leer van Christus en de apostelen horen tot het fundament, waarop gebouwd wordt. De
belijdenis definieert de officiële leer,  al is daarbinnen wel reliëf.  Maar dit reliëf maakt de belijde-
nis als geheel niet tot een niet-fundamenteel geheel. 
Historische accentuering doet niets af van de actualiteit en katholiciteit van de belijdenis. De
binding aan de belijdenis is niet mechanisch, maar betrekt zich wel op ' alle delen' . 
Het ondertekeningsformulier  is bedoeld om de gemeente te beschermen tegen individualisme van
de predikant. Tegelijk is er onderscheid tussen wat je in een gemeentelid kunt verdragen èn in een
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voorganger. Bij predikanten gaat het er ook om dat ze geen dwaalleer mogen propageren. Wie
schendt Gods tempel: een predikant die dwaalleer verkondigt òf de instantie die hem deswege
schorst? 
Wie het ondertekeningsformulier niet kan onderschrijven, kan geen ambtsdrager zijn.  Bij gemeen-
teleden ligt dit anders. Met behoud van bezwaren en bereidheid zich te laten onderwijzen en de
afwijking niet uit te dragen,  kunnen zij getolereerd worden. 

In dit verband wordt door  DKE verwezen naar de Generale Synode van ' s Gravenhage 1914, die
inzake ' tolerantie jegens wie te goeder trouw dwalen'  in artikel 138 onder meer uitsprak:
' dat zij echter wel wil uitspreken,  dat onze gereformeerde kerken steeds hebben geoordeeld,  dat
naar het voorbeeld van de apostolische kerk tolerantie kan worden geoefend jegens broeders die
te goeder trouw in enig stuk van de leer dwalen, mits dit niet enig fundamenteel stuk van de
waarheid raakt,  de dwalenden bereid zijn zich beter te laten onderrichten,  en beloven voor dit
gevoelen geen propaganda te maken, waarbij het natuurlijk van zelf spreekt,  dat zulke broeders,
zolang ze in dat gevoelen volharden,  in geen geval voor enig ambt in de kerk verkiesbaar zijn' .

Van de zijde van de CCS wordt de vraag gesteld of men de formuleringen van de belijdenis niet
ontduikt,  als men de belijdenis uitlegt in het licht van Gods Woord.  
Daarop wordt van de zijde van de DKE geantwoord dat niet de formulering prevaleert,  maar dat
de inhoud bindend is. Niemand wordt aan komma' s en punten gebonden en ook niet aan concrete
woorden en zinnen op zichzelf, maar wel aan de inhoud van de leer naar Gods Woord.  Geen
confessionalisme, maar wel eerlijke aanvaarding van 'alle delen van de leer' .

Wanneer dit geconcretiseerd wordt, moet dan niet over  leerafwijking gesproken worden bij ds.
B. Telder,  drs.  H.  de Jong en recent bij drs.  H.  Smit, die de leer van eeuwige verwerping
bekritiseert en zo in str ijd komt met de Dordtse Leerregels (DL),  I, 6 ? 
De CCS antwoordde dat over zulke zaken in eigen kring wel gesproken is, maar dat dit niet geleid
heeft tot kerkelijke procedures. De CCS kan zich moeilijk voorstellen dat dit alsnog gebeurt.
Duidelijk blijkt, dat de NGK minder snel geneigd zijn tot officiële kerkelijke veroordeling van een
afwijkend gevoelen, terwijl de GKN vinden dat de gemeenten op deze manier in verwarring
gebracht worden.

Een discussie ontspint zich over het katholiek karakter  van de belijdenis. CCS vinden: als je de
gereformeerde leer in al zijn delen katholiek noemt in de zin van "bindend voor de kerk van alle
tijden en plaatsen", dan ben je wezenlijk een sekte geworden. Je kunt die uitspraak over het
katholiek karakter van de leer alleen toepassen op de kern,  het wezen van de leer: Chr istus alleen
en genade alleen.  DKE vinden dat je geen tegenstelling mag scheppen tussen de christelijke leer
en de gereformeerde belijdenis; dat is hetzelfde en als het niet hetzelfde is, moet je de belijdenis
herzien.  

Dit verschil van inzicht wordt concreet gemaakt aan de hand van de vraag of leden die openbare
geloofsbelijdenis doen, zich daarmee binden aan de 12 Artikelen (de christelijke leer) of aan de
Drie Formulieren van Eenheid. DKE zeggen: in letterlijke zin wordt instemming gevraagd met
de 12 Artikelen,  maar de christelijke leer die daarin vervat is, is geen andere dan de gereformeerde
leer die in de Drie Formulieren wordt beleden en daarom zijn belijdende leden ook daaraan
gebonden. Er is geen tweeërlei binding (voor  ambtsdragers enerzijds en gemeenteleden ander-
zijds). CCS bevestigen dat zij dit anders zien.  Al is het de taak van de gemeente om de hele leer
die we belijden over te dragen aan de jongeren, toch is voor het doen van belijdenis niet die
instemming met de Drie Formulieren vereist, die van ambtsdragers wel gevraagd mag worden.
Christenen die lid willen worden en op enig punt anders denken dan in de belijdenis is verwoord,
worden ook niet om dat enkele feit geweerd.

De DKE ontkennen daartegenover niet dat tolerantie tegenover gemeenteleden mogelijk is -- zie
de verwijzing naar de synode van 1914 boven -- ,  maar dan wel omschreven en zonder aantasting
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van de regel dat men de leer, die in de kerk ' hier'  geleerd wordt, aanvaardt.  En dat is de leer van
de drie formulieren van eenheid. Ze wijzen daarbij ook op artikel 60 van de kerkorde (Gerefor-
meerd Kerkboek): "Tot het avondmaal van de Here zal de kerkeraad alleen hen toelaten die
belijdenis van het geloof naar de gereformeerde leer hebben gedaan en godvrezend leven".

Op grond van de discussie wordt besloten dat de CCS met een eigen verklar ing over de binding
aan de belijdenis zal komen. Daarbij kan aan de GKN nota worden gerefereerd.

Inmiddels worden de volgende notities opgesteld en uitgewisseld.
Van de DKE over de verschillen met de Nederlands Gereformeerde Kerken inzake de Kerkorde
(bijlage V, 19 dec 94) en van de CCS over Kerkorde en kerkverband (bijlage VI,  januari 1995).
Deze komen op een volgende samenkomst aan de orde.  

5.4 Vierde gesprek

Op 23 januari 1995 vindt in de Martuskerk te Amersfoort een volgend gesprek plaats.
De leiding berust bij de tweede voorzitter van de CCS, ds. W. Smouter.

Van de zijde van de CCS wordt de vraag gesteld, of het echt nodig is dat zij nog met een eigen
verklaring over de binding aan de belijdenis komen. De eerdere reactie bevat toch veel thetische
elementen. DKE betogen dat er inderdaad behoefte is aan een duidelijk stuk, waarin het Neder-
lands Gereformeerde standpunt wordt verwoord en knelpunten worden aangegeven. De CCS zegt
dit toe.

Dan komen de notities over kerkorde en kerkverband aan de orde.

DKE stellen de volgende punten aan de orde.  
-- Spreekt u alleen van independentisme, wanneer er  helemaal geen kerkverband is? Of is er
ook sprake van independentisme, als binnen een kerkverband de plaatselijke gemeenten structureel
een te grote vrijheid hebben?
-- Artikel 31.1.  van het AKS leidt tot een oeverloze tolerantie, omdat de grenzen van het
geduld niet zijn afgebakend.
-- Artikel 31 DKO en artikel 34 AKS worden te gemakkelijk onder één noemer gebracht. Er
is tussen beide een belangrijk verschil.  Bij het niet nakomen van besluiten van de Landelijke
Vergadering van de NGK gaat het niet slechts om praktische zaken, zoals de CCS stelt. Vrouwelij-
ke ambtsdragers worden bevestigd en kinderen tot het avondmaal toegelaten. Dan kom je uit bij
een ander kerktype.
-- Het AKS is geen herziene DKO. Op wezenlijke punten is het een ander kerkrecht.
Opvallend is, dat zelfs deze ruimere kerkorde niet voor ieder bindend hoeft te zijn.    
-- In hoeverre zijn de NGK echt bereid om bij een eventuele vereniging terug te keren tot de
DKO?

De CCS reageert hierop als volgt.
-- Het AKS is geschreven vanuit de overtuiging dat het hebben van een kerkorde goed en
nuttig is. Maar men moet er tegelijk tegen waken elkaar te veel te binden. Alles valt niet in regels
te vangen.
-- Het AKS mag niet gezien worden,  los van de ontstaansgeschiedenis. Het uitgangspunt was
rond 1970 samenleven volgens het AKS: we willen elkaar niet kwijt. We moeten samen verder,
één in principiële zaken.
-- De preambule geeft duidelijk aan op welke basis wij staan. De ruimte is wel afgebakend,
zeker waar het de binding aan het Woord en de belijdenis betreft.  In de praktijk zijn onze kerken
als het nodig was ook handelend opgetreden.  Het is geen elastiek bij ons.  Maar we moeten wel
heel duidelijk weten: hier is geen samengaan meer mogelijk (zoals momenteel met de kerk van Ten
Post),  voor we elkaar loslaten.  
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Deze ruimte wordt concreet gemaakt wanneer een ar tikel van ds.  H.  Smit over de Dordtse
Leerregels ter sprake komt, waarin deze bepaalde bedenkingen formuleert.  CCS zeggen zich niet
te kunnen voorstellen dat ds.  Smit hierover kerkelijke moeilijkheden zou ondervinden. Verder
wordt genoemd het feit, dat de kerk van Groningen vrouwelijke ambtsdragers heeft aangesteld,
na raadplegen van de regio,  maar zonder dat dit landelijk was goedgekeurd. Dat zou volgens CCS
geen reden zijn om de kerk te Groningen niet als Nederlands Gereformeerd te beschouwen.
-- Samenleven volgens het AKS is ook een vorm van gereformeerd kerk-zijn.  De kerken
hebben een hechte band, vooral regionaal.
-- We ontkennen het verschil tussen art.  31 DKO en art.  34 AKS niet. Maar als in een enkele
kerk kinderen aan het avondmaal gaan, gebeur t dit op grond van andere overwegingen dan in de
synodaal Gereformeerde Kerken. Het gebeurt bij ons vanuit een zwaar accent op het verbond.
-- Inzake de vraag,  of bij een eventuele vereniging er bereidheid bestaat om tot de DKO terug
te keren is de CCS niet bevoegd tot een uitspraak, al blijft uiteraard wel art.  40 AKS staan. Toch
vinden we dat het AKS principieel geen verhindering mag zijn.

In reactie op de notitie van de DKE antwoordt de CCS verder:
-- Bij de NGK heeft de kerkorde haast de functie van een huwelijksakte. Zolang het goed gaat
kan zij in de kast blijven. Bij de GKN heeft de kerkorde, door  opneming in het Kerkboek, iets van
een lied om te zingen.
-- De notitie van de DKE is een a-historisch stuk.  Ze gaat volkomen voorbij aan de ontstaans-
geschiedenis en het betrekkelijke van het AKS.
-- Er werd geen mogelijkheid geopend om zonder kerkelijk akkoord tot de NGK te kunnen
behoren.  We hoorden eerst bij elkaar en toen zijn we gaan ordenen.  Daarom protesteren wij tegen
de uitdrukkingen ' vrijheid'  via ' vrijblijvendheid'  naar ' permanente onzekerheid' .
-- Een zeker wantrouwen tegenover meerdere vergaderingen valt niet te begrijpen zonder de
historie in rekening te brengen.
-- Het criterium ' het welzijn van de gemeente'  in art.  34 AKS heeft alleen betrekking op
besluiten van praktische aard.
-- Op de Landelijke Vergadering (LV) te Apeldoorn is een nieuw ondertekeningsformulier
ontworpen.
-- Inzake vrouwelijke ambtsdragers kan worden opgemerkt,  dat in art. 15 AKS duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de ouderlingen en de diakenen.
-- De voorwaarde ' het ware geloof'  (AKS, art.  20) is geen vermindering van de eis 'belijdenis
van de gereformeerde religie' .  Wel is de binding van ambtsdragers str ikter dan van gemeenteleden
(zie vorige samenspreking).
-- Het missen van een bepaling over de opleiding van predikanten is een a-historische
opmerking.

De DKE reageerden hierop onder meer als volgt:
-- In wereldverband gezien is de kerkorde van de GKN laagkerkelijk.
-- Als kan worden aangetoond dat een bepaalde regel van de KO de opbouw van de gemeente
frustreert,  moet deze worden aangepast.
-- Wat de opmerkingen over a-historische trekken betreft,  we leven nu in 1995 en hebben het
oog gericht op de toekomst. De NGK lopen gevaar van een anti-identiteit.
-- Hoe bepaal je dat een kerk nog een kerk van Jezus Christus is?  Als een kerk een verkeerde
koers gaat, waarom is er dan geen uitspraak van een meerdere vergader ing mogelijk? Bij afwijking
van de rechte leer is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor  de toekomst. Verkeerde
ontwikkelingen moet je vroegtijdig stoppen, net als een kleine tumor.
-- De uitspraken 2 en 3 in de preambule geven onoverkomelijke moeilijkheden.

Vervolgens heeft de CCS een nota d.d.  februari 1995 overgelegd over Kerk,  Vrijmaking en
doorgaande reformatie (bijlage VII).  Op 23 maart 1995 zonden de DKE aan de CCS een nota toe
' Omtrent de kerk'  (zie 4,VIII),  afkomstig van de deputaten voor het gesprek met de CGK. En in
april produceerde de CCS nog een nota over het gezag en de hantering van de belijdenisgeschriften
(bijlage IX).
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5.5 Vijfde gesprek

Wederzijdse deputaten kwamen weer bijeen op 24 april 1995 in de Martuskerk te Amersfoort.
De leiding berustte deze keer weer bij dr.  W.G.  de Vries als voorzitter  van de DKE. De twee
nota' s over de kerk komen nu aan de orde.

Van CCS zijde wordt de visie van de DKE op art.  27--29 NGB te massief geacht. De vraag wordt
gesteld, of deze visie op de kerk, de taxatie van de Vrijmaking en de visie op de Open Brief de
officiële mening van de GKN vertegenwoordigen, dit gelet op de grote variatie aan interpretaties
die ook binnen de vrijgemaakte kerken gevonden wordt.  Is vanuit een verschillend historisch
uitgangspunt niet een ander zicht op de plaatselijke kerk mogelijk,  dat nog steeds past bij de
katholiciteit van art.  27 NGB? Wordt niet te gemakkelijk overgegaan van het plaatselijke naar het
kerkverbandelijke,  met alle risico van verenging van de kerk van Christus tot het verband van de
GKN?

Van DKE zijde wordt daarop geantwoord, dat het niet gaat om allerlei visies op deze artikelen,
ook niet om een visie van de GKN, want die bestaat niet.  Lees wat er in de artikelen 27--29 staat
en laat staan wat je leest. Sinds de Vrijmaking zijn we sterk gericht op de eenheid van de kerk en
de dynamiek in Christus'  kerkvergaderend werk.  Naast de oproep tot Vrijmaking is daarom
meteen contact gezocht met de CGK. Wanneer de CCS zich beroept op een uitspraak van K.
Schilder, dat er voor iedere gelovige man en vrouw plaats in onze kerken moet zijn, dient tegelijk
in rekening te worden gebracht, dat hij gezegd heeft:  mits men zich houdt aan de drie formulieren
van eenheid en aan de bestaande kerkelijke akkoorden.  De Open Brief is kerkelijk veroordeeld,
vooral wegens de passage dat men allemaal bouwt op het ene fundament, alleen maar in verschil-
lende bouwstijlen. 

Verder wordt van de zijde van de DKE gewezen op het beding dat dr.  C.  Trimp in de jaren 60
onder verwijzing naar het beding bij de vereniging in 1892 heeft geformuleerd.  Kort gezegd kwam
dit hierop neer:
De kerkelijke samengang kan worden bewaard:  
1. als over en weer,  oprecht en zonder zinsbehoud,  de in 1944 vrijgemaakte Gereformeerde
Kerken erkend worden als ware en zuivere Geref.  Kerken naar belijdenis en kerkorde,
2. als, wat de veelbesproken verhouding tot de synodaal gebonden kerken betreft, dit door
allen wordt uitgesproken ' dat verbreking van de kerkelijke gemeenschap met het synodaal
hiërarchisch juk van de synodale kerken en ook met allen, die zich daaraan nog gedurig onderwer-
pen, door Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis geboden en dus noodzakelijk is'.

In de verdere discussie wordt van DKE zijde betoogd dat je tenminste van de eigen kerk (in
voortdurend zelfonderzoek) moet kunnen zeggen: wij zijn de ware kerk.  Dan roep je de mensen
daar ook naar toe.  Daarmee ontken je de gebrokenheid niet.  Maar je vindt het wel erg,  als iemand
je kerk verlaat en breekt met de kerkelijke gemeenschap,  ook al voegt die persoon zich bij een
kerk die dicht bij je staat.
Het stemt de DKE verdrietig dat de CCS terug schrikt van dit standpunt. Het ligt geheel in de lijn
van wat prof.  dr.  J. van Genderen in zijn ' Beknopte Gereformeerde Dogmatiek'  betoogt (blz. 658
en 666). Als men dan twee ware kerken naast elkaar erkent,  ligt daarin de roeping tot eenwording.
De discussie in de jaren 60 over de ware kerk was voornamelijk gericht op de synodaal Gerefor-
meerde Kerken. De Open Brief pleitte voor een te grote openheid naar hen. De NGK is achteraf
gelukkig die weg niet verder opgegaan,  ook gezien de latere ontwikkelingen in de synodaal
Gereformeerde Kerken.
Na de jaren 60 hebben GKN en de NGK een opleving ervaren.  Maar volgens het besef van de
DKE ook een verarming,  omdat met kerkleden ook bepaalde gaven verdwenen. Aan de ene zijde
was er veel verontwaardiging over de behandeling van de ondertekenaars van de Open Brief
(NGK), maar aan de andere zijde (GKN) een niet verstaan dat de ondertekenaars hun handtekening
niet terug namen.  Immers ook bij de buitenverbanders zelf had een grote groep bezwaren tegen
de inhoud van deze brief.



10

Nu kunnen we lang praten over de visie op de kerk.  Maar in feite gaat het over het concrete
optreden binnen de kerkelijke gemeenschap. Zo zijn ds. J.  van der Schaft en ds. A. van der  Ziel
niet veroordeeld wegens hun kijk op de kerk,  maar wegens hun concreet gedrag.  Gewezen wordt
op het unanieme oordeel van de rapporteurs,  dr.  R.H.  Bremmer en ds. G. Janssen,  op de synode
van Rotterdam-Delfshaven 1964--65 dat het bij ds.  Van der Schaft ging om de ambtelijke leiding
van de gemeente op het punt van het al dan niet voortbestaan van de kerk te Murmerwoude. Ds.
Van der Ziel handelde geheel in dezelfde geest als ds. Van der Schaft. 

In de discussie tussen wederzijdse deputaten kwam niet zozeer de visie op de kerk aan de orde,
maar wel de grenzen van de tolerantie binnen de kerk.  Daarbij bleek er niet veel behoefte te
bestaan over de ' voortgaande reformatie'  nog van gedachten te wisselen. 
De CCS wijst erop dat zij de term ' gebroken met de gemeenschap van de kerk'  liever niet
gebruiken bij overgang naar een andere gereformeerde kerk.  
De DKE wijzen erop dat het wel degelijk verschil maakt of iemand ongelovig wordt dan wel zich
onttrekt om zich bij een andere kerk te voegen.

Vervolgens wordt breed gesproken over de inhoud van de Open Brief en de veroordeling daarvan
door de Generale Synode van Amersfoort-West 1967.  
De CCS betoogt dat men de ondertekenaars moest houden aan hun eigen interpretatie en niet over
één kam had moeten scheren. 
Maar van DKE zijde wordt geconstateerd dat in feite de gedachten van de Open Brief in de huidige
NGK nog bestaan. Men wil immers ieder accepteren,  die christen is,  ongeacht de vraag of hij of
zij zich wil houden aan de gereformeerde belijdenis. Daarmee wordt in feite de gereformeerde
belijdenis buiten spel gezet.

Wederzijds wordt de vraag gesteld en beantwoord,  hoe men met mensen spreekt die van een
andere kerk overkomen. 
De CCS zegt dat het wel voorkomt,  dat men iemand adviseert vrijgemaakt te blijven en zich niet
bij de NGK te voegen. 
De DKE betogen dat zeker naar de motieven zal worden gevraagd voor overkomst. Tegelijk
kunnen zij zich niet voorstellen dat men anderen niet oproept zich bij de kerk te voegen, die
volgens hen naar de belijdenis leeft.

Ook wordt doorgesproken over  de behandeling van leden met afwijkende leringen (bijv. over  de
kinderdoop). Bij gemeenteleden wordt tolerantie toegepast, wanneer  men z' n gevoelen niet
propageert.  Bij ambtsdragers ligt dit strikter, omdat ze bij hun ambtsaanvaarding beloven de ware
leer voor te staan en dwalingen te weerleggen.  De CCS pleit voor een ruimere praktijk,  omdat
ieder die oprecht christen is als gemeentelid aanvaard moet worden.
   
De discussie wordt hiermee besloten.  Ze vond plaats in een openhartige en broederlijke sfeer.
Maar wederzijds werd aangevoeld dat men elkaar inzake de binding aan de belijdenis en de
grenzen van de kerk niet heeft kunnen vinden en overtuigen.  

Van de zijde van de CCS blijkt het gevoelen te bestaan dat bij de GKN niet de ruimte bestaat, die
zij toch wel willen handhaven. Een ruimte die echter volgens de DKE tot een al te grote tolerantie
leidt.  
Veel perspectieven lijken er op dit punt niet meer te zijn. Dit wordt wederzijds met teleurstelling
en met verdriet geconstateerd.  Er blijkt op dit moment geen consensus in te zitten.

De DKE delen mee dat ze voorlopig een conclusie achterwege laten.  Ze willen die bewaren voor
de eindrapportage aan de synode.  

Het bevredigt niet,  nu al een punt achter de besprekingen te zetten. Daarom wordt afgesproken
dat er nog een laatste vergadering zal zijn, D.V.  op 19 juni 1995 in de Martuskerk te Amersfoort.
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Ook wordt afgesproken dat de eindrapportage van de DKE vooraf aan de CCS zal worden
voorgelegd.  
Eveneens wordt besloten dat een afsluitend persverslag moet wachten tot de concept-tekst van de
eindrapportage gereed is. Wederzijdse conclusies zullen van beide zijden elkaar toegezonden
worden.

5.6 Zesde gesprek

Op 19 juni 1995 wordt in de Martuskerk te Amersfoort het afsluitende gesprek van deputaten
gevoerd. De leiding berust bij ds. J.C.  Schaeffer , voorzitter van de CCS.

De door DKE voorbereide en voor de eindrapportage bedoelde samenvatting van de gesprekken
wordt doorgenomen.  Er wordt duidelijker onderscheid in aangebracht tussen opvattingen van
deputaten als geheel en meningen van personen.  
De samenvattingen van de eerste vijf gesprekken worden zo op punten aangepast en gemeenschap-
pelijk vastgesteld als een betrouwbaar verslag van de besprekingen.

Van de zijde van de CCS wordt erop aangedrongen in de rapportage naar de Generale Synode iets
meer te vertellen over de toon van de gesprekken. De open en broederlijke sfeer was er  niet alleen
tijdens de eerste vergadering.  De DKE delen mee dat iets dergelijks in de maak is voor het
conclusiegedeelte van het rapport.

Er wordt van beide zijden een persoonlijke terugblik gegeven op de gevoerde gesprekken. 
De voorzitter van de CCS doet tot slot een klemmend beroep op de DKE om aan de Generale
Synode voor te stellen de gesprekken voort te zetten, contact te blijven houden,  op de één of
andere manier.

Besloten wordt dat een persverslag pas aan de orde is als het rapport van DKE bij de kerken ligt.
De CCS krijgt het rappor t eerder,  maar haar leden zullen geen interviews en dergelijke geven vóór
de publikatie.

6 Evaluatie, conclusies en aanbevelingen

6.1 Evaluatie 

Wanneer we als DKE de gevoerde verkennende samensprekingen evalueren,  willen we graag het
volgende opmerken:

De gesprekken verliepen in een openhartige en hartelijke sfeer. We konden elkaar als broeders
aanspreken op de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis en met elkaar doorspreken vanuit
een gemeenschappelijk verleden. We menen dat we elkaar daarbij in het hart hebben mogen
kijken: tijdens de gesprekken waren er regelmatig momenten van diepe emotionaliteit, waarbij
duidelijk bleek dat er wederzijds pijn is over wat er in de jaren sinds 1967 gebeurd is en soms ook
duidelijk oude wonden weer open dreigden te gaan en littekens gingen schrijnen.

Toch werd -- in alle openheid -- ook het beslissende verschilpunt meer en meer duidelijk, nl.  de
tolerantie in de kerk. Heel open werd dit m.n. in de vijfde samenspreking wederzijds onderkend
en uitgesproken.  We wijzen met name op de volgende zinnen uit het verslag van deze vergadering:

"Van de zijde van de CCS blijft het gevoelen bestaan dat bij de GKN niet de ruimte bestaat, die
zij toch wel willen handhaven. Een ruimte die echter volgens de DKE tot een al te grote tolerantie
leidt. Veel perspectieven lijken er op dit punt niet meer te zijn. Dit wordt wederzijds met teleur-
stelling en met verdriet geconstateerd.  Er lijkt op dit moment geen consensus in te zitten".
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Wanneer het gaat om de concrete punten van tolerantie die verschil geven willen we -- zonder
uitputtend te zijn -- met name op het volgende wijzen:

In het derde gesprek (dat handelde over het gezag en de hantering van de gereformeerde belijdenis)
is van de zijde van DKE in concreto gesproken over  de vraag of er niet van leerafwijking
gesproken moet worden bij (wijlen) ds. B. Telder en hen die deze leer nog steeds aanhangen, bij
drs.  H. de Jong en recent bij drs.  H.  Smit, die de leer van de eeuwige verwerping bekritiseer t en
zo in strijd komt met de Dordtse Leerregels.  De CCS antwoordden toen,  dat over zulke zaken wel
in eigen kring gesproken is,  maar dat dit niet geleid heeft tot kerkelijke procedures. De CCS kan
zich moeilijk voorstellen dat dit alsnog gebeurt.  Duidelijk blijkt,  dat de NGK minder snel geneigd
zijn tot officiële kerkelijke veroordeling van een afwijkend gevoelen t.o. v. de leer  van de kerk,
terwijl de GKN van oordeel zijn,  dat trouw aan de Heer van de kerk meebrengt,  dat de leer van
het evangelie gehandhaafd moet worden en zo de gemeente geen schade lijdt.

In de nota (zie bijlage IX) die de CCS over het gezag van de gereformeerde belijdenis hebben
opgesteld staat dan ook: "Bij ons zal daarom een dienaar van Christus niet gauw geschorst worden
als hij op enig punt afwijkt van de belijdenis wanneer de kerken niet de overtuiging hebben,  òf dat
deze afwijking een aantasting is van het ene fundament, namelijk Jezus Christus, òf dat deze
afwijking het bouwen op dit ene fundament hindert".

Uit een en ander kan helaas duidelijk zijn dat de binding aan de gereformeerde belijdenis, zoals
vastgelegd in het gereformeerde ondertekeningsformulier, binnen de NGK op een wezenlijk punt
in de praktijk is losgelaten.

Dat maakt ook, dat te vrezen valt, dat aanvaarding van het herziene ondertekeningsformulier,  dat
in de laatstgehouden Landelijke Vergadering van de NGK behandeld is (zie bijlage X), geen
wezenlijke verandering zal brengen. In de concrete praktijk binnen de NGK ligt de tolerantie t. a.v.
de leer reeds zo ruim, dat in dit opzicht -- menselijkerwijs gesproken -- nauwelijks verander ing
is te verwachten.

Daarbij moet tevens worden opgemerkt,  dat het herziene ondertekeningsformulier fungeert in het
kader van het AKS, waarvan de preambule onder de punten 2 en 3 (zie bijlage X) aan gemeenten
die bezwaren hebben tegen de aanvaarding van een kerkelijke akkoord alle ruimte geeft. Dit houdt
in, dat het herziene ondertekeningsformulier , ook al zou dit wèl positieve effecten hebben, toch
niet algemeen bindend is en altijd door een bepaalde kerk terzijde kan worden gesteld.

Hierbij valt ook op te merken,  dat art. 34 van het AKS (zie bijlage X) door de laatstgehouden
Landelijke Vergadering ongewijzigd is gelaten; besluiten van een landelijke kerkelijke vergadering
zijn dus binnen de NGK nog steeds niet bindend. Weliswaar  is ten aanzien van deze zaak door de
CCS in het vierde gesprek gesteld, dat hierbij alleen gedacht moet worden aan "besluiten van
praktische aard",  maar in datzelfde gesprek werd opgemerkt, dat het feit, dat de NGK te Groning-
en, na raadplegen van de regio,  vrouwelijke ambtsdragers heeft aangesteld, geen reden is om de
kerk te Groningen niet meer als NGK te beschouwen.  Onder "zaken van praktische aard"  blijkt
dus heel veel te kunnen vallen. Trouwens, ook al zou inderdaad de uitzonderingsclausule van art.
34 AKS alleen op praktische zaken slaan, dan blijft ook hier de uitzonderingsclausule van de
preambule van kracht,  waardoor  het lokale kerken in het verband van de NGK mogelijk is in
vrijheid elke willekeurige uitspraak van een landelijke vergader ing naast zich neer te leggen.

We moeten dan ook concluderen dat èn ten aanzien van de handhaving van de leer, èn t. a.v.  de
handhaving van kerkelijke uitspraken binnen de NGK te grote tolerantie bestaat.  Daarbij moet
onmiddellijk worden aangetekend,  dat onze gesprekspartners uit de kring van de CCS zich
persoonlijk op de gereformeerde leer wilden laten aanspreken.  Helaas menen we echter te moeten
concluderen,  dat kerkelijk gezien toch de gereformeerde leer bij de NGK niet veilig is. We
constateren dit met diepe teleurstelling en groot verdriet.
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Daarbij moet het ons tevens van het hart,  dat er na afloop van de besprekingen met de NGK ook
op een ander punt teleurstelling bij DKE was.  DKE hebben op een aantal punten geprobeerd een
brug te slaan in de richting van de NGK. Dat kan blijken uit de DKE-nota over de belijdenis (zie
bijlage III), waarin zo evenwichtig mogelijk is uiteengezet hoe de belijdenis zonder confessionalis-
me onbekrompen en ondubbelzinnig gehandhaafd kan worden.  Het blijkt ook uit het gesprek over
de jaren-zestig,  waarin gesteld is dat een verschillende taxatie van die tijd geen verhindering hoeft
te zijn om samen voor de toekomst op een gereformeerd spoor verder  te gaan. Het blijkt eveneens
uit wat door DKE gezegd is over de kerkorde:  wij beogen binding aan een gereformeerde kerkorde
zonder dat dit hoeft samen te vallen met de vigerende kerkorde van de GKN.  Hoezeer de bespre-
kingen ook in een open en hartelijke sfeer gevoerd zijn,  we hadden toch de indruk,  dat er van de
zijde van de CCS weinig bereidheid was zich hierin te laten vinden.  

Betekent dit nu, dat we van oordeel zijn dat de gevoerde gesprekken zinloos zin geweest? Nee!
Als duidelijk positief element in de besprekingen hebben we nl.  ervaren,  dat over allerlei punten
in open sfeer gesproken kon worden. Daarbij bleek het keer op keer te gaan om in feite dezelfde
zaken als waarom het in de jaren-zestig ging.
Maar in die tijd waren er in de discussies veel bijkomende zaken,  waardoor het zicht op de
kernproblematiek makkelijk vertroebeld werd.  We hebben nu gesprekken kunnen voeren ' zonder
kruitdamp' . Zodoende zijn o.i.  de wederzijdse posities verduidelijkt. Daarbij bleken helaas de
verschillen nog groot.  Maar we menen als positief te moeten aanmerken,  dat hierdoor de duidelijk-
heid in de verhoudingen tussen de NGK en de GKN is bevorderd.

Dan zal onze conclusie moeten zijn, dat op dit moment, gezien het beslissend verschil over de
hantering van de confessie een voortgaand kerkelijk gesprek tussen de GKN en de NGK op dit
moment geen perspectief biedt.  Tegelijk hopen we, dat open aandacht juist voor  de hernieuwd naar
voren gekomen verschilpunten het gesprek op andere niveaus (b.v. het persoonlijke) richting en
helderheid zal geven. God geve dat mee zo wat nu nog scheiding maakt op goede wijze kan
worden weggenomen.
 
We zijn van oordeel dat het -- ten einde dat laatste te bevorderen -- goed zal zijn om als GKN onze
conclusies aan de eerstkomende Landelijke Vergadering van de NGK voor te leggen en deze
vergadering te verzoeken er het hare aan te doen, dat de nu geconstateerde verschilpunten worden
weggenomen opdat in die weg een voortgaand gesprek wel mogelijk kan worden.

6.2 Conclusies

Op grond van het bovenstaande concluderen DKE het volgende:

Met dankbaarheid valt te constateren,  dat de verkennende gesprekken tussen de afgevaardigden
van de NGK en DKE in een goede sfeer verliepen. Diepgaand en open kon over de centrale
onderwerpen gesproken worden.

Toch menen DKE op grond van deze verkennende gesprekken met droefheid te moeten constate-
ren,  dat de weg naar kerkelijke vereniging van de GKN en de NGK momenteel niet open ligt,
omdat de verschillen tussen de GKN en de NGK op dit moment niet te overbruggen zijn.

We wijzen op de volgende punten:
-- binnen de NGK is een te grote vrijheid in het omgaan met de gereformeerde belijdenis en
te grote tolerantie inzake afwijkingen van de gereformeerde belijdenis;
-- de afspraken binnen het kerkverband geven teveel ruimte, waardoor een onbekrompen en
ondubbelzinnige binding aan de leer onvoldoende wordt gewaarborgd;
-- de preambule van het AKS verhindert een effectieve hantering van het nieuwe onderteke-
ningsformulier dat momenteel binnen de NGK in bespreking is.
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DKE zien achter deze verschillen een andere ' geest' , een andere manier van kerk-willen%zijn,
gebaseerd op een te ruime binding aan de gereformeerde confessie, waardoor het gereformeerde
karakter van de kerk wordt aangetast.
In feite gaat het hier om de zelfde kwestie, waar het ook in de jaren ' 60 om draaide.

DKE achten het in dit stadium niet mogelijk over te gaan tot verdergaande samenspreking.  Zolang
de NGK vasthouden aan de huidige ruimte in de leer en het toezicht daarop, is een verdere
verkenning niet zinvol. Het is momenteel helaas niet mogelijk op een verantwoorde manier met
de NGK tot eenheid te komen in gebondenheid aan de leer van de belijdenis en naar de regels van
een gereformeerde kerkorde.

DKE stellen de Generale Synode voor 
-- aan de eerstkomende Landelijke Vergadering van de NGK deze gemotiveerde conclusie
mee te delen;
-- en er bij de NGK op aan te dringen op genoemde verschillen op zodanige wijze in te gaan
dat deze weggenomen kunnen worden en voortgaande samensprekingen zinvol worden.

6.3 Concept besluit

Voorstel : De deputaten voor kerkelijke eenheid

Materiaal :
1. van deputaten kerkelijke eenheid het rapport over  de gesprekken met de Commissie voor

Contact en Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Besluit 1 :

met droefheid te concluderen dat er op dit moment onvoldoende perspectief is om over te
gaan tot verdere samenspreking met de Neder lands Gereformeerde Kerken;

Gronden :

1. binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken bestaat een te grote vrijheid in het omgaan
met de belijdenis en een te grote tolerantie inzake afwijking van de belijdenis;

2. de afspraken binnen het kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken geven
teveel ruimte,  waardoor een onbekrompen en ondubbelzinnige binding aan de leer onvol-
doende wordt gewaarborgd;

3. de preambule van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven verhindert een effectieve
hantering van het nieuwe ondertekeningsformulier dat momenteel binnen de Nederlands
Gereformeerde Kerken in bespreking is;

4. achter deze verschillen ligt een andere manier van kerk-willen%zijn gebaseerd op een te
ruime binding aan de gereformeerde confessie waardoor het gereformeerde karakter  van
de kerk wordt aangetast.  In feite gaat het hier om de zelfde kwestie, waar  het ook in de
jaren zestig om draaide;

5. zolang de Nederlands Gereformeerde Kerken vasthouden aan de huidige ruimte in de leer
en het toezicht daarop,  is een verdere verkenning niet zinvol, omdat zij niet met de
Gereformeerde Kerken willen samenleven naar de gereformeerde leer en volgens een
gereformeerde kerkorde;

6. het is momenteel niet mogelijk op een verantwoorde manier met de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken tot eenheid te komen in gebondenheid aan de leer van de belijdenis naar
de regels van een gereformeerde kerkorde.

Besluit 2:
a. aan de eerstkomende Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde

Kerken besluit 1 met zijn gronden mee te delen;
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b. er bij de NGK op aan te dringen op genoemde verschillen op zodanige wijze in te
gaan dat deze weggenomen kunnen worden en voortgaande samensprekingen zinvol
worden.

Amersfoort,  augustus 1995

E.  Boerma
J.J.  Burger
H.J.J. Feenstra
A.N. Hendriks
P.J.  Trimp
M. te Velde
W.G.  de Vries
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Bijlagen

I CCS: Gesprekspunten

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERKEN
Commissie voor Kontakt en Samenspreking
met andere kerken

Alg. Secr.  P.  Wassenaar,  van Ballegooijsingel 66, 3055 PD  ROTTERDAM

Aan Deputaten kerkelijke eenheid (DKE)
van de Gereformeerde Kerken (Vr ijgemaakt).
Secretariaat: H.J. J. Feenstra,
Rodenrijseweg 69,
2651 BN BERKEL EN RODENRIJS.

Rotterdam, 10 juni 1994.

Geachte broeders,

Na ons eerste gesprek,  op 21 februari 1994,  heeft onze Commissie zich beraden op de drie vragen
die we elkaar gesteld hadden.  We deden dat met de herinnering aan een goed gesprek,  dat door
zijn historisch karakter een diepe indruk op ons heeft gemaakt. Onderstaand geven we u het
resultaat van ons intern overleg,  in de hoop dat het een bijdrage mag leveren aan een goede
voortzetting van ons gesprek.

1 Wat beweegt ons om aan deze gesprekken te beginnen en waar zijn we met deze gesprekken
op uit?

De vraag wat ons beweegt om het contact met de GKV te zoeken, kan in de eerste plaats beant-
woord worden vanuit de uitspraken van onze Landelijke Vergaderingen.  Fundamenteel daarvoor
is de overtuiging,  uitgesproken door de LV van Wezep 1978: "dat de in de zestiger  jaren geslagen
breuk voor God en mensen onverantwoord was, en daarom ook vandaag ongeoorloofd en
onverantwoord is. Zij spreekt daarom uit,  dat alles gedaan moet worden,  om te komen tot herstel
van de geschonden eenheid, beschaamd erkennend dat een begaanbare weg naar elkaar toe nog
maar zo weinig zichtbaar is,  en in de overweging dat die eenheid slechts te vinden is in het
wandelen op wegen van waarheid en recht".
Deze uitspraak eindigt met "de bede,  dat God deuren,  die nu nog gesloten lijken, mag openen" .
Terugkijkend moeten we erkennen, dat dit gebed pas gaandeweg ook feitelijk steeds meer is
opgezonden tot de Here.  Heeft Hij gewacht totdat deze gebeden zich (onder meer dankzij het
Gereformeerd Appel) vermenigvuldigden?
In lijn met deze uitspraak van Wezep 1978 kreeg onze commissie ook de opdracht om "als er
signalen komen vanuit Vrijgemaakte meerdere Vergaderingen dat mogelijkheden voor contacten
worden geopend",  daarop in te gaan.
De Commissie hecht eraan om ook meer inhoudelijk duidelijk te maken,  waarom het voor ons een
aangelegen zaak is om te zoeken naar mogelijkheden tot het intensiveren van contact met de GKV.
Daarbij willen we zowel onze aarzelingen als ons verlangen naar contact verduidelijken. De
aarzelingen zijn levensgroot,  omdat reeds het eerste gesprek pijnlijke herinneringen boven bracht
aan een tijd van kerkelijke strijd.  We hebben best begrepen dat deze pijn er ook aan vrijgemaakte
zijde is. Toch kunnen we er niet om heen, dat er een kardinaal verschil is.  Dit verschil is,  dat Ned.
Gereformeerden buiten verband zijn geplaatst,  zijn geschorst,  afgezet en van het avondmaal
geweerd, onder meer door broeders met wie ze nu in Amersfoort aan één tafel zaten, terwijl dit
omgekeerd niet het geval is. Hoezeer het gesprek ook in goede sfeer verlopen is,  aan Ned. Geref.
zijde bleven toch verwarde gevoelens:  hoe zitten die broeders daar nú? We hoeven elkaar echt niet
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te vinden in de waardering en benoeming van de scheur in de zestiger jaren,  maar het is voor
degenen die zijn geschorst of van het avondmaal geweerd heel moeilijk om de anderen vertrouwen
te geven, wanneer hierover slechts gezwegen wordt.
Sterker dan deze aarzelingen is bij ons overigens het verlangen naar nadere contacten met de
GKV. Ook na 25 jaar weten we ons nog altijd zeer nauw aan hen verwant en we zien de feitelijk
bestaande breuk als onbestaanbaar tussen kerken van hetzelfde belijden.  Van al onze overeenkom-
sten en verschillen,  waarover verderop meer,  is de slotsom voor ons toch geen andere dan dat we
bij elkaar horen. In zo' n situatie beschouwen we het als een aantasting van de eer van Christus als
we langs elkaar heen leven alsof we het werk van Christus in de andere kerk niet opmerken.
We durven hierbij nog niet te formuleren waar de gesprekken op uit zouden moeten lopen. Toch
kunnen we als het doel waarheen we op weg gaan ons niet minder voorstellen dan dat de geschei-
den kansel en avondmaalstafel tot het verleden gaan behoren.  Iedere stap,  hoe klein ook, in die
richting zien we als bevorderlijk voor de eer van Christus.

2 Wat verenigt ons als kerken en waarin verschillen we?

Buitenstaanders valt vooral de overeenkomst tussen onze beide kerken op,  zelf zien we vaak de
verschillen het eerst.  De voornaamste overeenkomst ligt uiteraard in onze gemeenschappelijke
basis in Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften. In de Preambule bij het Akkoord
van Kerkelijk Samenleven spreken de Ned. Geref.  kerken uit dat zij "elkaar als opnieuw beloven -
zich gevend eerst aan de Here en ook aan elkaar - zich aan het Woord van God en aan de belijde-
nis van de kerk van alle eeuwen te houden. Z ij verklaren in dat belijden van de Waarheid van de
Heilige Schrift, zoals in de drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt, haar eenheid en de grond
voor haar samengaan te vinden".
Maar niet alleen hebben wij de Formulieren van Enigheid gemeenschappelijk, ook delen we
grotendeels dezelfde manier van spreken en denken op basis van deze grondslag.  Dit komt vooral
uit in de prediking,  waarin we de nadruk op Gods soevereine genade èn onze menselijke verant-
woordelijkheid gemeen hebben. Al dan niet uitgesproken ligt hier het verstaan van Gods verbond
achter, in de betekenis van ná de vrijmaking van Kuyper' s theologie. Dat is: niet als een idee om
er een valse gerustheid aan te ontlenen, maar als een belijdenis van Gods genade aan ons en zijn
recht op ons.

Verschillen zijn er uiteraard ook. Ons valt vooral op, hoe de Vrijgemaakten ten koste van veel
inspanningen een heel stelsel van gereformeerde scholen en maatschappelijke organisaties in stand
houden. We zien dit aan met respect en ook met dankbaarheid voor goede dingen, waar wij als
mede-christenen van kunnen profiteren.  Wel valt ons daarbij de kerkelijke geslotenheid op. We
vragen ons daarbij af: heeft dit te maken met de praktische noodzaak om één front te vormen bij
de opbouw van deze organisaties of vergt het voortbestaan ervan,  dat je echt gelooft dat er ook
geen andere kerken van Christus zijn?
Op dit punt waren er in de tijd van de breuk in elk geval verschillen.  We zouden wat dat betreft
met name willen noemen de benoeming en waardering van de vrijmaking, het denken over de kerk
(de interpretatie van de artikelen 27-29 NGB) en het hanteren van de DKO. Op genoemde punten
zien we bij uw kerken overigens wel verandering, en we vragen ons af of u deze verschillen nog
steeds als kerkscheidend beschouwt.
Verder is er duidelijk een verschil in de kerkelijke omgangs-vormen. Nederlands Gereformeerde
kerken hebben gekozen voor een geduldig omgaan met elkaar en voor een beknopte kerkorde,
waarbij alleen die dingen worden geregeld die noodzakelijk alle kerken aangaan. Wij kunnen ons
niet meer voorstellen dat je officieel vastlegt dat de predikant de kerkeraadsvergaderingen moet
voorzitten,  dat de kerkdienst slechts volgens een bepaalde liturgische orde mag verlopen of dat een
classis bepaalt of je uit de NGB mag preken. Wij doen niet alsof pas verscheidenheid een bewijs
van christelijk leven is, maar  beschouwen de vrijheid in "middelmatige zaken" wel als winst voor
het plaatselijk gemeenteleven.

3 Wat is met het oog op de zojuist begonnen gesprekken onze visie op het hanteren en
functioneren van de gereformeerde belijdenis?
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Hier ligt een belangrijk punt.  Aan de ene kant is de overeenkomst met de GKV typisch een
confessionele eenheid. Ter vergelijking:  met evangelische christenen ervaar je ook wel de eenheid
van het geloof in Christus als onze enige Zaligmaker.  Maar tegelijk is de structuur  van hun
geloofsinhoud zo anders. Er ligt meer nadruk op de eigen keuze dan wij voor juist houden,  en zo
meer. De eenheid met de GKV is typisch de eenheid in het gereformeerd belijden. Gods vrijmacht-
ige keus voorop,  de nadruk op het verbond,  Gods beloften aan ons en zijn recht op ons,  nog
voordat wij konden kiezen.
Aan de andere kant zijn wij wel gedwongen geweest om ons nader te bezinnen op de vraag,  wat
de bedoeling van de belijdenis is. Meer dan vroeger benadrukken wij dat het leven bij Gods
Woord de kern is, en dat de belijdenis een middel is om ons bij Gods Woord te bewaren. Dit
betekent onder meer, dat de belijdenis volgens ons geen formele gezags-instantie naast of in plaats
van de Schrift mag worden.  Heel ons spreken en denken moet erop gericht zijn om het leven uit
de rijkdom van Gods woord te dienen.  In dit kader kan de belijdenis nooit meer dan een dienende
rol vervullen.
Wij gebruiken daarom niet meer zo gauw de uitdrukking "Schrift en belijdenis" in één adem, in
zinnen als: "wij geloven op grond van Schrift en belijdenis.. ." . Wij zeggen dan: "wij geloven op
grond van de Schrift, overeenkomstig de belijdenis".  Dit komt uiteindelijk voort uit een deel van
onze gemeenschappelijke erfenis: de Schrift-beweging van de dertiger jaren.  We hebben geleerd,
dat je de belijdenis moet lezen tegen de achtergrond van de Heilige Schr ift en niet andersom.
Anders dreigt de belijdenis een filter te worden,  waardoor je alleen díe dingen in de Schrift leest,
die ook in de belijdenis nadruk ontvangen.  Deze manier van omgaan met de belijdenis, waarvan
de wortels overigens in onze gemeenschappelijke erfenis liggen, bracht ook mee dat er oog kon
komen voor het feit dat formuleringen in de belijdenis soms gekleurd waren door de vigerende
filosofie van die dagen, zonder dat dit in mindering komt op de overtuiging dat de artikelen en
stukken der leer in alles overeenstemmen met Gods woord. Het is aan die leer, en niet aan de 16e-
eeuwse kleur van de belijdenis,  dat wij elkaar willen binden.

In de hoop dat deze notitie mag bijdragen aan een vruchtbare bespreking eindigen wij met
broedergroet, voor  de Commissie,

ds. J. C. Schaeffer, voorzitter.
P.  Wassenaar, secretaris.
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II DKE: Gesprekspunten
(d.d.  14 juni 1994)

Van Deputaten Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Aan Commissie Contact en Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde Kerken 

1 Wat beweegt ons en waar zijn we op uit?

In de besprekingen ter Generale Synode Ommen 1993 zijn de volgende overwegingen genoemd:
1.1 de laatste jaren groeien er persoonlijke kontakten met leden van de NGK,  waaruit blijkt

dat er velen zijn wier hart naar ons en naar wie ons hart blijft uitgaan;
1.2 hier en daar ontstaan kontakten tussen plaatselijke kerken;
1.3 op de Landelijke Vergadering van de NGK in 1992 is een afwachtende houding richting

GKN aangenomen; men wacht op signaal van onze kant;
1.4 zowel in onze kontakten met de CGK als in onze internationale kontakten met kerken in

Japan, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland spreken we regelmatig over de NGK; het is zinvol
om dan ook tegelijk in eigen land met de NGK te spreken.

Wij weten ons verplicht vanwege het schriftuurlijk-oecumenische motief (b.v.  Johannes 17 en
Efeze 4), de pr incipiële roeping van de kerk (zoals verwoord is in grond 1 bij besluit tot benoe-
ming deputaten DKE, Acta GS Leeuwarden 1990, ar t. 136):

"in dienst van Christus,  die zijn kerk door de eeuwen heen vergadert,  heeft zijn kerk de
roeping eraan mee te werken, dat allen die Hem liefhebben naar zijn Woord in eenheid van
het ware geloof bijeenkomen;"  

In dit alles dringt de liefde van Christus ons en zijn we er  op uit belemmeringen weg te nemen om
te komen tot herstel van kerkelijke eenheid,  zoals die gestalte krijgt in de gemeenschap rond
Woord en sacrament.

2 Wat verbindt ons?

2.1 De GS Ommen 1993 gaf deputaten DKE o.a.  de opdracht mee 
   (Besluit 4.5)

".. zo mogelijk verkennende contacten te leggen met kerken en groeperingen die
staan of willen staan op de grondslag van Gods Woord en de drie formulieren van
eenheid en samenleven of willen samenleven volgens de gereformeerde kerkorde;"

In het verkennend contact met de NGK gaan we er van uit dat we elkaar kunnen aanspre-
ken op Gods Woord (zoals nagesproken in de drie formulieren van eenheid) -- het funda-
ment, waarop we 25 jaar geleden samen in één kerkverband stonden.
We gaan er van uit dat we veel kerkordelijke regels voor samenleven gemeenschappelijk
hebben -- ondanks principiële en praktische verschillen tussen het AKS en de gereformeer-
de kerkorde.

2.2 We hebben tot en met 1967 een gemeenschappelijke kerkgeschiedenis, waarbij we met
name denken aan de erfenis van Reformatie en Vrijmaking.

2.3 Beide kerken hebben (zij het elk op eigen wijze) verdriet over  het gescheiden optrekken
met de gevolgen van vervreemding en verwijdering.

2.4 We geloven dat we als belijders van de naam van Jezus Christus de gemeenschappelijke
roeping hebben te staan naar kerkelijke eenheid (krachtens art.  27--29 NGB).
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2.5 We willen beiden de voortgang van het evangelie van Jezus Christus bevorderen en front
maken tegen ongeloof, secularisatie en dwaalleer.

2.6 We dragen beiden verantwoordelijkheid om kerkelijke verdeeldheid weg te nemen die een
smet werpt op Christus'  naam, Gods kinderen kan ontmoedigen en aanstoot geeft aan de
buitenwacht.

3 Wat houdt ons gescheiden?

3.1 Wat scheiding bracht en ons tot nu toe gescheiden houdt raakt -- wat ons betreft -- de kern
van het akkoord van gereformeerd kerkelijk samenleven: het in alles bewaren van confessi-
onele trouw en het nakomen van kerkordelijke afspraken.

3.2 De inhoud van het belijden was in geding, omdat de tolerantie bij gebleken afwijkingen te
ver ging.
We denken concreet o.m. aan:
1 opvattingen van ds.B.Telder (inzake Zondag 22,  57) die door de GS Amers-

foort-West 1967 (art 163, 164) werden afgewezen;
2 opvattingen van ds.L.E.Oosterhoff (over beloften van het verbond en uitverkie-

zing), die door  de GS Rotterdam-Delfshaven 1964 werden afgewezen;
3 opvattingen van ds.J. O.Mulder en ds.G.Visee (over  de tien geboden), die door de

GS Hoogeveen 1969-70 werden afgewezen;
4 opvattingen over belijdenis en kerk (verwoord in de Open Brief van 31 okt. 1966),

die door de GS Amersfoort-West 1967 werden afgewezen.

3.3 De wijze van samenleven was in geding, omdat er independentistische tendensen waren,
die de onderlinge verbondenheid aan belijdenis en kerkorde aantastten.
We denken concreet o.m. aan:
1 ds.B.Telder die met zijn afwijkingen niet de kerkelijke weg ging (art 53 KO);
2 verschillende kerken en vergaderingen, die zich onafhankelijk van het kerkverband

opstelden en besluiten van meerdere vergader ingen naast zich neer legden (KO art
31, 35 =  36-oud);

3 publikaties waarin de genoemde tolerantie en het independentisme werden verd-
edigd en uitgedragen.

3.4 De NGK hebben hun opvattingen t.a.v. belijdenis en kerkorde na 1969 in hun Akkoord
van Kerkelijk Samenleven vastgelegd:
1 de binding aan de belijdenis is niet volledig gewaarborgd, omdat het Dordtse

ondertekeningsformulier  niet meer verplicht gesteld wordt (art.17 AKS);
2 blijkens art.34 AKS is gekozen voor een meer vrijblijvende vorm van kerkelijk

samenleven.

3.5 In het verlengde van het voorgaande laat 25 jaar gescheiden optrekken ook nieuwe
verschilpunten zien:
1 de toelating van vrouwen tot de ambten van ouderling en diaken;
2 de openstelling van het Avondmaal voor doopleden;
3 de ruimte voor persoonlijke opvattingen van voorgangers,  b.v.  drs.  H.  de Jong

over het Schriftgezag.

Tenslotte

We hebben getracht bovenstaande gesprekspunten kort en bondig te formuleren.
We verootmoedigen ons omdat we er niet in zijn geslaagd in de jaren 60 elkaar te overtuigen en
elkaar vast te houden.
In ons gesprek stellen we ons er voor open om eigen gebreken en fouten onder ogen te zien.



21

We hopen dat genoemde gesprekspunten mogen bijdragen tot een eerlijk en helder gesprek, dat
leiden mag tot toenadering.
Geve God ons wijsheid, eerlijkheid en moed om elkaar als broeders weer terug te vinden,  voordat
Christus komt.
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III DKE: Het gezag en de hantering van de belijdenisgeschriften
(d.d.  14 juni 1994)

1 Waarde

De Gereformeerde Kerken in Nederland hebben als haar belijdenisgeschriften:  de apostolische
geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, de geloofsbelijdenis van Athanasius,  de
Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels.  Deze
geschriften hebben een bijzondere waarde.  De kerk aanvaardt ze als een goede en betrouwbare
samenvatting van wat zij naar de Schriften gelooft en belijdt. En zij merkt tot op de dag van
vandaag, dat de leer van Gods Woord mede via deze geschriften heilzaam en krachtig onder de
mensen werkt.

2 Oorsprong

De belijdenisgeschriften zijn menselijke geschriften.  Zij komen niet voort uit eenzelfde goddelijke
werking als waardoor de Heilige Schrift is ontstaan. Maar de kerk erkent wel de leiding van Gods
Geest en Woord in het tot stand komen en kerkelijk aanvaarden van die geschriften. Dat ze er zijn
en dat ze instemming vinden is te danken aan God de Heilige Geest. Hij is het, die de kerk naar
de belofte van Christus in de waarheid leidt en die haar tot belijden brengt.  De ' klank'  van Gods
openbaring en de ' weerklank'  van het gelovig belijden van de kerk zijn te danken aan Gods ene
Geest.

3 Functies

De belijdenisgeschriften hebben verschillende functies. De kerk geeft daarin lofprijzend haar
instemmend antwoord op Gods openbaring in de Schriften.  Zij geeft daarin publiek in de wereld
getuigenis van haar geloof. Zij spreekt daarin zowel voor haar eigen leden als voor zusterkerken
en ook voor hen die buiten staan uit wat ze gelooft, wat ze verkondigen wil en wat ze als de
zuivere leer wil handhaven.  Zij vat de christelijke leer  daarin samen om die door te geven in haar
onderwijs aan de jeugd van de kerk.  Zij formuleert daarin de gezonde leer tegenover en met
afwijzing van allerlei dwaling en ketterij.  Zij brengt daar in onder woorden,  wat de gemeenschap-
pelijke geloofsinhoud is, op basis waarvan plaatselijke kerken van Christus als in één lichaam met
elkaar willen samenleven en samenwerken.

4 Omvang 

In vier van de zes belijdenisgeschriften wordt heel de leer van de verlossing in het kort weergege-
ven. De twee andere belijdenissen (die van Athanasius en de Dordtse leerregels) concentreren zich
vooral op enkele belangrijke thema' s uit de geloofsleer. Maar steeds geldt, dat de confessies alleen
de hoofdlijnen van de leer onder woorden brengen. Lang niet alles wat er vanuit de Schriften te
zeggen zou zijn, staat er  in. Deze beknoptheid maakt in de kerk een algemene instemming des te
meer mogelijk en nodig. Ze laat bovendien ruimte voor nadere uitwerking en ontwikkeling van
gedachten en voor het in verschillende tijden en situaties plaatsen van verschillende accenten.

5 Verhouding tot de Heilige Schrift

In de belijdenisgeschriften wordt voortdurend geput uit de Heilige Schrift. Zij spreken die
voortdurend na. Ze geven daarbij niet een mechanische recitatie en reproductie van de Schrift,
maar ze wèrken met de Schrift.  Ze verwerken de door God geopenbaarde leer in een vorm, waarin
mede een bepaalde tijd en situatie te herkennen zijn. Zo zijn de confessies een beknopte respons
op en een schriftelijke samenvatting van de leer die in de 66 boeken van het Oude en Nieuwe
Testament ons geleerd wordt.
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Van de uitspraken van de confessies kan steeds worden aangetoond,  hoe ze teruggaan op de
Heilige Schrift. Ze moeten ook altijd worden uitgelegd in het licht van de Schriften. Voor  het
vaststellen van de betekenis en de reikwijdte van de belijdenis is niet de mening van de opstellers,
maar steeds de fundering in de Schrift beslissend.

De belijdenisgeschriften hebben hun kracht en waarde alleen doordat Gods Woord er in wordt
nagesproken.  Gods openbaring is er van artikel tot ar tikel in herkenbaar.  De belijdenissen kunnen
nooit de Schriften vervangen.  Dat is ook niet de bedoeling ervan.  De kerk wil in haar confessies
juist het venster op de Schriften openen en de gelovigen met de inhoud daarvan vertrouwd maken.

De kerken hebben in art.  7 NGB uitgesproken,  dat men geen geschriften van mensen op één lijn
mag stellen met de goddelijke Schriften. Daarom zullen ze er steeds tegen waken, dat in de kerk
de belijdenisgeschriften de Heilige Schrift zouden overvleugelen of in de schaduw stellen.  Met
haar gelovig belijden mag de kerk de klank van het Woord van God wel opvangen en doorgeven,
maar niet overstemmen.

Wanneer iemand kritische vragen stelt over enig punt van de in de belijdenis vervatte leer, zullen
wij hem niet eenvoudig verwijzen naar die belijdenis. We zullen ons dan beijveren hem -- in
aansluiting bij de confessie -- te overtuigen uit de Heilige Schrift.  De belijdenis is immers altijd
appellabel aan de Heilige Schrift.

6 Gezag

De belijdenisgeschriften staan niet op één lijn met de Heilige Schrift. Maar gezien het onder 1 tot
5 genoemde mag men tussen de Schrift en de belijdenissen geen scheiding en tegenstelling maken.
Aan de nauwe samenhang en inhoudelijke overeenstemming tussen Schrift en belijdenis wordt
geen recht gedaan,  wanneer men eenzijdig benadrukt,  dat de belijdenissen maar mensenwerk zijn.
In de gereformeerde theologie worden daarom zowel de Schrift als de belijdenisgeschriften
' norma'  genoemd: de Schrift 'norma normans'  (normerende norm) en de belijdenis ' norma
normata'  (genormeerde norm).

Aan het gezag van de belijdenisgeschriften zitten een inhoudelijke en een formele kant. Hun
inhoudelijk gezag komt voort uit de substantiële overeenstemming met de Schriften. Hun formele
en kerkrechtelijk vastgelegde gezag vindt zijn oorsprong in het besluit van de kerken om deze
geschriften te aanvaarden en te hanteren als gezaghebbend. Het formele gezag bestaat niet anders
dan op basis van het inhoudelijke gezag. Die twee zijn voor tdurende met elkaar verweven.  Daarom
is het ook niet vreemd, wanneer men zich in de kerk op de belijdenis beroept als op een gezagheb-
bende instantie.

7 Binding

Gemeenteleden en ambtsdragers zijn in de kerken aan de belijdenisgeschriften gebonden. Het feit
dat in de gereformeerde liturgische formulieren de geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius
en de drie formulieren van eenheid niet met zo veel woorden worden genoemd,  wettigt niet de
conclusie dat men daar niet aan gebonden is. Er is in de kerken ook niet een tweeërlei binding:
een minimale voor ' gewone'  gemeenteleden en een maximale voor ambtsdragers.  De ' leer die hier
in de christelijke kerk geleerd wordt'  is voor ieder in de kerk -- hoe zeer ook ieders positie,  gaven
en verantwoordelijkheden kunnen verschillen -- geen andere leer dan die men vindt in alle zes
belijdenisgeschriften die de Gereformeerde Kerken als de hare hebben aanvaard.

De gemeenteleden zullen de binding aan de leer van de Schriften aanvaarden wanneer ze bij hun
openbare geloofsbelijdenis ja zeggen op de vraag, of zij belijden, dat de leer van het Oude en
Nieuwe Testament, die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en ter plaatse in de
christelijke kerk geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de verlossing is.
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De ambtsdragers zullen zich nog eens nadrukkelijk binden aan de leer van Gods Woord door het
ja-woord bij hun bevestiging in het ambt. Z ij verklaren dan dat zij de Schriften van het Oude en
Nieuwe Testament aanvaarden als het enige Woord van God en de volkomen leer van de verlos-
sing, en dat zij alles verwerpen wat daarmee in strijd is.
Deze verklaring en belofte zullen zij bij de aanvaarding van hun ambt op een speciale manier
bevestigen door ondertekening van een door de kerken vastgesteld ondertekeningsformulier. Z ij
zullen daarmee voor het aangezicht van de Here oprecht en met een goed geweten als hun
hartelijke overtuiging uitspreken,  dat de leer van de drie formulieren van eenheid in alle delen
geheel met Gods Woord overeenstemt.  Met hun ja-woord en hun ondertekening binden ze zich aan
die leer voor heel hun ambtswerk.

De Gereformeerde Kerken willen graag blijven bij de geldende stipulaties in de liturgische
formulieren,  bij de afspraak van art.  53 KO en bij de vastgestelde ondertekeningsformulieren. In
het verlengde daarvan zijn haar ambtsdragers en gemeenteleden geroepen tot trouw aan het eens
gegeven woord.

8 Aard van de binding

De binding aan de belijdenisgeschriften is onbekrompen en ondubbelzinnig.  Ze zal geen louter
formele of uitwendige binding mogen zijn, maar altijd een door liefde tot God en tot de leer der
zaligheid en een evenzeer door liefde tot de naaste ingegeven binding. Het is goed om bij die
binding altijd het hartelijke en vrijwillige karakter ervan te benadrukken. Het is niet een koude en
formele binding,  maar een binding in geloof en liefde.

De binding bedoelt verder geen binding te zijn aan de belijdenisgeschriften op zichzelf, maar  aan
de leer van de Schriften die daarin betrouwbaar verwoord wordt.  In de wijze waarop de kerken
de binding formuleren en hanteren dient dit tot uitdrukking te komen.

9 Bedoeling van de binding

Met de binding aan de belijdenis hebben de kerken een bedoeling. Het is een middel, dat de
gemeente als totaal en ieder persoonlijk helpen moet om te blijven bij de gezonde leer.  Het helpt
om de eenheid van het ware geloof te bewaren.  Het dient als bescherming tegen infectie met
dwaalleer en tegen een onevenwichtig benadrukken van sommige leerstukken.  Het houdt de
enkeling op zijn/haar plaats in de gemeenschap.  En het houdt ons allen samen op onze plaats in
de eeuwenoude en wereldwijde gemeenschap met heel de katholieke kerk.

Met name de binding voor de ambtsdragers is een krachtig middel om de gemeente die door hen
onderwezen en geleid wordt,  te beschermen tegen allerlei wind van leer,  tegen persoonlijke
voorkeuren en eenzijdigheden en tegen incidentele particuliere inzichten.  Leervrijheid voor de
predikant betekent immers hoordwang voor  de gemeente.

10 Formulering en substantie

Men onderscheidt ten aanzien van de belijdenisgeschriften wel tussen formulering en substantie.
Met ' formulering'  annex de ' betoogtrant'  bedoelt men dan de eventueel voor correctie vatbare
bewoordingen en zinnen waarin de bijbelse leer is samengevat.  Met ' substantie'  bedoelt men de
' inhoud'  van die leer,  de ' stukken der leer' , de leer  zelf.

Dit onderscheid kan in de kerk beperkt dienst doen. Het kan dienen als een hulplijn om af te weren
een hanteren van de belijdenis waarbij men doet alsof van woord tot woord en in alle punten en
komma' s een belijdenisgeschrift onovertrefbaar is geformuleerd. Het kan ook dienen om onder-
scheid te maken tussen een kritiek die de in de belijdenis vervatte leer zakelijk onveranderd wil
handhaven, maar daarvoor een betere formulering en/ of onderbouwing aandraagt,  en een kritiek
waarin men in feite op enig onderdeel een zakelijk andere leer-inhoud voorstelt.
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Het onderscheid tussen ' formulering'  en ' substantie'  kan echter ook worden misbruikt.  Dan dient
men kritiek op een passage uit de belijdenis aan als ' slechts kritiek op een formulering' , terwijl
er in werkelijkheid meer aan de hand is. Men maakt zich dan wel degelijk los van de substantie
van een leerstuk of leert wezenlijk iets anders dan de belijdenis zegt.

De zakelijke inhoud van de belijdenis is zodanig verweven met en vervat in ' formuleringen'  en
' betoogtrant' ,  dat het onderscheid altijd voorzichtig dient te worden gehanteerd.  Het zijn uiteinde-
lijk de kerken zelf die in haar vergaderingen beoordelen en uitmaken of in iemands spreken en/of
schrijven alleen een formulering of ook de zakelijke inhoud in geding is.

11 Fundamenteel en niet fundamenteel

Men wil in de belijdenisgeschriften wel eens onderscheiden tussen fundamentele en
niet-fundamentele stukken of tussen centrum en periferie.  Deze onderscheidingen zijn alleen
bruikbaar als termen om aan te duiden, dat er in de Schrift en zo ook in de belijdenis een bepaald
' reliëf'  en ' niveauverschil'  is. Niet elk detail van wat ons in de Schriften is bekendgemaakt, heeft
eenzelfde gewicht. Het is wel alles ten volle openbaring van God met het oog op onze verlossing.
Maar het ene ligt dichter bij het hart en centrum van de bijbelse leer en van het christelijk geloof
dan het andere.

In de genoemde zin is de onderscheiding aanvaardbaar.  We moeten evenwel bedenken, dat ze voor
de belijdenissen toch minder bruikbaar is. In de belijdenissen hebben we immers al te maken met
een ' hoofdsom' , waarin de hoofdzaken van de bijbelse leer zijn samengevat.

Bovendien mogen deze onderscheidingen door niemand worden gebruikt om bepaalde stukken of
elementen van de christelijke geloofsleer te relativeren en secundair te verklaren. En evenmin om
afwijking daarvan te bagatelliseren.  ' Centrum'  en ' periferie'  vormen samen het ene geheel van de
bijbelse leer,  en in dat geheel mogen wij de door God geopenbaarde dingen niet van elkaar
losmaken. De eerbied voor de Schrift en haar ene Auteur verbiedt ons een in onze ogen ' klein
punt'  naar een tweede rang te verwijzen en een dwaling op zo' n punt minder ernstig te nemen. Wij
willen ook in het ' kleine'  trouw zijn.

12 Toetsing en wijziging mogelijk

De huidige belijdenisgeschriften zijn niet bij voorbaat de definitieve,  onveranderlijke en onover-
trefbare verwoording van het christelijk geloof. Ze zijn in principe vatbaar voor wijziging,
verbetering en aanvulling, of zelfs voor vervanging door een eigentijdse belijdenis.

Aan de ene kant zeggen we daarom, dat de belijdenisgeschriften die de Gereformeerde Kerken
vandaag hebben, betrouwbaar en gezaghebbend de leer van de Schriften weergeven. Z ij stemmen
in alle delen geheel met Gods Woord overeen. Er worden geen dingen in geleerd die onschriftuur-
lijk zijn, afwijkend van wat de Schrift leert.

Aan de andere kant kan er door exegetische en dogmatische arbeid en bezinning op enig punt van
de leer correctie of verbetering van een artikel mogelijk of noodzakelijk worden. De kerk is dan
geroepen die door te voeren,  opdat ze in haar belijden (meer) recht doet aan wat God ons in de
Schriften heeft geleerd.

13 Recht van gravamen

In de kerken geldt vanouds het recht van gravamen.  Wanneer iemand meent, dat enige passage of
uitspraak van de belijdenis onjuist is of in strijd met Gods Woord,  zal hij dat niet openlijk of
heimelijk mogen uitdragen.  Maar hij houdt wel de volle vrijheid om in de kerkelijke weg een
geargumenteerd gravamen in te dienen.



     1 In deze alinea is weergegeven wat door de generale synode 1914 art.  138 als praktijk van
de kerken naar apostolisch voorbeeld is geformuleerd.
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De kerken verklaren zich graag bereid om zulke gravamina serieus en nauwgezet te onderzoeken
in het licht van de Schrift. Z ij beloven tot wijziging van de belijdenis te zullen overgaan,  wanneer
op grond van de Schriften de noodzaak daartoe wordt aangetoond.

Van de indiener van het gravamen wordt verwacht dat hij zich aan het oordeel van de bevoegde
kerkelijke vergadering onderwerpt,  onverkort het recht van appèl naar art.  31 KO.

14 De vrijheid van profetie

Er is in de Gereformeerde Kerken vrijheid van profetie.  De kerk spreekt zich in haar belijdenis
niet beslissend over alle denkbare onderwerpen uit.  Zij laat binnen de grote lijnen die in de
belijdenis zijn uitgezet alle ruimte voor gesprek en discussie, voor  verschillende uitleg van teksten,
voor verschillende terminologie en voorstelling van leerstukken.

In de uitoefening van deze vrijheid dient ieder rekening te houden met de context en de positie
waarin en het gehoor waarvoor hij spreekt of schrijft.  Ieder zal daarin met wijsheid en met
onderscheidingsvermogen dienen op te treden.  Of in een concreet geval een bepaalde omstreden
opinie onder de vrijheid van profetie valt of niet, wordt zo nodig door de kerken zelf in haar
vergaderingen beslist.

15 Buitenlandse confessies

De Gereformeerde Kerken hebben meer dan eens adhesie betuigd aan een buitenlandse confessie,
zoals de Franse Geloofsbelijdenis (1559) en de Westminster Confessie (1647),  en ze hebben die
als voluit gereformeerde belijdenissen erkend.  De kerken achten dus hun eigen confessies niet de
enig juiste en enig mogelijke samenvatting van de leer van Gods Woord.

Men is intussen in de kerken in Nederland naast de eigen belijdenissen niet ook aan de genoemde
buitenlandse belijdenisgeschriften gebonden. Evenmin is men in de Nederlandse kerken bij
voorbaat vrij om te kiezen voor formuleringen uit een van de genoemde belijdenissen in plaats van
en met terzijdestelling van die uit de drie formulieren van eenheid. Wat in de confessies van
buitenlandse zusterkerken met hun eigen historie en ontwikkelingsgang te aanvaarden is, is
daarmee nog niet voor de Nederlandse kerken als richtlijn geldig.

Wel zullen de kerken ernaar streven,  dat in de interne beoordeling van verschillen van opvatting
geen wezenlijk andere maatstaven worden aangelegd dan in de internationale contacten worden
gehanteerd.  In voorkomende gevallen staat dit ter beoordeling van de kerkelijke vergaderingen.

16 Tolerantie en loyaliteit

In de kerk is er vr ijheid van overtuiging in gebondenheid aan Gods Woord.  Wanneer een lid van
de gemeente in enig stuk van de leer te goeder trouw dwaalt,  dan zal de kerk jegens hem tolerantie
oefenen, mits zijn dwaling niet enig fundamenteel stuk van de waarheid raakt,  de dwalende bereid
is zich nader te laten onderwijzen,  en hij voor zijn afwijkende gevoelen geen propaganda maakt.1

Ook een ambtsdrager kan voor zichzelf op enig punt een opvatting hebben die door de kerken is
of wordt afgewezen. De kerk dwingt hem dan niet bij voorbaat om die persoonlijke overtuiging
prijs te geven. Zij ontneemt hem evenmin louter om zijn overtuiging zijn ambt.  Maar de ambtsdra-
ger is wel verplicht om niet alleen zijn gevoelen niet uit te dragen,  maar integendeel loyaal en ten
volle de aangenomen leer te verkondigen,  te onderwijzen en te verdedigen.
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17 Leertucht

De kerken zullen alle valse leer en dwaling die zich voordoet weren door  onderricht,  weerlegging,
waarschuwing en vermaan.  De belijdenisgeschriften fungeren daarbij als hulpmiddelen in het
toetsen en weerleggen van leringen die in strijd zijn met het getuigenis van de Heilige Schrift.

De tucht begint met het geduldig en in alle zachtmoedigheid vermanen en terechtwijzen van de
dwalende broeder.  Het kan zijn,  dat het daarbij blijft omdat de betrokkene tot andere inzichten
komt of aan de bovengenoemde voorwaarden voor tolerantie beantwoordt.

Wanneer iemand echter zijn verkeerde leer in de gemeente uitdraagt en haar daarmee infecteert,
zal de kerkelijke tucht worden toegepast volgens de regels die de kerkorde daarvoor geeft.

Wanneer de kerkeraad,  classis, par ticuliere of generale synode om gegronde redenen -- terwille
van de bewaring van de eenheid en zuiverheid van de leer -- van een ambtsdrager een nadere
verklaring eist van zijn gevoelen over enig deel van de leer,  dan zal hij verplicht zijn die te geven.
Weigert hij dit,  dan zal hij terstond geschorst worden.

Wanneer een ambtsdrager een onschriftuur lijke leer brengt,  zal hij eveneens in zijn dienst worden
geschorst volgens de bepalingen van de kerkorde.  Weigert hij zich te onderwerpen aan de
vermaning en tucht, dan zal hij van zijn dienst worden afgezet.

18 Beslissende instantie

Wanneer er in de kerken beslist moet worden over wijziging van een van de belijdenisgeschriften
of over aanvaarding van een nieuwe belijdenis, behoort dat tot de taken van de generale synode.
De belijdenisgeschriften zijn immers die van de gezamenlijke kerken.

Gaat het om de beoordeling van een gravamen,  een afwijkende mening of een dwaling, dan zal
dat primair de taak van de betrokken kerkeraad zijn.  Komt de zaak in de weg van appèl, via de
kerkvisitatie of op andere wettige wijze op de meerdere vergadering, dan zal haar besluit bindend
zijn overeenkomstig art.  31 en 36 (oud, 35 nieuw) KO. Zo zullen de kerkelijke vergaderingen zich
ieder in de haar gegeven verantwoordelijkheid, inzetten voor  de eenheid in de waarheid.
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IV CCS reactie op 'DKE: Het gezag en de hantering van de belijdenisgeschriften'
(d.d.  18 okt 1994)

1 Waardering en instemming

We hebben de nota over het geheel genomen met waardering en instemming gelezen. Die
instemming geldt natuurlijk in de eerste plaats de bijzondere waarde van de belijdenisgeschriften.
Inderdaad: de kerk aanvaardt ze als een goede en betrouwbare samenvatting van wat zij naar de
Schriften gelooft en belijdt. En dat niet alleen als een historisch interessante bron, maar ook omdat
ze nòg dienstig zijn voor de doorwerking van Gods Woord.

1.1 In de ' Preambule'  die aan ons AKS vooraf gaat beloven onze kerken bij vernieuwing "zich
aan het Woord van God en aan de belijdenis van de kerk van alle eeuwen te houden. Z ij verklaren
in dat belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de drie Formulieren van Enigheid
is uitgedrukt,  haar eenheid en de grond voor haar samengaan te vinden".  Ambtsdragers in onze
kerken ondertekenen de Drie Formulieren als teken van hun instemming met de leer  (art.17 AKS)
en de kerken wekken elkaar op om bij deze belijdenis te volharden (art.31 AKS). Die intentie
herkennen we ook in uw notitie.

1.2 Daarnaast vinden we in uw notitie ook de beschrijving van aard en functie van de belijdenis
evenwichtig. Op verschillende punten wordt ingegaan op zorgen,  die wij vanuit het verleden
hebben over de manier waarop de GKV met de belijdenis omgaan. We denken aan punt 5, waarin
gewaarschuwd wordt dat de belijdenisgeschriften de Schrift niet mogen overvleugelen of in de
schaduw stellen. Inderdaad: de bedoeling kan alleen zijn om "het venster op de Schriften te openen
en de gelovigen met de inhoud daarvan vertrouwd te maken" .

1.3 Tegelijk erkennen we ook wat bij punt 6 gezegd wordt, dat we niet eenzijdig moeten
benadrukken dat de belijdenisgeschriften maar mensenwerk zijn.
Waardevol vinden we het tenslotte, dat u bij punt 8 de uitdrukking van Groen van Prinsteren
gebruikt, dat de binding aan de belijdenisgeschriften "onbekrompen en ondubbelzinnig" moet zijn.

1.4 Daarbij moet ons nog het volgende van het hart: we begrijpen, dat de rol van de belijdenis-
geschriften op dit moment tussen ons besproken moet worden.  Wel hopen we, dat ook bij u het
besef leeft dat dit gesprek hoort te staan in het kader van grotere vragen,  zoals: hoe bevorderen
we de levende en persoonlijke omgang met God? En: hoe reageren we op de secularisatie,  die ook
in eigen kring oprukt?

2 Vragen

Toch willen we ook vragen stellen bij uw notitie.  Op onderdelen hopen we dat ook mondeling nog
wel te doen, maar wat hierna volgt zien we toch als de hoofdlijn.

2.1 Voor een vruchtbaar contact tussen onze kerken is het uiteraard van belang, dat we
hetzelfde geloof belijden. Wanneer er duidelijke en concrete leer-verschillen tussen onze beide
kerken zouden zijn, dan moesten die beslist punt van bespreking vormen. Het risico van de
bespreking die nu plaats vindt is echter, dat we er te veel in abstracto over praten.  Het is bijzonder
moeilijk om in algemene zin vast te leggen welke verschillen van inzicht je van elkaar kunt dragen.
De kerken formuleren hun eenheid wel in de belijdenisgeschriften,  maar die eenheid zelf ligt toch
in de verbondenheid met Christus.

2.2 De apostel Paulus leert ons,  dat deze fundamentele eenheid beslissend is. "Want een ander
fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor.3:11). Op dit
punt kan het in de kerk van Christus dan ook geen millimeter lijden! Tegelijk spreekt de apostel
uit, dat er altijd verschil zal zijn in de manier waarop men op dit fundament bouwt. Het is
weliswaar niet om het even of die opbouw uit hout en stro bestaat dan wel uit goud en kostbaar
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gesteente. Maar voor een deel zal dat pas op de dag van Christus blijken,  wanneer het vuur
verschijnt. De hele strekking van Paulus'  betoog in dit verband is om duidelijk te maken, dat je
de kerk niet mag scheuren vanwege verschillen die het fundament niet raken.
In dit licht ontkomen we er niet aan om in rekening te brengen dat de ene afwijking van de
belijdenis de andere niet is.  Uw notitie probeert dit wel op verschillende manieren,  maar komt er
ons inziens niet uit. Dit is op zichzelf geen schande, want het is (als gezegd) moeilijk in abstracto
te formuleren. Toch bevreemdt het ons, dat u bij punt 11 uiteindelijk het Paulinisch onderscheid
tussen fundament en gebouw niet aandurft. U vindt dit onderscheid met betrekking tot de belijdenis
minder bruikbaar, omdat deze al een 'hoofdsom' , een samenvatting, is. Dit vinden we een
gevaarlijk argument, omdat daarmee de belijdenis heel massief tot "fundamenteel" wordt ver-
klaard.

2.3 We moeten het dan ook hebben over de aard van dat samenvattend spreken.  U schrijft bij
punt 5, dat de confessies "een beknopte respons op en een schriftelijke samenvatting van de leer"
zijn. Maar heel opvallend ontbreekt in uw grondige notitie iedere verwijzing naar het historische
karakter van de belijdenis-geschriften.  Ze zijn respons en samenvatting,  jazeker.  Maar ze zijn dat
met het oog op de actuele situatie van hùn dagen. Bijvoorbeeld:  iedereen kon in die dagen
begrijpen wat bedoeld werd met het onderscheid tussen de ware kerk en de valse kerk. De ware
kerk onderhoudt de zuivere prediking van het Evangelie en de valse kerk wil zich niet aan het juk
van Christus onderwerpen,  maar vervolgt zelfs hen die heilig leven naar Gods Woord.  Die twee
kerken waren inderdaad makkelijk van elkaar te onderscheiden.  Indien deze artikelen los van hun
historisch verband worden toegepast, bij voorbeeld op de verhouding tussen uw of onze kerken
en de Chr.  Geref.  kerken,  dan zou deze belijdenis noch naar de mening van de opstellers,  noch
naar die van de Schrift gehanteerd worden.

2.4 We moeten een stap verder gaan: ook de andere geloofsartikelen zijn samengevat en
toegespitst in de actuele situatie van destijds. Doop en Avondmaal worden in de catechismus
behandeld op een wijze, die hoogst actueel ingaat op de doperse en roomse dwalingen van die
dagen. En de Dordtse Leerregels zijn tot in hun opzet toe gestempeld door de Remonstranten.  Men
kan van harte instemmen met de leer die in deze beide belijdenisgeschriften wordt verwoord en
met de moedige keuzen die onze voorvaderen maakten, en tòch bij het spreken over doop,
avondmaal en verkiezing andere accenten leggen voor vandaag.
Weliswaar maakt u melding van de klassieke mogelijkheden van toetsing en wijziging in de weg
van een gravamen. Maar daarmee is het eigenlijke punt niet geraakt,  namelijk dat wij geroepen
zijn om Gods woord te verwoorden met het oog op de situatie van vandaag. Een gravamen is
nodig wanneer de belijdenis onjuist bevonden wordt.  Maar een andere invalshoek kan eis zijn van
de tijd,  waarin we Gods woord bedienen.  Dit kan nodig zijn vanwege de situatie binnen de kerken
zelf, maar ook om mensen buiten de kerk,  die soms helemaal vervreemd zijn van het christelijk
geloof, te kunnen aanspreken.

2.5 Wij kijken anders aan tegen wat u schrijft onder punt 7, waar het de binding betreft van
gemeenteleden aan de drie Formulieren. Met art.27 NGB zien wij de kerk van Christus als " een
heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen,  die al hun heil verwachten van Jezus
Christus,  gewassen door zijn bloed,  geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest".  Wij vragen
niet daar bovenuit dat alle leden de drie Formulieren onderschrijven, maar  vragen,  zoals in uw
formulier voor openbare belijdenis,  dat men de leer van de Bijbel, samengevat in de Apostolische
Geloofsbelijdenis, belijdt als de ware en volkomen leer van de verlossing.

2.6 Tenslotte: vermoedelijk zouden we elkaar vergaand kunnen vinden in de waardering van
de gereformeerde belijdenis. Maar wanneer we dit onderwerp met u bespreken,  dan ontkomen we
gezien ons gezamenlijk verleden niet aan de vraag om welke verschillen de kerk ambtsdragers zou
mogen of moeten schorsen.  In geding is dus niet of ambtsdragers zich moeten verbinden aan de
gereformeerde belijdenis, maar in welke gevallen je aan een afwijking disciplinaire maatregelen
moet verbinden. We erkennen een verlegenheid op dit punt, maar we menen er niet aan te
ontkomen om van geval tot geval te oordelen.
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We denken aan de woorden van Paulus,  die in Corinthe te maken had met een kerk waarin
scheuringen plaats hadden vanwege de verschillende waardering voor  dienaren van het Woord.
In dat verband brengt de apostel in 1 Cor. 3 het ene fundament ter sprake waarop inderdaad bouw
van verschillend allooi plaatsvindt.  Maar toch,  ondanks die verschillen krijgt de gemeente te
horen: "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods
tempel schendt, God zal hem schenden!".  Wij proberen met deze waarschuwing te rekenen. Bij
ons zal daarom een dienaar van Christus niet gauw geschorst worden als hij op enig punt afwijkt
van de belijdenis wanneer de kerken niet de overtuiging hebben, òf dat deze afwijking een
aantasting is van het ene fundament, namelijk Jezus Christus, òf dat deze afwijking het bouwen
op dit ene fundament hindert.  Deze terughoudendheid komt niet voort uit relativisme, maar uit de
bezorgdheid om niet (nu of straks!) van de Opperherder te horen te krijgen dat wij Gods tempel
geschonden hebben.

3 Perspectief

Om al deze redenen hebben wij er moeite mee om de kern van onze overeenstemming te zoeken
in een gedetailleerde bespreking van de manier waarop we ons gebonden weten aan de belijdenis.

3.1 Het punt waar het voor ons op aankomt is dit:  wij erkennen in de praktijk uw kerken als
kerken die de Here Jezus van harte liefhebben en zijn geboden willen bewaren.  Dat is precies
dezelfde instelling die wij ook voorstaan.  Wij vinden het voor de eer van Christus dan ook heel
schadelijk om langs elkaar heen te leven, temeer omdat we door de nood der tijden naar elkaar  toe
gedreven worden.  Wij zijn ervan overtuigd:  als het erop aan zou komen om belijdend te spreken
tegen de boosheden in de lucht van vandaag, dan zouden we elkaar vèrgaand kunnen vinden.

3.2 U schrijft zulke goede woorden over de Heilige Geest die tot belijden dringt. "Hij is het,
die de kerk naar de belofte van Christus in de waarheid leidt en die haar tot belijden brengt. De
' klank'  van Gods openbaring en de ' weerklank'  van het gelovig belijden van de kerk zijn te danken
aan Gods ene Geest".  Zou de Heilige Geest daarmee gestopt zijn? De belijdenisgeschriften waren
hoogst actueel en gingen in op de brandende vragen van die tijd. Moeten wij dat óók niet doen?
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V DKE: De verschillen van opvatting met de NGK inzake de Kerkorde
(d.d.  19 dec 1994)

1 De Gereformeerde Kerken in Nederland hadden tot 1978 hun akkoord van kerkelijk
samenleven in een ' kerkenordening' , die op enkele punten na gelijk was aan de Dordtse kerkorde
van 1619. Zij hebben in haar generale synode te Groningen-Zuid in 1978 een herziene kerkorde
aanvaard,  die in zijn grondbeginselen en hoofdzaken gelijk is aan de oude kerkorde.

Zou het kunnen komen tot hernieuwd kerkelijk samenleven met de Nederlands Gereformeerde
Kerken van thans, dan zullen de Gereformeerde Kerken o.i.  kiezen voor een kerkorde voor de te
herenigen kerken, die wat de principiële lijnen betreft overeenkomt met de kerkorde die tot aan
de breuk in de zestiger jaren heeft gegolden. Wij zijn van mening dat dit een schriftuurlijke en
heilzame kerkorde is.  Wij willen ook graag in overeenstemming blijven met wat vanouds nationaal
en internationaal als gereformeerd kerkrecht bekend staat.

2 Wij zijn ons ervan bewust, dat de kerkorde niet in alles dezelfde kracht en waarde heeft
als de Heilige Schrift of de drie formulieren van eenheid.

In de kerkorde komen regels en bepalingen voor,  die rechtstreeks aan de Schrift zijn ontleend.  We
zullen daarin niet mogen afwijken van het onderwijs dat de Here zelf ons gegeven heeft.

Er zijn ook bepalingen, die in een minder directe relatie staan tot de Schrift. De kerken zien die
als de beste en meest verantwoorde vormgeving van de in de Schrift gegeven criteria en aanwij-
zingen voor het kerkelijk leven.  In die zin zijn ze niet zo maar door andere bepalingen te vervang-
en. Maar daarover wordt steeds in gezamenlijke besluitvorming geoordeeld.

Er zijn ook bepalingen, die zozeer door tijd,  plaats en situatie zijn gestempeld, dat ze bij wijziging
van de context veranderd mogen en kunnen worden.

In het gesprek over de kerkorde willen we altijd deze ' gelaagdheid'  in gedachten houden. De
kerkorde is geweven op een stramien van aanwijzingen van Godswege. Maar niet elke bepaling
is een goddelijk gebod. Er is ook allerlei menselijke invulling en vormgeving in de kerkorde.

3 Wij willen ons wat de kerkorde betreft verder graag houden aan wat de Gereformeerde
Kerken belijden in de artikelen 30--32 N.G.B..  Vooral art.  32 is richtinggevend bij het opstellen
en aanvaarden van een kerkorde:
-- het is nuttig en goed dat de regeerders van de kerk onderling een vaste orde instellen en
handhaven om het lichaam van de kerk in stand te houden;
-- wij moeten ons er voor wachten af te wijken van wat Christus onze enige Meester ons
geboden heeft;
-- wij mogen geen menselijke bedenksels en wetten invoeren om God te dienen, waardoor
we de gewetens zouden binden en dwingen;
-- wij aanvaarden alleen wat kan dienen om eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren
en allen kan doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God.

4 Wij zien er van af om het verschil in kerkrechtelijke visie te bespreken,  zoals het zich
openbaarde in de conflicten en discussies ten tijde van de breuk in de jaren zestig.  In de Neder-
lands Gereformeerde Kerken is immers in 1982 de visie op de kerkorde thetisch vastgelegd in het
Akkoord van Kerkelijk Samenleven.  We nemen het AKS als uitgangspunt voor een bespreking van
de belangrijkste verschillen op het gebied van de kerkorde tussen gereformeerde en Neder-
lands-gereformeerde kerken.
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5 Voor een kerkelijke vereniging zal er o. i. vooral overeenstemming nodig zijn over de
betekenis van het kerkverband en over de status van de besluiten van de meerdere vergaderingen.

Uit de Schrift leren we een roeping en recht tot de beoefening van kerkverband. Voor de wijze
waarop aan dat kerkverband gestalte moet worden gegeven,  biedt de Schrift ons geen blauwdruk.
Wel is duidelijk dat altijd zowel het plaatselijke als het algemene tot hun recht moeten komen. Die
twee mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld,  maar hun verhouding moet in een kerkorde zo
goed mogelijk gestalte krijgen.  De gereformeerde kerkorden kiezen hier een weg tussen episcopale
of synodale hiërarchie enerzijds en independentisme en congregationalisme anderzijds.

6 In de ' Verklaring'  die aan het AKS voorafgaat wordt in de punten 2 en 3 de mogelijkheid
geopend om tot de Nederlands Gereformeerde Kerken te behoren zonder het (of: een) kerkelijk
akkoord te aanvaarden.

De vraag is dan voor ons,  welke voor God en mensen verantwoorde en dr ingende redenen er voor
een kerk kunnen zijn om zich van het akkoord te distantiëren.  In een goede kerkorde leggen de
kerken immers alleen die dingen vast die de gehoorzaamheid aan God en de onderlinge eenheid
dienen. Welk motief zou een kerk dan nog kunnen hebben om zich daaraan niet te willen binden?
Wijst men concreet in het AKS regels aan die niet heilzaam en opbouwend zijn? En zo niet,
waarom dan deze drang om vrij te blijven? Zijn er  schriftuurlijke en wijze afspraken,  waar men
zich niet aan wil houden? Maar waarom dan niet?

Wij zouden bovendien willen doorvragen naar de wijze waarop de geclaimde vrijheid vervolgens
plaatselijk wordt ingevuld.  Kent men op de punten van verschil met het AKS een eigen regelge-
ving?

Vooralsnog zijn we van mening, dat een vrijheid als in de ' Verklaring'  gegeven, er  niet mag zijn.
In een kerkverband niet. Maar ook los van een kerkverband niet. Wanneer er bij ons liefde is voor
de Here,  voor de gemeente en voor de zusterkerken, dan schuwen we toch een binding niet? Wij
zijn van mening, dat aan kerken niet een permanente en structurele vrijheid moet worden gegeven
om zich aan goede (!) afspraken niet te binden.

Zulke vrijblijvendheid kan o. i. niet tot opbouw van de kerk zijn.  Ze creëert voor de zusterkerken
maar vooral voor de betreffende gemeente zelf een permanente onzekerheid over wat in de
plaatselijke kerk op grond van Gods Woord geldend recht is en aan welke regels een kerkeraad
zich wel en niet zal houden. Het wordt dan mogelijk, dat een gemeente de naam ' Nederlands
Gereformeerd'  draagt, terwijl ze in belangrijke zaken een niet gereformeerde koers vaart.

7 In het AKS heeft het kerkverbandelijk samenleven een geringere kracht en waarde dan in
de gereformeerde kerkorde.  We signaleren in het AKS een eenzijdig accentueren van de zelfstan-
digheid van de plaatselijke kerk ten koste van de gezamenlijkheid en van het onderling toezicht
dat de kerken op elkaar hebben.  In de NGK wil een plaatselijke kerk zich kennelijk minder laten
corrigeren door de zusterkerken. Ook proeven we een zeker wantrouwen tegenover meerdere
vergaderingen en is er een geringere bereidheid zich aan het oordeel van de zusterkerken te
conformeren dan in de gereformeerde kerkorde.

Wij hebben tegen deze opstelling bezwaar. Is dit niet een vorm van independentisme? Terecht
wordt in art. 31 AKS gezegd dat de kerken niet over elkaar mogen heersen.  Dat is vanouds een
gulden regel in het gereformeerde kerkrecht.  Maar het is niet de enige waarheid en wijsheid. Er
staat ook geschreven (1 Kor. 14:36):  ' Of is het Woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen
u bereikt?'  (Vgl. ook 1 Kor.4: 17; 7:17; 11:16; 14:34; 16:1). Dat vraagt bescheidenheid.  Het
vraagt bereidheid zich te laten corrigeren en zich te voegen naar het oordeel van de gezamenlijke
kerken,  tenzij een besluit of oordeel bewezen wordt in strijd te zijn met Gods Woord.
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Het onderling toezicht van de kerken op elkaar en de gezamenlijkheid in de besluitvorming dienen
de opbouw en het heil van de kerken.  Men moet het spook van de hiërarchie niet alleen maar zien
opdoemen in synodevergaderingen,  maar net zo goed ook in kerkeraden en in het handelen van
individuele ambtsdragers. Nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk kan evengoed tot
schade leiden als nadruk op het gezag van een synode. Een gereformeerde kerkorde moet daarom
terwille van de heiligheid en de katholiciteit van de kerk niet alleen waarborgen creëren tegen
synodocratie,  maar ook tegen dominocratie en consistoriocratie.

In de NGK krijgen plaatselijke kerken o.i. te veel ruimte om hun eigen mening te laten prevaleren
boven het gezamenlijk oordeel van de landelijke ' kerkenbond' . Wij zouden willen vragen, waarom
die eigen mening (vaak ontwikkeld onder invloed van enkele personen!) zo veel gewicht en
prioriteit krijgt.  Verdraagt het vrij willen zijn t. o.v.  de anderen zich wel met het onderwijs van
de Schrift in bijv. Rom. 14 en 15, 1 Kor. 12 en Filp.  2? Welk doel wordt met deze vrijheid
gediend?

8 Wij menen dat het AKS onvoldoende waarborgen biedt tegen situaties waarin een plaatselij-
ke kerk haar eigen weg gaat, tot schade van haar leden en met gedeeltelijke verbreking van de
eenheid met de zusterkerken.  We noemen in dat verband de volgende punten:

-- Het AKS formuleert in art.  31.1 de afspraak dat de kerken in zaken die zij gemeenschappe-
lijk hebben, geduld met elkaar hebben en samen de tijd van God verwachten waarin Hij de weg
duidelijk zal maken. Een dergelijke afspraak aan het begin van de bepalingen over de kerkelijke
vergaderingen maakt een wat vreemde indruk.  Zouden de kerken niet moeten beginnen met zich
samen te binden aan die dingen, waarin op basis van Gods geopenbaarde wil de weg wèl reeds
duidelijk kan zijn?

-- De gedachte van bekrachtiging van een besluit van de regionale of landelijke vergadering
door de plaatselijke kerk (art.  34) roept vragen op.  Sinds de Vrijmaking is veel nadruk gelegd op
de ratificatie van besluiten van de meerdere vergaderingen als een uitdrukkelijke taak en als een
recht van de plaatselijke kerk.

Zolang dat een plaats heeft in een stuk verzet tegen reële synodale hiërarchie en zolang er een
loyale houding is tegenover bijv.  de synodes, kan men wat ons betreft wel van ' bekrachtiging'
spreken.  Maar als een plaatselijke kerk een zelfstandig recht van bekrachtiging claimt in het kader
van een systematische vrijblijvende opstelling tegenover àlle besluiten,  wordt daarmee de eenheid
in het kerkverband onder permanente spanning gezet.

In het gereformeerde kerkrecht is een besluit van een meerdere vergadering voor elke kerk al
bindend (tenzij .. .) krachtens de participatie in het kerkverband (DKO art. 31 en 36). De bekracht-
igings-idee van het AKS schept per definitie een lossere vorm van kerkverband dan de Gerefor-
meerde Kerken altijd hebben gewild.

-- Art.  34 AKS geeft de mogelijkheid dat een kerk een besluit niet bekrachtigt of niet uitvoert
met als criterium:  ' het welzijn van de gemeente' . Dit criterium is moeilijk gr ijpbaar.  Het schept
in ieder geval ruimte voor afwijking ook op aangelegen punten.

Voorbeeld: Wanneer een kerk door landelijke afwijzing  van bijv.  de vrouwelijke ouder-
ling of van toelating van  homosexuelen aan het avondmaal niet overtuigd is, kan  ze haar
eigen praktijk in dezen bepalen. Welk recht is  er dan nog voor bezwaarde kerkleden? Is
dit soort  afwijkingen uitgesloten? Of beschouwen de NGK dit als middelmatige zaken, die
binnen de grens van het gereformeerd zijn liggen?

-- Art.  35 AKS geeft de bepaling, dat men zich zal voegen naar de uitspraak van een
meerdere vergadering in een zaak van beroep 'tenzij dit niet recht zou zijn voor God'.  Hier
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wordt weer een wat ander criterium geformuleerd dan in art. 34. Aan bezwaarde appellanten en
aan kerkeraden die het recht van de gemeente of gemeenteleden verkorten, wordt o.i.  een alibi
gegeven om een uitspraak op onvoldoende gronden naast zich neer te leggen.  Welke bescherming
is er dan plaatselijk nog tegen willekeur? Waarom ontbreekt hier de bewijslast,  die in art 31 DKO
voorkwam? Geldt hier geen rekenschaps-plicht als in AKS art.  34?

-- Het onderling toezien van de kerken op elkaar is minder stringent gemaakt en de kerkvisita-
tie en de consulent zijn facultatief geworden (art. 16 en 37). Ook hier  een grotere vrijheid, minder
zekeringen tegen plaatselijke scheefgroei en minder bescherming van de gemeente.

-- Wanneer een ambtsdrager ondertekening van de drie formulieren van eenheid weigert of
die niet langer voor zijn rekening kan nemen, moet hij zich nader verklaren ten genoegen van zijn
kerkeraad (art.  17). Hier  ontbreken goede waarborgen voor eenheid en zuiverheid in de leer. De
zusterkerken oordelen niet meer mee over de vraag, of een bepaalde leer tolerabel is.  Terwijl toch
de leer van de kerk bepaald geen louter plaatselijke zaak is!

In principe wordt hier  o.i.  de gemeente weerloos gemaakt tegen allerlei wind van leer,  zodra maar
een ambtsdrager zijn kerkeraad voor zijn visie weet te winnen.  Het is bovendien niet duidelijk hoe
dit kan worden geaccepteerd voor predikanten, aangezien zij bevoegd zijn om te preken in alle
Nederlands-gereformeerde kerken.  Mogen ze hun afwijkende leer in andere gemeenten nu ook op
de kansel brengen, als maar hun eigen kerkeraad akkoord gaat met het niet ondertekenen van de
belijdenisgeschriften?

-- In de oefening van de kerkelijke tucht ontbreekt in art.  28 AKS de controle van de
zusterkerken die de gereformeerde kerkorde (art.  76--77 DKO) kent. De gereformeerde bepaling
in dezen heeft er altijd voor gezorgd dat iemand niet publiek aan de gemeente als af te snijden lid
kan worden voorgedragen, zonder  dat er een zo objectief mogelijke toetsing door de zusterkerken
plaatsvindt. Deze heilzame controle van de rechtsgang in de kerk mag toch bij zo' n ingrijpende
gebeurtenis niet gemist worden?

9 Ook op andere punten zijn er in het AKS bepalingen vastgelegd die een verzwakking
betekenen van de gereformeerde kerkregering.  We noemen de volgende punten:

-- In art.  4 is met de term ' belijdende leden'  ruimte gelaten voor het roepen van zusters in
de gemeente tot elk van de ambten. Dat is -- minstens voor wat het predikantschap en het ouder-
lingenambt betreft -- in strijd met wat Gods Woord ons in dezen leert (1 Kor.  11, 1 Kor. 14;  1
Tim. 2:11--15).

-- In art.  15 (vgl. ook art.  2) worden alle ambtsdragers tot de kerkeraad gerekend zonder dat
er onderscheid in taken en verantwoordelijkheden wordt aangebracht. Zo nemen de diakenen deel
aan de kerkregering en de oefening van de kerkelijke tucht,  en de predikanten en ouderlingen aan
de beslissingen over het diakonaat. Dit is o. i. een vermenging van bevoegdheden. De Schriftgege-
vens zijn hier niet goed verdisconteerd (zie bijv.  de teksten genoemd in en bij het bevestigingsfor-
mulier voor ouderlingen en diakenen in het Gereformeerd Kerkboek 550--552).

-- In art.  18 wordt de ruimte gelaten om de gemeente niet vaker dan één keer op de dag des
Heren voor een eredienst samen te roepen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat in de Nederlandse
situatie het houden van één dienst een voor God en mensen te verdedigen optie zou zijn.

-- Blijkens art. 20 worden diegenen tot het avondmaal toegelaten, die ' openbare belijdenis
hebben gedaan van het ware geloof en een gelovige levenswandel vertonen' . De formulering ' ware
geloof'  lijkt een verminderde eis in vergelijking met DKO art. 61: ' belijdenis der gereformeerde
religie' .  Is hier met opzet dat ' gereformeerde'  weggelaten? Is hier samenhang met de gedachte dat
voor ' gewone'  kerkleden alleen de apostolische geloofsbelijdenis geldt?
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-- Die vraag klemt temeer,  omdat in art.  25--26 niet expliciet sprake is van een leertucht over
kerkleden.  De oude kerkorde kende die wel. Die sprak van ' tegen de zuiverheid der leer of
vromigheid des wandels'  zondigen (DKO art.  72). Het AKS spreekt alleen van ' zondigen'  en ' een
zonde bedrijven' .

-- In aansluiting hierbij: in art.  30 over de tucht over de ambtsdragers is sprake van ' onschrif-
tuurlijke leer'  als grond voor censuur . Wij kunnen het daarmee van harte eens zijn. Maar is hier
met opzet (eventueel in het verlengde van art.  17) geen sprake van ' ongereformeerde leer'  of van
' afwijking van de leer der Schriften zoals die is samengevat in de drie formulieren van eenheid' ?

-- In de artikelen 26--28 over de kerkelijke tucht ontbreken de uit de DKO bekende ' trappen
van censuur' . Evenzo missen we hier een expliciete bepaling dat de gemeente in de oefening van
de tucht moet worden ingeschakeld en dat zij tenslotte ook een afsnijding moet approberen. Dit
is o.i.  een duidelijke lacune, gezien met name de wijze waarop de Schrift over deze dingen spreekt
(bijv. Matt. 18:15--17;  1 Kor. 5;  1 Kor. 12,  2 Kor.2:6--8, 2 Tess.  3:14--15, 2 Joh. :10--11). Z it
daar een bepaalde opzet achter?

10 In het AKS ontbreekt in vergelijking met de DKO een aantal bepalingen. We noemen
daarvan de volgende punten: 
-- opleiding van predikanten als een eigen taak van de kerken (DKO art.  18);
-- onderwijs in het verlengde van de doopbelofte (DKO art.  21);
-- de verhouding tot de overheid (DKO art. 28);
-- het weren van valse leer (DKO art.  55);
-- synodale bevoegdheid inzake psalmen en gezangen (DKO art. 69);
-- de onderlinge censuur van de ambtsdragers (DKO art.  81).

Bij ons roepen deze weglatingen de volgende vraag op: behoren dergelijke zaken tot de categorie
waarvan in het ' Woord vooraf'  bij het AKS wordt gezegd: ' dat wat in de weg van de historische
ontwikkeling fout was gegaan, weggedaan moest worden' ? Dan is het zeker nodig om ook hierover
met elkaar door te spreken.

11 Onze wens is: te vernemen, in hoeverre de Nederlands Gereformeerde Kerken bereid zijn
om terwille van het goede regiment van de Here Christus over zijn kerk en terwille van het heil
en de opbouw van de gemeenten een kerkorde aan te nemen, die in hoofdzaak overeenkomt met
die in de Gereformeerde Kerken in Nederland sinds de Reformatie van de 16e eeuw heeft
gegolden.
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VI CCS: Kerkorde en kerkverband 
(januari 1995)

1 De kerk is van Christus

De kerk is het eigendom van de verhoogde en verheerlijkte Christus. Hij vergadert,  beschermt en
onderhoudt Zijn kerk. Hij alleen regeert haar ook en geeft die regering niet uit handen. Bijbels
gezien is de kerk allereerst plaatselijke kerk, een planting van de Here door Zijn Woord en Geest.
De plaatselijke kerk is ten volle openbaring van Christus'  lichaam (Openb. 1--3).  Naar Zijn wil
wordt deze gemeente geregeerd door ambtsdragers, die Hij roept en in het ambt stelt.  Naar art.
32 van de NGB mogen deze regeerders der  kerk onderling "een bepaalde orde instellen en
handhaven om het lichaam van de kerk in stand te houden",  waarbij zij zich wel moeten wachten
voor het met dwang heersen over de kerkleden. Ambtsdragers zijn dienaren van Christus en
moeten zich realiseren dat één ons aller Meester is en dat wij allen broeders zijn (Luc.  12:45 vv,
1 Petr.  5:3).

2 Kerken hebben verband met elkaar

De plaatselijke kerk maakt iets zichtbaar van het grote volk van God. Vandaar  dat in het Nieuwe
Testament niet alleen de plaatselijke gemeente, maar evenzeer alle gemeenten samen Christus'
lichaam zijn (Gal. 1:2). We lezen in het Nieuwe Testament over "alle heiligen" (Ef.  3:18,  6:18),
waarmee de verbondenheid met de leden van andere gemeenten wordt aangegeven. Net zoals er
een orde moet zijn in de plaatselijke gemeente, is het goed en nuttig om als gemeenten onderling
een vaste orde in te stellen en te onderhouden.  Independentisme, het niet zoeken en onderhouden
van een kerkverband,  kan een vorm van hoogmoed worden genoemd. Wij dienen als gemeenten
te leven in het besef dat het werk van Christus niet bij ons is begonnen,  maar dat we elkaar en
elkaars inzicht nodig hebben om bij de Goede Herder bewaard te blijven. Anderzijds is het ook
ongereformeerd om te denken dat een kerkverband samenvalt met de synode. Het zijn immers de
plaatselijke kerken,  die vrijwillig een band met elkaar hebben.
De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in de jaren na de scheuring zo' n band als opnieuw met
elkaar aangegaan. Hun eenheid vinden ze in het belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift,
zoals in de drie Formulieren van Enigheid is uitgedrukt.  Ze hebben ook beloofd,  elkaar bij te staan
in de strijd voor de Naam en de eer van de HERE,  en voegen zich zo naar het Schriftuurlijk
onderwijs voor een geordend kerkelijk samenleven. Deze beginselen (genomen uit de Preambule)
zijn uitgewerkt in het "Akkoord van Kerkelijk Samenleven",  waarin over het kerkverband staat:
"De kerken, die van Christus zijn, werken eendrachtig samen. Zij wekken elkaar op het Woord
van God te bewaren en te blijven bij de leer van de kerk naar  de ' Formulieren van Enigheid' . Z ij
helpen en dienen elkaar en behartigen de zaken die zij gemeenschappelijk hebben. Zij mogen
daarbij niet over elkaar heersen,  maar zullen geduld met elkaar hebben en samen de tijd van God
verwachten waarin Hij de weg duidelijk zal maken" (art 31.1 AKS).

3 Meerdere vergaderingen

Naast plaatselijke kerken kent het Gereformeerde kerkrecht meerdere vergaderingen. Dat zijn geen
vergaderingen met meerder gezag,  maar vergaderingen waar meer kerken bij betrokken zijn. Ze
mogen niet als besturen worden beschouwd,  maar zijn vergaderingen van afgevaardigden van
plaatselijke kerken. Het gezag van meerdere vergaderingen is afgeleid gezag, te onderscheiden van
het ambtelijk gezag dat alleen de kerkeraad bezit.  Nu hebben de plaatselijke kerken bij het aangaan
van een kerkenbond in goed vertrouwen met elkaar afgesproken, dat de besluiten van meerdere
vergaderingen zullen worden gehouden.  Tegelijkertijd hebben zij met het bekende "tenzij" van art.
31 DKO en art. 34 AKS de wacht betrokken bij de grens die niet overschreden mag worden,
namelijk Gods Woord en de gemaakte kerkordelijke afspraken.  Wanneer een kerkelijke vergade-
ring de KO schendt, is dit geen onschuldige zaak,  maar loopt men het gevaar scheuring te maken.
K. Schilder wijst er op dat een schending van de KO even erg is als ontkrachting van de belijdenis,
die immers ook een akkoord is.
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4 Na de breuk

Na de breuk van de zestiger jaren kwamen de verstrooide en uitgestoten kerken aanvankelijk
bijeen in conventsvergaderingen,  waarheen alle kerken afgevaardigden stuurden. De eerste
conventsvergadering te Zwolle, in 1970, benoemde de commissie "Functionering Kerkverband".
Het verlangen naar een nauwere band tussen de kerken bestond vanaf het begin, maar over de
vormgeving daarvan dacht men verschillend.  De dreun die de "vrijraking"  had gegeven was zo
heftig aangekomen dat er bij velen een grote huiver was voor al te nauwe banden tussen de kerken.
Na twee maal buiten het kerkverband gekomen te zijn,  en beide keren met veronachtzaming van
de kerkenorde,  wilde men een derde maal voorkomen.  Vandaar dat men niets wilde hebben dat
op een kerkenorde leek. Anderen daarentegen waren van oordeel dat de fout niet zat in de KO,
maar in het feit dat niet volgens de regels was gehandeld, en pleitten voor het in ere herstellen van
de DKO.
Tegen deze achtergrond is de houding van de Ned.  Geref.  kerken ten aanzien van opstelling en
hantering van de kerkenorde te verstaan. Er zit iets van een reactie op het verleden in:  men wilde
leren van de gemaakte fouten en proberen die verder te vermijden. En men wilde voortaan,  naar
de eis van het Evangelie, vooral met geduld en liefde met elkaar omgaan.

5 AKS: een herziene DKO

Vandaar dat de noodzaak werd gevoeld om de DKO te herzien en bij te stellen. Voor  de kleine
gemeenschap die overbleef was de DKO een veel te ruim kleed. Zo kon bijv. geen particuliere
synode meer gevormd worden en waren alle bepalingen dienomtrent overbodig geworden.  Maar
het hele Akkoord werd ook soberder dan de DKO omdat men de kerken niet wilde binden aan
landelijke regels,  voor zover het zaken betreft die beter plaatselijk ingevuld kunnen worden.
Wat betreft de meerdere vergader ingen bevat het Akkoord,  gezien de voorgeschiedenis,  een zekere
tweesporigheid.  Gekozen werd voor een afvaardiging naar  de Landelijke Vergadering via getrapte
verkiezingen.  Enkele gemeenten bleven hiertegen bezwaren houden,  en wilden rechtstreeks
afgevaardigd zijn. Deze afgevaardigden zijn op de Landelijke Vergadering welkom, zij het slechts
met adviserende stem. Bij gewichtige besluiten kan de Landelijke Vergadering ervoor kiezen om
slechts een voorlopig oordeel te geven,  waarbij de uiteindelijke beslissing genomen wordt in een
voortgezette zitting, waarnaar elke kerk een eigen afgevaardigde stuurt.
Voorop stond bij de opstelling van het AKS, dat de invoering ervan geen nieuwe verdeeldheid
mocht brengen tussen de uitgeworpen kerken, maar veeleer samenbinding. In de Preambule is dit
verwoord in de uitspraak dat het al of niet aanvaarden van het Akkoord geen breuk mocht
veroorzaken tussen kerken die één zijn in geloof en belijden, terwijl anderzijds op bezwaarde
kerken een beroep gedaan wordt om zich zoveel als mogelijk is naar de meerderheid te richten.

6 Waardering en kritiek

Met dankbaarheid kan worden vastgesteld, dat het aangenomen AKS in de praktijk door de jaren
heen samenbindend heeft gewerkt. De kerken die het Akkoord tekenden hebben eendrachtig
samengewerkt en ook met de kerken die niet tekenden heeft steeds een hechte kerkelijke samen-
werking gefunctioneerd.
Het Akkoord werd ook in breder  kring gunstig ontvangen.  Zo schreef dr  W. van ' t Spijker erover
(in het RD van 20 april 1983): " er kan geen twijfel over bestaan,  dat we hier te maken hebben met
een kerkorde in gereformeerde zin".
Wel kwamen er de laatste tijd, vooral vanuit het buitenland, kritische vragen bij de formulering
van met name art.  17 en 34 van het AKS. Omdat deze vragen kwamen uit kerken met wie een
zusterkerk-relatie bestaat, zijn ze zeer serieus genomen en vormen op dit moment onderwerp van
bespreking op de Landelijke Vergadering.
In art.  17 gaat het over de ondertekening van de formulieren van Enigheid. De tekst van het artikel
is door de L. V. van Apeldoorn 1994 gewijzigd, om expliciet duidelijk te maken dat volhardende
weigering om met de belijdenis in te stemmen voor een ambtsdrager niet alleen tot schorsing maar
ook tot afzetting leidt. Tevens werd een ondertekeningsformulier voor ambtsdragers ontworpen
en aanvaard.
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Met betrekking tot art.  34, het ar tikel dat handelt over de bekrachtiging en nakoming van beslui-
ten, dient te worden opgemerkt dat dit artikel uit twee onderdelen bestaat: een principieel en een
praktisch gedeelte.  
In het eerste,  principiële,  gedeelte wordt de plicht van de plaatselijke kerk omschreven, namelijk
om de genomen besluiten te bekrachtigen en na te komen, met het bekende voorbehoud van
strijdigheid met de Schrift of het Akkoord.
In het tweede, praktische, gedeelte is sprake van het welzijn van de plaatselijke gemeente. Wie
bepaalde beslissingen niet kan uitvoeren om redenen die het welzijn van de gemeente betreffen,
zal hiervan aan de zusterkerken rekenschap geven,  en dus met redenen omkleed aantonen waarom
een beslissing niet gehonoreerd kan worden.

7 Hoe verder?

Uit het bovenstaande blijkt, dat het AKS zoals dat in de Nederlands Gereformeerde Kerken
functioneert, verstaan moet worden tegen de achtergrond van de kerkelijke perikelen in de jaren
veertig en zestig,  en dat de NGK dankbaar zijn voor de gezonde kerkelijke samenwerking zoals
die op basis van dit Akkoord tot stand kwam. Toch stellen ze deze regels niet absoluut. Ten
principale hebben ze zelfs uitgesproken dat deze artikelen aangepast dienen te worden "als dit
bevorderlijk is voor de oefening van de gemeenschap met kerken van eenzelfde belijdenis, en het
niet strijdig is met de Heilige Schrift"  (art.  40 AKS). 
Dit betekent niet, dat de Nederlands Gereformeerde Kerken er makkelijk afstand van zouden doen.
Ze hechten aan de betrekkelijke ruimte die er in zit,  en die kerkelijk samenleven zonder eenvor-
migheid mogelijk maakt. Het landelijk verband van de NGK zou zonder deze christelijke vrijheid
niet kunnen bestaan. Wijziging of vervanging van het AKS laat zich dan ook alleen denken
wanneer de bedoelde ruimte daarbij gewaarborgd is. Maar binnen die voorwaarde moet iedere
aanpassing die de gemeenschap met kerken van eenzelfde belijdenis bevordert,  mogelijk zijn.
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VII CCS: Kerk, Vrijmaking en doorgaande reformatie
(februari 1995)

1 Wat er aan de Vrijmaking voorafging

In de dertiger jaren vielen er van verschillende kanten nieuwe geluiden te horen binnen de
Gereformeerde Kerken. Vanuit de Schrift werden opvattingen bestreden,  die voor velen vanuit hun
traditie vaststonden.  
Deze "schriftbeweging" bleef niet onbestreden.  Door sommigen werd gesproken over een
beweging die de kerken vergiftigde en over een dreigende deformatie.  Er werd stemming gemaakt,
terwijl het de "nieuwlichters" om niets anders ging dan om het verstaan van het levende Woord
van God en een reformatie van het leven naar dat Woord. 
Kerkelijk gezien werden de verschillen die er waren tenslotte toegespitst op het punt van de doop.
Daarover deed de synode helaas een uitspraak naar één kant.

2 De Vrijmaking en de visie daarop

Velen konden zich niet verenigen met de synodale leeruitspraken over de doop en bestreden die
dan ook. Daarop reageerde de synode met het uitoefenen van de kerkelijke tucht. Trouwe
ambtsdragers werden geschorst en afgezet. 
De Vrijmaking was,  in zijn algemeenheid gesproken, een nee-zeggen tegen de slechte confessione-
le en kerkrechtelijke bindingen van de synode. Maar  ging men dieper op de zaken in, dan kwamen
bij de Vrijgemaakten onderling verschillen aan het licht. 
Er waren er die de leerbeslissingen zonder meer verwierpen om de onschriftuurlijke inhoud ervan.
Met die beslissingen konden ze niet leven. Voor hun besef was de kerk gedeformeerd en was er
reformatie nodig. Z ij beleefden de Vrijmaking als een genadige uitleiding van God uit een kerk,
die verdorven was en die hen had verdrukt.
Anderen hadden ook wel moeite met de synodale verbondsleer,  maar minder dan de eerstgenoem-
den. Met die leerbeslissingen op zich konden zij wel leven, maar ze wilden er zelf niet als aan een
dogma aan gebonden zijn. Zij verzetten zich dus met name tegen de binding.
Weer anderen hadden geen duidelijk oordeel over de leerbeslissingen. Ze waren het er mee eens
of meenden ze best te kunnen dragen, maar zij hadden onoverkomelijke bezwaren tegen de
verkeerde kerkrechtelijke handelingen van de synode.
Nog weer anderen begrepen noch van de dogmatische noch van de kerkrechtelijke geschillen iets,
maar ze namen het niet dat bijv. hun dominee,  die zij kenden als een trouwe dienaar van de Here,
geschorst werd.

O.i.  moeten deze verschillende visies ook vandaag nog naast elkaar kunnen bestaan.  Zó,  dat de
een mag spreken van een reformatie en een ander van een broedertwist,  zonder dat dan over en
weer het oordeel valt van "vrijmakingsgeloof" of "verloochening van de Vrijmaking". Om één te
zijn in Christus hoeven we het niet eens te zijn over de Vrijmaking.

3 De visie op de kerk

Al vóór de Vrijmaking viel niet te ontkennen dat er ook buiten de Geref. Kerken veel ware
gelovigen waren met wie men eens zou aanzitten aan het bruiloftsmaal van het Lam, maar met wie
men nu niet aan dezelfde avondmaalstafel zat. De vraag was natuurlijk hoe die verdeeldheid zich
verhield tot de eenheid van de kerk van Christus, zoals de Schrift daarover spreekt.

A. Kuyper was gekomen met de leer van de pluriformiteit van de kerk. Volgens die opvatting was
het helemaal niet erg dat er verschillende kerken waren en werd de door God gewilde eenheid
slechts als een bovenkerkelijke gezien.
Anderen,  die meer oog hadden voor het gebod tot eenheid, zeiden dat de Geref. kerken de meest
zuivere openbaring van het lichaam van Christus waren. Zonder de andere kerken daarmee vals
te noemen en de verbondenheid met de gelovigen uit die kerken te ontkennen, kon men zo toch
vasthouden aan de noodzaak van het behoren tot de Geref.  Kerken.
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Schilder verzette zich uit alle macht tegen het kerkelijk relativisme en benadrukte de eis van de
Schrift tot eenheid van allen die van Christus zijn. Hij beklemtoonde de roeping van de kerk zó
bijeen te komen, als Christus haar vergadert.  Om zowel de verbondenheid met alle ware gelovigen
buiten de Geref.  Kerken als de eis tot het samenkomen naar de wil van Christus te verdisconteren,
sprak hij vaak van "het adres van de kerk".  Later raakte het dynamische element van dat samenk-
omen naar de wil van Christus bij veel Vr ijgemaakten op de achtergrond en werd "het adres van
de kerk" meer statisch opgevat.
Verscheidene bezwaarden konden zich in de dagen van de Vrijmaking niet vinden in de kerkbe-
schouwing van Schilder, maar  desondanks gingen ze wel met de Vrijmaking mee. Z ij werden
immers aan Schilders gedachten niet gebonden en Schilder streed toch voor een oecumenisch
gereformeerde kerk waarbinnen ruimte was voor verschillende opvattingen,  óók over de kerk.
De ruimte die Schilder bij het samenkomen naar de norm van Christus voor ogen stond, is het best
weer te geven met de woorden die hij sprak op de eerste publieke vergadering na de Vrijmaking.
Na gewezen te hebben op het vergaderend werk van God,  zei hij: "Daarom moet de kerk een
verband aangaan aldus, dat haar kansel is een concentratiepunt,  dat haar doopvont wordt een
verenigingsplaats en haar avondmaalstafel wordt een communie-ding voor al degenen -- ik zeg:
voor al degenen, die God waarachtig vrezen.  We hongeren dus naar de katholieke kerk,  naar de
kerk,  die algemeen is en wij zweren bij God een dure eed ook vandaag, wij zweren een dure eed
die aldus luidt: Waar ook en wanneer ook wij gaan staan in een kerk-formatie,  hoe ze ook heet of
heten kan: het zal niet aan onszelf mogen liggen, als er één man of één vrouw of één kind buiten
blijft,  waarvan God zegt: hij moet er  binnen wezen".  

O.i.  heeft Schilder hier schriftuurlijk gesproken.  Gemeente-van-Christus-zijn betekent niet dat je
gelijk moet denken over de kerk of over de uitleg van de art.  27-29 NGB. Het betekent dat er in
die gemeente plaats moet zijn, niet alleen voor allen die hun instemming betuigen met de gerefor-
meerde belijdenisgeschriften, maar ook voor allen die dat op bepaalde punten niet kunnen doen,
maar die wel overeenkomstig diezelfde belijdenisgeschriften van Christus zijn: gelovigen, die
zichzelf kennen als zondige mensen die van de genade van Christus willen leven en die daarom
de zonde haten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken,
en hun vlees kruisigen met zijn werken (art.  29 NGB; zie ook t.a.v.  de toelating tot het avondmaal
vr.+ antw. 81 HC). 
Zou het komen tot hernieuwd kerkelijk samenleven met de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt)
dan zou o.i.  deze door Schilder bedoelde ruimte daarin aanwezig moeten zijn.

4 Doorgaande reformatie

Vrijgemaakten die de Vrijmaking zagen als een broedertwist,  zagen het zogenaamde ethisch
conflict niet, zoals dat door anderen werd ervaren. Z ij bleven lid van de A.R. -partij,  waren voor
samenwerking en zagen de synodale kerken niet als valse kerken.  Zij wilden met die kerken
samenspreken om al het mogelijke te doen de leerbeslissingen en tuchtoefeningen opgeheven te
krijgen.
Vrijgemaakten die de Vrijmaking zagen als een reformatie,  drongen aan op doorgaande reforma-
tie. Een doorgaande reformatie van de kerk,  maar dat niet alleen,  want het leven was één. Kerk
en samenleving waren niet van elkaar te scheiden.  En dus had de doorgaande reformatie ook te
maken met de politiek, het onderwijs,  het sociaal-economische terrein,  kortom met heel het leven
in al zijn verbanden.  Uit geloof en met grote ijver werden gereformeerde organisaties en instelling-
en opgericht,  waarvan sommige in de loop van de tijd veel mochten gaan betekenen en voor velen
tot een zegen werden.
Gaandeweg namen binnen de Vrijgemaakte Kerken de spanningen toe.  Verschillend denken over
de kerk was minder concreet dan het wel of niet voeren van samensprekingen,  het lid zijn van
verschillende partijen en het sturen van kinderen naar verschillende scholen. Over en weer werd
al gauw geoordeeld en veroordeeld. En zo stokte de ware doorgaande reformatie. Want die is vóór
alles het wegdoen van de werken van het vlees -- veten, twist,  afgunst, uitbarstingen van toorn,
zelfzucht, tweedracht,  partijschappen,  nijd -- en het laten groeien in ons leven van de vrucht van
de Geest, die bestaat in liefde,  blijdschap, vrede, lankmoedigheid,  vriendelijkheid,  goedheid,
trouw,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 
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Naast het vele goede dat er door Gods genade uit de Vrijmaking voortgekomen is,  is er dus ook
veel waar wij ons als Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden voor moeten schamen. We
behoren ons te verootmoedigen voor de Heer van de kerk,  die ons zoveel gaf, maar wie zijn naam
niet alleen om ons geprezen, maar ook gelasterd is,  omdat wij ons niet voldoende hebben laten
leiden door zijn Geest.
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VIII DKE: nota van deputaten CGK 'Omtrent de kerk' 

Geschreven door deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken
en opgenomen in hun rapport aan de Generale Synode Berkel 1996.

Niet in dit rapport opgenomen.
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IX CCS: Het gezag en de hantering van de belijdenis-geschriften
(april 1995)

1 Gods Woord en de belijdenis

1.1 De kerk van Christus, geroepen om Gods naam te belijden voor de mensen, zoekt in iedere
tijd naar wegen om aan deze roeping te voldoen in woord en daad. "Want met het hart gelooft men
tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis" (Romeinen 10:10).  Tot eer van God,
tot onderwijs van de gemeente en tot weerlegging van dwalingen is deze geloofsbelijdenis door
de eeuwen heen vastgelegd in belijdenis-geschriften.  De kerk aanvaardt deze geschriften als een
goede en betrouwbare samenvatting van wat zij naar de Schriften gelooft en belijdt.

1.2 In de ' Preambule'  die aan ons AKS vooraf gaat beloven onze kerken bij vernieuwing "zich
aan het Woord van God en aan de belijdenis van de kerk van alle eeuwen te houden. Z ij verklaren
in dat belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift, zoals in de drie Formulieren van Enigheid
is uitgedrukt,  haar eenheid en de grond voor haar samengaan te vinden".

1.3 Ambtsdragers in onze kerken ondertekenen de Drie Formulieren als teken van hun
instemming met de leer (art. 17 AKS) en de kerken wekken elkaar op om "het Woord van God
te bewaren en te blijven bij de leer van de kerk naar de ` Formulieren van Enigheid' " (art. 31
AKS). Deze en andere officiële uitspraken van de Nederlands Gereformeerde Kerken maken
duidelijk, dat wij willen staan op de vaste grond van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis
en dat we daarop ook aanspreekbaar zijn.

2 Aard van de bespreking over dit onderwerp

2.1 We begrijpen,  dat de rol van de belijdenis-geschriften op dit moment tussen ons besproken
moet worden.  Wel menen we, dat dit gesprek hoort te staan in het kader van grotere vragen,  zoals:
hoe bevorderen we de levende en persoonlijke omgang met God? En: hoe reageren we op de
secularisatie, die ook in eigen kring oprukt?

2.2 Voor een vruchtbaar contact tussen onze kerken is het uiteraard van belang,  dat we
hetzelfde geloof belijden. Wanneer er duidelijke en concrete leer-verschillen tussen onze beide
kerken zouden zijn,  dan moesten die beslist punt van bespreking vormen.

2.3 Het risico van de bespreking die nu plaats vindt is echter, dat we er teveel in abstracto over
praten.  Het is bijzonder moeilijk om in algemene zin vast te leggen welke verschillen van inzicht
je van elkaar kunt dragen.  De kerken formuleren hun eenheid wel in de belijdenisgeschriften,  maar
die eenheid zelf ligt toch in de verbondenheid met Christus.  Daarom willen we hieronder proberen
om in te gaan op de vraag hoe je concreet de belijdenis hanteert.

3 Wat fundamenteel is

3.1 We menen er nadruk op te moeten leggen,  dat de belijdenis belangrijk is als hulpmiddel
om de Bijbelse leer te bewaren, maar dat er iets fout gaat wanneer we de termen van de belijdenis
gaan losmaken uit het verband waarin ze geschreven zijn.  Dat betekent onder meer dat we ze niet
on-historisch mogen lezen. Bijvoorbeeld:  iedereen kon in de 16e eeuw begrijpen wat bedoeld werd
met het onderscheid tussen de ware kerk en de valse kerk. De ware kerk onderhoudt de zuivere
prediking van het Evangelie en de valse kerk wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen,
maar vervolgt zelfs hen die heilig leven naar Gods Woord.  Die twee kerken waren inderdaad
makkelijk van elkaar te onderscheiden.  Indien deze artikelen los van hun historisch verband
worden toegepast, bij voorbeeld op de verhouding tussen uw of onze kerken en de Chr.  Geref.
kerken,  dan zou deze belijdenis noch naar de mening van de opstellers,  noch naar die van de
Schrift gehanteerd worden.
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3.2 We moeten een stap verder gaan: ook de andere geloofsartikelen zijn samengevat en
toegespitst in de actuele situatie van destijds. Doop en Avondmaal worden in de catechismus
behandeld op een wijze, die hoogst actueel ingaat op de doperse en roomse dwalingen van die
dagen. En de Dordtse Leerregels zijn tot in hun opzet toe gestempeld door de Remonstranten.  Men
kan van harte instemmen met de leer die in deze beide belijdenisgeschriften wordt verwoord en
met de moedige keuzen die onze voorvaderen maakten, en tòch bij het spreken over doop,
avondmaal en verkiezing andere accenten leggen voor vandaag.
Uiteraard zijn er de klassieke mogelijkheden van toetsing en wijziging in de weg van een grava-
men. Maar  daarmee is het eigenlijke punt niet geraakt,  namelijk dat wij geroepen zijn om Gods
woord te verwoorden met het oog op de situatie van vandaag. Een gravamen is nodig wanneer de
belijdenis onjuist bevonden wordt.  Maar een andere invalshoek kan eis zijn van de tijd, waar in we
Gods woord bedienen.  Dit kan nodig zijn vanwege de situatie binnen de kerken zelf, maar  ook om
mensen buiten de kerk,  die soms helemaal vervreemd zijn van het christelijk geloof,  te kunnen
aanspreken.

3.3 De apostel Paulus leert ons,  dat het vertrouwen op het verzoenend werk van Christus
grondleggend is voor de gemeente.  "Want een ander fundament, dan dat er  ligt,  namelijk Jezus
Christus,  kan niemand leggen" (1 Cor.  3:11).  Op dit punt kan het in de kerk van Christus dan ook
geen millimeter lijden! Tegelijk spreekt de apostel uit,  dat er altijd verschil zal zijn in de manier
waarop men op dit fundament bouwt. Het is weliswaar niet om het even of die opbouw uit hout
en stro bestaat dan wel uit goud en kostbaar gesteente.  Maar voor een deel zal dat pas op de dag
van Christus blijken, wanneer het vuur verschijnt.  De hele strekking van Paulus' betoog in dit
verband is om duidelijk te maken, dat je de kerk niet mag scheuren vanwege verschillen die het
fundament niet raken.

3.4 En hier ligt een belangrijk punt,  juist nu we de belijdenis niet in het algemeen bespreken,
maar samen met u, de kerken waar wij afgescheurd zijn.  Daarom heeft het minder zin om onze
waardering voor de gereformeerde belijdenis uitvoerig te belichten;  vermoedelijk zouden we
elkaar daarin vèrgaand kunnen vinden. Maar wanneer we dit onderwerp met u bespreken,  dan
ontkomen we gezien ons gezamenlijk verleden niet aan de vraag om welke verschillen de kerk
ambtsdragers zou mogen of moeten schorsen. In geding is dus niet of ambtsdragers zich moeten
verbinden aan de gereformeerde belijdenis, maar in welke gevallen je aan een afwijking discipli-
naire maatregelen moet verbinden. We erkennen een verlegenheid op dit punt,  maar we menen er
niet aan te ontkomen om van geval tot geval te oordelen.
Wij denken aan de geciteerde woorden van Paulus,  die in Corinthe te maken had met een kerk
waarin scheuringen plaats hadden vanwege de verschillende beoordeling van dienaren van het
Woord.  In dat verband brengt de apostel in 1 Cor. 3 het ene fundament ter sprake waarop
inderdaad bouw van verschillend allooi plaatsvindt.  Maar toch, ondanks die verschillen krijgt de
gemeente te horen: " Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo
iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden!". Wij proberen met deze waarschuwing te
rekenen.  

3.5 Bij ons zal daarom een dienaar van Christus niet gauw geschorst worden als hij op enig
punt afwijkt van de belijdenis wanneer de kerken niet de overtuiging hebben,  òf dat deze afwijking
een aantasting is van het ene fundament, namelijk Jezus Christus,  òf dat deze afwijking het
bouwen op dit ene fundament hindert. Deze terughoudendheid komt niet voort uit relativisme,
maar uit de bezorgdheid om niet (nu of straks!) van de Opperherder te horen te krijgen dat wij
Gods tempel geschonden hebben.

4 Perspectief

Om al deze redenen lijkt het ons minder gewenst om de kern van onze overeenstemming te zoeken
in een gedetailleerde bespreking van de manier waarop we ons gebonden weten aan de belijdenis.
Het punt waar het voor ons op aan komt is dit: wij herkennen in de praktijk uw kerken als kerken
die de Here Jezus van harte liefhebben en zijn geboden willen bewaren. Dat is precies dezelfde
instelling die wij ook voorstaan. We vinden het voor de eer van Christus dan ook heel schadelijk
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om langs elkaar heen te leven, temeer omdat we door de nood der tijden naar elkaar toe gedreven
worden.  We zijn ervan overtuigd:  als het erop aan zou komen om belijdend te spreken tegen de
boosheden in de lucht van vandaag, dan zouden we elkaar vèrgaand kunnen vinden. Iedere
kerkelijke stap, hoe klein ook,  die ons in deze richting verder helpt, zou voor ons een grote
vreugde zijn.
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X Enkele AKS onderdelen en voorgestelde veranderingen

In deze bijlage zijn met toestemming van de CCS enkele artikelen van het Akkoord van Kerkelijk
Samenleven van de NGK opgenomen benevens de preambule van dat AKS.  Bovendien is opgeno-
men de door de Landelijke Vergadering van de NGK voorlopig vastgestelde wijziging op AKS-
artikel 17 en de voorlopig vastgestelde ondertekeningsformulier; over  deze twee stukken wordt
in september 1995 door de LV van de NGK een besluit genomen.

1 De preambule (Utrecht, 1974) 

VERKLARING
De kerken,  door haar afgevaardigden bijeen in landelijke vergader ing, betuigen haar  onderlinge
verbondenheid door het afleggen van de volgende verklar ing:

1. Verklaring
Na al wat de gemeenten in de loop van de jaren en eeuwen in dit land hebben ondervonden door
vervolging,  overheidsbemoeiing,  misleiding van de geesten, reglementenheerschappij en synode
hiërarchie is het nu eens te meer haar hartelijke begeerte om onder de genadige bescherming van
haar Heer en Heiland Jezus Christus,  te midden van de verwarring van de tijd,  in goede vrede en
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, met elkaar te leven onder de enige heerschappij en leiding
van het Hoofd van de kerk, onze Zaligmaker.
Zoals sedert de dagen van de Reformatie in de 16de eeuw de eenheid van de kerken allereerst en
ten diepste bestond in hetzelfde geloof, in de gehoorzaamheid aan het Woord van God en in de
gemeenschappelijke belijdenis, zo willen de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in deze
vergadering bijeen zijn, elkaar  als opnieuw beloven -- zich gevend eerst aan de Here en ook aan
elkaar -- zich aan het Woord van God en aan de belijdenis van de kerk van alle eeuwen te houden.
Zij verklaren in dat belijden van de Waarheid van de Heilige Schrift,  zoals in de drie Formulieren
van Enigheid is uitgedrukt,  haar eenheid en de grond voor haar samengaan te vinden.
Zij beloven ook, elkaar  bij te staan in de strijd voor de Naam en de eer van de HERE,  zich
voegend naar het schriftuurlijk onderwijs voor een geordend kerkelijk samenleven, opdat zij ook
in de inrichting van het kerkelijk leven de wegen van het verbond van de HERE mogen houden,
niet in tirannieke eenheidsdwang,  maar in de vrijheid van Christus,  in de eenheid van de Geest van
God, die samenbindt in gehoorzaamheid aan Zijn gebod, in liefde tot God en de naaste.
Zij begeren zo ook in deze dingen als één in Christus naar buiten op te treden -- met de bede dat
alle in belijdenis en leven waarlijk gereformeerde kerken en allen die de HERE vrezen en Zijn
getuigenissen kennen (Psalm 119:79),  zich met hen voegen tot één gemeenschap, één van zin en
één van gevoelen (1 Cor.1:10),  door de Geest van onze God.

2. Uitspraak
De kerken spreken uit,  dat het al of niet aanvaarden van het (een) kerkelijke akkoord geen oorzaak
van breuk of verwijdering mag zijn tussen gemeenten die één zijn in geloof en belijdenis.

3. Verzoek
De kerken verzoeken alle gemeenten die bezwaren hebben tegen aanvaarding van het (een)
kerkelijk akkoord zich zoveel mogelijk te richten naar hetgeen met de meeste stemmen goedgevon-
den wordt,  en inzonderheid haar medewerking te verlenen aan en haar stem te doen horen op de
gemeenschappelijke vergaderingen,  ook al kan voor hetgeen daar wordt besloten geen medeverant-
woordelijkheid worden gedragen.

2 Artikelen uit het AKS (LV Breukelen 1981/1982)

1 Artikel 31.1: Eendrachtig samenwerken
De kerken,  die van Christus zijn, werken eendrachtig samen. Zij wekken elkaar op het Woord van
God te bewaren en te blijven bij de leer van de kerk naar de ' Formulieren van Enigheid' . Z ij
helpen en dienen elkaar en behartigen de zaken die zij gemeenschappelijk hebben. Z ij mogen
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daarbij niet over elkaar heersen,  maar zullen geduld met elkaar hebben en samen de tijd van God
verwachten waarin Hij de weg duidelijk zal maken.

2 Artikel 34: Bekrachtiging en nakoming van besluiten
Een besluit van de regionale of landelijke vergadering zal door de plaatselijke kerken bekrachtigd
worden en in onderlinge liefde nagekomen, tenzij dit besluit str ijdig bevonden wordt met de
Heilige Schrift of ook als het niet overeenstemt met het Akkoord van kerkelijk samenleven.
De kerk die een besluit niet bekrachtigt om bovengenoemde redenen, of niet kan uitvoeren om
redenen die het welzijn van de gemeente betreffen, zal hiervan aan de zusterkerken rekenschap
geven.

3 Artikel 17: Ondertekening Formulieren van Enigheid
De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse Geloofsbelij-
denis, de Heidelbergse Catechismus,  en de Dordtse Leerregels) ondertekenen als blijk van hun
instemming met de leer van de kerk.  Indien een ambtsdrager de ondertekening weigert of niet
langer voor zijn rekening kan nemen,  zal de uitoefening van zijn ambt worden opgeschort tot hij
zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn kerkeraad. Ook zij die door een regionale
vergadering beroepbaar zijn gesteld,  of het recht hebben verkregen een opbouwend woord te
spreken,  zullen door ondertekening van de drie Formulieren van Enigheid in die vergadering hun
instemming met de leer van de kerk betuigen.

3 Voorlopig besluit art 17 AKS en ondertekeningsformulier

Besluittekst en uittreksel uit de notulen van de Landelijke Vergadering Apeldoorn 1994.
Over dit voorlopig besluit wordt in de Landelijke Vergadering in september 1995 nader besloten.

1 De Landelijke Vergader ing,  bijeen te Apeldoorn,  besluit de tekst van artikel 17 AKS te
wijzigen in de navolgende tekst:

Artikel 17  Ondertekening Formulieren van Enigheid
De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse Geloofsbelij-
denis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse Leerregels) ondertekenen als blijk van hun
instemming met de leer van de kerk.  
Indien een ambtsdrager de ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal
de uitoefening van zijn ambt worden opgeschort,  tot hij zich nader zal hebben verklaard ten
genoegen van zijn kerkeraad.  De kerkeraad zal hiervan mededeling doen en desgewenst nader
rekenschap geven aan de zusterkerken,  in regionale vergadering bijeen. Bij volhardende weigering
na samenspreking over zijn gevoelen,  zal hij uit zijn dienst worden ontslagen.
Ook zij die door een regionale vergadering beroepbaar zijn gesteld, of het recht hebben verkregen
een opbouwend woord te spreken,  zullen door ondertekening van de drie Formulieren van
Enigheid in die vergadering hun instemming met de leer van de kerk betuigen.

2 De Landelijke Vergadering besluit daarbij een ondertekeningsformulier in te stellen dat zal
luiden:

Wij ondergetekenden,  dienaren van het goddelijke Woord in de Nederlands Gereformeerde kerken
behorende tot de regio . .. .. , verklaren oprecht en met een rein geweten voor  God het volgende:
Wij erkennen de Heilige Schrift als het betrouwbare en door God ingegeven Woord van harte als
enige regel voor geloof en leven.
Wij erkennen de drie algemene belijdenisgeschriften en de drie Formulieren van enigheid als
getrouwe onderwijzing in en verdediging van de waarheid der Schrift, en aanvaarden die krachtens
hun overeenstemming met Gods Woord als getuigenis van ons geloof en richtsnoer voor onze
ambtsbediening, te weten de prediking van het evangelie, de handhaving van de rechte leer en de
weerlegging en bestrijding van dwaalleringen.
De gemeente van God, pijler en fundament van de waarheid (1 Timotheüs 3:15), leeft van het
evangelie, zoals dat aan haar is overgeleverd (1 Cor inthe 15:1--5).
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Indien dan ook ooit ons verstaan van de Heilige Schrift,  het evangelie van Jezus Christus,  zou
komen af te wijken van wat de leer der kerk uitmaakt, beloven wij dit gevoelen niet te zullen
uitdragen,  maar het vooraf voor te leggen aan de kerkeraad of een meerdere vergader ing om het
aan Gods Woord te toetsen en na samenspreking een uitspraak te doen.
Ook indien de kerkeraad of een meerdere vergadering, uit zorg voor de eenheid en zuiverheid der
leer, ons op goede grond een nadere verklar ing van ons gevoelen over enig deel van de genoemde
belijdenisgeschriften zou vragen,  zijn wij daartoe bereid.
Wij beloven ons te zullen onderwerpen aan het oordeel van de kerkeraad of de meerdere vergade-
ring,  op straffe van metterdaad uit onze dienst geschorst te zijn,  behoudens het recht van beroep
op de landelijke vergadering indien wij menen dat de gedane uitspraak niet recht is voor God,
waarbij wij ons met die uitspraak tevreden stellen, zolang ons beroep in behandeling is.
Zo willen wij ons beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vrezes (Efeze
4:3) en vertrouwen wij dat de Geest der Waarheid ons de weg tot de volle waarheid wijzen zal
(Johannes 16:13).
Schriftplaatsen: 1 Corinthe 15:1,2;  Galaten 1:9;  Galaten 2:2;  Efeze 3:17b--19; Filippenzen 1:9,10;
1 Thessolonicenzen 5:19, 20; 1 Timotheüs 4:16; Titus 1: 7--9; 2 Petrus 1:20;  2 Johannes 9.
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AANVULLEND RAPPORT VAN DE DEPUTATEN VOOR KERKELIJKE EENHEID

aan de Generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland,  samen te komen in Berkel
1996.

Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders,

Ons eerdere rapport,  bestaande uit een algemeen deel en een deel dat handelde over de gesprekken
met de contact commissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken,  is onder auspiciën van
Deputaten voor Generaal-Synodale Publikaties verschenen als deputaten rapport nr 11.

Wij hebben in onze verantwoording in het algemene deel aangegeven dat wij in het verlengde van
opdracht 4 sub 4 van de Generale Synode Ommen 1993 na de recente discussies in de landelijke
pers over de (on)mogelijkheden van een landelijke federatie het nodig vinden ' om deze materie
na herbezinning op een eerder concept in een aanvullend rapport aan de synode en de kerken toe
te zenden' .

Ook ten aanzien van de Nederlands Gereformeerde Kerken is een aanvulling nodig, daar  de
besluiten van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken genomen
werden nadat onze rapporttekst was ingeleverd bij Deputaten voor Generaal-Synodale Publikaties
en een commentaar onzerzijds op deze besluiten ons inziens past in onze opdracht.

Verder worden enkele aanbevelingen gedaan ten aanzien van de ontwikkelingen in de Gerefor-
meerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk.  Tevens wordt gereageerd op een schrijven van
het Contact Orgaan van de Gereformeerde Gezindte.

Tenslotte is in overleg met Deputaten voor het contact met de Christelijke Gereformeerde Kerken
een concept besluit geformuleerd dat betrekking heeft op de mogelijke samenvoeging van de twee
deputaatschappen die in onze kerken belast zijn met de contacten gericht op eenheid. 

Hierbij leggen deputaten uw vergadering hun aanvullend rapport voor.

I Algemene verantwoording

1 Huishoudelijke opdrachten

In en middels ons vorige rapport hebben wij reeds verantwoord conform het geschrevene in
hoofdstuk VIII, lid 2a tot en met lid 2e van de Huishoudelijke Regeling voor Generale Synoden;
deze punten gaan over de inrichting van het werk van deputaten en de rapportage daarover.
Wij zien ons evenwel door tijdsdruk genoodzaakt om dit aanvullend rappor t direct en in een
afwijkend formaat aan de synode toe te zenden en tegelijkertijd aan de kerken; dit in overleg met
het Deputaatschap voor Generaal Synodale Publikaties.

Terzake van de financiële opdrachten in hoofdstuk VIII lid 2f van deze regeling is inmiddels
separaat verslag gedaan aan de quaestor van de Generale Synode.

Wij geven hierbij de namen en de adressen van deputaten.

Dr.  W.G.  de Vries, 
Izak Osstraat 20,  8017 DA Zwolle,  tel 038 4661049
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E.  Boerma, 
Schepenlaan 156, 1503 HN Zaandam, tel 075 6167683

Ds. J.J. Burger, 
Van der Helstlaan 55,  1412 HH Naarden,  tel 035 6943188
(na 1/7/96:  Zonnemare 55, 4571 CW Axel)

Ds.  H.J.J.  Feenstra,
De la Sablonièrekade 27, 8261 JR Kampen, tel 038 3315021

Dr.  A.N.  Hendriks,  
Mr.  Th.Heemskerklaan 31,  3818 KJ Amersfoort,  tel 033 4632646

Ds.  P.J. Trimp,  
Graaf Lodewijkstraat 36,  2713 EE Zoetermeer,  tel 079 3165417
(na 1/7/96: Lijsterbeslaan 7, 7771 DM Hardenberg, tel 0523 262900)

Prof.  Dr.  M. te Velde, 
Toon Slurinkhof 51,  8264 DG Kampen, tel 038 3326632

Terzake van het aftreedrooster genoemd in hoofdstuk VIII lid 2g van de huishoudelijke regeling
stellen deputaten u in afwijking met het geschrevene in de brief van de scriba van de GS Ommen
1993 d.d.  23 november 1993 voor alleen Dr . W. G. de Vr ies af te laten treden op grond van
leeftijd. 
Uiteraard zijn deputaten bereid nader overleg te plegen over de toekomstige personele bezetting,
ook gezien het voorstel tot samenvoeging met het deputaatschap voor het gesprek met de
Christelijk Gereformeerde Kerken.

2 Vergaderingen

Na de eerder gerapporteerde 24 vergaderingen kwamen deputaten nog twee maal bijeen, namelijk
op 13-10-95 en op 18-03-96.

3 Correspondentie met kerken

Sinds het eerste rapport zijn van zes kerken brieven binnengekomen over contacten met Christelijk
Gereformeerde en/of Nederlands Gereformeerde kerken. Van een zevende kerk kwam een
adviesverzoek over de taak van de kerkeraad ten aanzien van verzoeken van het Gereformeerd
Appel. Aan vijf kerken is advies gegeven.  

De kerk van Middelburg liet haar  schrijven over samensprekingen met de Christelijke
Gereformeerde Kerk aldaar vergezeld gaan met een gemeenschappelijke verklaring,  die in lijn ligt
met de eerder gerapporteerde verklaringen van andere kerken.  Na een periode van zes jaar
samenspreking komt men tot erkenning,  aanvaardt elkaar van harte als ware kerk van Christus en
spreekt uit alles in het werk te stellen om te komen tot verdere kerkelijke eenwording.  Een plan
voor de volgende drie jaar is toegevoegd,  waarna er stappen dienen te worden ondernomen, ook
in de kerkverbanden,  om de ' drie A's mogelijk te maken: erkennen van elkaars Attestaties,
Avondmaal en Ambten' . 

II Federatie van kerkverbanden

1 Inleiding

Van de generale synode Ommen 1993 kregen DKE o.m. de opdracht om na te denken over de
vraag,  of een federatie van twee kerkverbanden mogelijk is,  en zo ja, wanneer  en hoe. In het hier
volgende gaan we in het kort nader op dit onderwerp in.  Voor een verdere uitwerking van
samenwerking en samengaan op plaatselijk niveau verwijzen we naar hoofdstuk 3 van ons gedrukte
rapport.



     1 Vgl. voor  diverse aspecten van wat hier volgt de twee artikelen over  federatie van de hand
van M. te Velde, De Reformatie 70 (1994-1995) 805-809 en 829-833 (juli 1995).
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In de materie van landelijke federatie zijn o. i. de volgende vragen vooral van belang:1

- Wat is federatie? 
- Wanneer is een federatie mogelijk? 
- Wat is het doel van een federatie? 
- Welke concrete invulling kan een federatie krijgen? 
- Met wie is er een federatie mogelijk? 
- Hoe is een federatie te realiseren?

2 Wat is federatie?

Er is eerst een nadere omschrijving nodig van wat we onder een federatie van kerkverbanden
verstaan.  Zo' n kerkelijke federatie willen we definiëren als een verbinding van twee kerkverban-
den, waarbij ze enerzijds een bepaalde (misschien wel grote) mate van zelfstandigheid en eigenheid
behouden, maar anderzijds in verschillende opzichten als een nieuwe eenheid functioneren en
optreden.

Door een federatie-besluit ontstaat er tussen twee partijen een vast samenwerkingsverband.  Men
trekt niet langer gescheiden of zelfs concurrerend op, maar samen, in eensgezindheid met het oog
op hetzelfde doel. Daarbij houdt men zich aan de onderling afgesproken regels.

Federatie is intussen bepaald geen eenduidig begrip.  Er is een scala van federatie-modellen
denkbaar, van licht tot zwaar.  Het kaliber hangt af van het aantal en het gehalte van de punten
waarin men samenwerkt.  Die punten dienen te worden omschreven in een federatie-akkoord, een
akkoord van samenwerking. En het zal van de inhoud daarvan afhangen, of de federatie een losse
LAT- relatie is of dat ze de intensiteit van een volledige fusie nadert.

Bij een federatie hoort minimaal één federatief orgaan, waarin de beide partners hun gezamenlijke
besluiten nemen. In het geval van kerken is te denken aan een gecombineerde landelijke synode,
een ' duo-synode'  of ' trio-synode' . Het bijeenkomen en de bevoegdheden daarvan kunnen in het
federatie-akkoord omschreven worden.

Wanneer we hierboven van 'nieuwe eenheid' spreken, betekent dat niet een  opgaan  van de
betrokken kerkverbanden in een nieuw verband.  Ook is een ' combi-synode'  wel een gemeenschap-
pelijk,  maar niet een overkoepelend orgaan, dat boven de afzonderlijke synodes staat. In het
federatie-akkoord kan bijvoorbeeld zelfs bepaald worden,  dat de besluiten van zo' n combi-synode
pas bindend zijn nadat ze door elke afzonderlijke synode bekrachtigd zijn.

Het is goed te bedenken, dat federatie in feite in de gereformeerde wereld een heel bekend
fenomeen is. Vanouds zijn de Gereformeerde Kerken zelf een federatie van plaatselijke kerken.
Hun samengaan noemen we een confederatieve vorm van kerkverband.  Zij werken en leven
samen, maar ze behouden ook veel zelfstandigheid. De kerkorde is hun federatie-akkoord. De
meerdere vergaderingen zijn de organen waarin de federatie functioneert. 

3 Wanneer is een federatie mogelijk?

Voor een kerkelijke federatie moet er aan bepaalde basis- voorwaarden te worden voldaan. Er
moet een bepaalde essentiële gemeenschappelijkheid zijn. Die gemeenschappelijkheid moet niet
in de sfeer van organisatie of administratie,  maar in de wezenlijke dingen liggen. De federatie zal
een geestelijk fundament moeten hebben. Anders werk je aan een ' hotel-kerk' , een louter
organisatorische paraplu zonder geloofseenheid.



     2 Om daar gestalte aan te geven dient er in het federatie-akkoord een artikel te staan van
ongeveer de volgende inhoud: ' Wij zijn voornemens en beloven elkaar,  dat we in alle plaatselijke
kerken zullen streven naar het ontvangen van elkaars predikanten en elkaars leden in de
kerkdiensten door middel van kanselruil en toelating tot het avondmaal.'
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De geloofs-eenheid is fundamenteel. De federatie moet geen ' koude'  federatie zijn,  maar een
' warme' . Eén waarbij je elkaar wezenlijk en hartelijk in Christus aanvaardt.  Hen niet alleen
aanvaardt als subjectief oprechte gelovigen. Of aanvaardt als een goedbedoelende maar toch
dwalende groep christenen. Maar waarbij je elkaar over en weer als kerken van Christus
aanvaardt.

Elkaar als kerken aanvaarden,  dat kan alleen maar door ' ja' te zeggen tegen elkaars leer, dienst
en tucht. Concreet: door  elkaar als ware kerken van Christus te erkennen en kansels en
avondmaalstafels in principe voor elkaar open te zetten.  Er mag tussen federerende kerkverbanden
o.i.  geen vorm van concurrentie en rivaliteit meer zijn. Je zegt in Christus ' ja'  tegen elkaar. Je
bent voortaan bondgenoten.

En je geeft dat praktisch zo veel mogelijk gestalte.  Je verklaart je samen bereid om het
bondgenootschap verder op het plaatselijk niveau rond kansel en avondmaalstafel invulling te
geven. Ook al behoud je voorlopig nog een grote mate van ' zelfstandigheid' . Het ' in principe'  mag
z' n plaats hebben. En het ' openzetten'  kan uitgesteld worden voor een bepaalde termijn.  Dat biedt
dan tijd voor een groeiproces. Maar het moet wel ' openzetten'   zijn. En het uitstel dient op goede
geestelijke argumenten gebaseerd te zijn.

Wil er zo' n fundamentele federatie komen, dan moeten we ons in het overleg daarover
concentreren op wat wezenlijk de kerkelijke eenheid uitmaakt: eenheid in Woord,  sacramenten en
tucht. Eenheid in de aanvaarding van God Drieënig als onze God. Eenheid in de aanvaarding van
de leer van de Heilige Schrift zoals die in de gereformeerde belijdenisgeschriften is samengevat.
Eenheid ook in de effectuering van opzicht en tucht naar Gods Woord.  Eenheid in de grondregels
voor het kerkelijk samenleven.

Dan zijn er verder  de bijkomende dingen: eenheid van kerkorde, van opleiding, van kerkboek, in
het zendingswerk,  enz..  Waar de primaire eenheid er is, hoef je niet direct alles samen en op
dezelfde manier te doen om toch kerkelijk één te zijn. Als kansels,  avondmaalstafels en harten
maar voor elkaar open staan!

Kort samengevat is dus een federatie mogelijk wanneer de kerken de volgende basis aanvaarden
en zich daaraan binden: 
- de Heilige Schrift, 
- de samenvatting van de leer van de Schrift in de drie formulieren van eenheid van de
Gereformeerde Kerken, 
- een gereformeerde kerkorde in de lijn van de Dordtse kerkorde van 1619,  
en wanneer ze elkaars leden en ambtsdragers in principe erkennen en aanvaarden als leden en
ambtsdragers met wie ze in één gemeenschap van Woord en sacramenten willen samenleven. 2

Principieel is hiermee alles gezegd. In de praktijk zou er echter behoefte kunnen zijn om op
bepaalde punten van de gereformeerde leer of kerkregering nog een nader beding te formuleren,
zoals dat bijv. ook in 1869 en 1892 is gebeurd.  Een beding kan een goed middel zijn om
wederzijds het vertrouwen in elkaar te versterken.

De Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken zouden bijvoorbeeld een consensus
kunnen formuleren t. a.v.  de toeëigening van het heil. Zo' n consensus kan, als specifieke
uitwerking van Schrift en belijdenis,  in de concrete situatie een positieve betekenis hebben.



     3 Zie hierover  breder,  ook i.v. m. de katholiciteit van de kerk,  het eerste in noot 1 genoemde
artikel.
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De kerken dienen zich dan echter wederzijds wel te wachten voor perfectionisme en bovenschrif-
tuurlijke bindingen. Als we aan de binding aan de Schrift en de drie formulieren van eenheid niet
meer genoeg hebben, wanneer is er dan wèl voldoende basis voor kerkelijke eenheid?

Er bestaat een reëel gevaar,  dat we elkaar proberen te binden aan eigen favoriete accenten en
zegswijzen en invalshoeken. Uit ijver voor de heiligheid van de kerk zoals wij die zien, brengen
we dan de katholiciteit van de kerk in gevaar.  De normatieve oecumenische ' bandbreedte'  van te
verenigen gereformeerde kerken hoeft immers niet 100 % samen te vallen met wat op dit moment
het feitelijke scala aan overtuigingen en accenten is in bijvoorbeeld òf christelijk-gereformeerde
òf vrijgemaakt-gereformeerde kring.

De wezenlijke consensus dient te liggen in het gereformeerd belijden. In die consensus komt een
intentieverklaring mee: We spreken van beide kanten de bedoeling uit om ons van harte te houden
aan wat de Schrift over elk punt van de leer zegt en aan wat de kerk erover  belijdt in haar
confessionele standaards.  En bij die consensus plus intentie moeten we het dan laten.

Het perfectionisme en het gebrek aan vertrouwen kunnen ook zo sterk zijn,  dat er in ons streven
naar eenheid geen gelovig waagstuk meer over blijft.  Dat we via samensprekingen en formulering-
en en bepalingen alle garanties proberen te krijgen dat het met de andere partij goed zit.  En dat
we alle waarborgen proberen te creëren,  dat het na een vereniging tot in de verre toekomst ook
niet meer mis kan gaan.

Wie echter voorafgaand aan hereniging perfecte garanties wil,  is o.i . ir reëel en ook niet echt
christelijk bezig. Noodzakelijk is: vertrouwen op God,  die met zijn Woord en Geest méégaat de
toekomst in. Nodig is ook: vertrouwen in elkaar als je bij elkaar dezelfde hartelijke wil ontdekt
om op een gereformeerde manier  kerk te zijn.  In een ruimhartige broederlijke houding zal je dan
samen op weg mogen gaan onder Gods geleide, niet bouwend op zelf gecreëerde garanties  maar
op door de Here geschonken beloften.3 

4 Wat is het doel van een federatie?

Het doel van een kerkelijke federatie is gelegen in het tot eenheid en samenleven brengen van
kerken die op hetzelfde fundament staan. De Here Christus roept immers zijn gelovigen op om
allen één lichaam te zijn, en dat niet alleen met woorden maar ook met de daad aan elkaar te
bewijzen. Zij moeten al hun gaven en krachten tot nut en heil van de andere christenen gewillig
en met vreugde aanwenden. Mee daardoor zullen de kerken in de wereld een voorbeeld van geloof
en liefde zijn.

Dat vraagt van de federerende kerken dat zij zich inzetten voor een optimaal realiseren van de
eenheid. Voorzover in een eerste federatie-vorm het optimale nog niet bereikt is,  zal die eerste fase
een vervolg moeten krijgen.  Werken met een federatie mag geen ' doekje voor het bloeden'
worden,  geen alibi om maar niet naar verdere kerkelijke vereniging te streven. Wie meedoet met
een voorlopig nog lichte vorm van federatie moet vèrder willen. En omdat de kerk primair
plaatselijk is, betekent dit vooral: een verdere eenwording op lokaal niveau.

De kerken mogen dus niet een minimale federatie als eindpunt nastreven.  Het is zaak dat men op
de basis van de geschonken en erkende eenheid in Christus de federatie in de loop van de jaren
zo veel mogelijk uitbouwt en vooral geestelijk verdiept.  De federatief gedane zaken moeten steeds
talrijker worden en de niet-gefedereerde aspecten steeds minder in getal. Waarbij eerst al het
onnodige en tenslotte ook al het ongewenste onderscheid wegvalt.
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We spreken van onnodig en ongewenst onderscheid.  Alle onderscheid hoeft immers niet weg te
vallen. Ook in ons huidige kerkverband is er  onderscheid.  Alle kerkeraden voeren niet in alles
hetzelfde beleid. Er is onderscheid in preekwijze. Er zijn gemeenten, waar sommige gezangen uit
het Gereformeerd Kerkboek niet gezongen worden.  In de ene grote gemeente gaat men sneller tot
splitsing over dan in de andere.  Etcetera.

Bij het aangaan van een federatie is het nuttig om in grote lijnen aan te geven: a.  welke verschillen
bij een eventuele verdere vereniging overbrugd en overwonnen moeten worden; b. welke
verschillen er ook in verenigde kerken nog mogelijk moeten blijven.  Op die wijze wordt
duidelijker, waar men de grens tussen federatie en volledige vereniging over gaat.  En dan
voorkomt men,  dat men uit vrees voor een al te strak ingevulde vereniging bij voorbaat ook een
lichtere vorm van federatie al afwijst.

De onder b. bedoelde verschillen laten zich nader als volgt invullen.  Naar  het oordeel van DKE
is het denkbaar,  dat er in verenigde kerken twee verschillende opleidingsinstituten zijn, mits beide
onder toezicht van de kerken.  Verder,  dat er twee verschillende bijbelvertalingen worden gebruikt,
of ook uit drie verschillende psalmen- en gezangenbundels wordt gezongen.  Dit kan mits daar
maar op kerkelijke wijze door de bevoegde vergadering over is beslist.

Bij het aangaan van een federatie dient algehele vereniging dus wel het doel te zijn, maar dan wel
een vereniging, die niet noodzakelijk een algehele uniformiteit betekent.

5 Welke concrete invulling kan een federatie krijgen?

In het verlengde van wat werd gesteld in § 3 kan duidelijk zijn, dat de primaire concrete invulling
van een nationale federatie plaatsvindt in afspraken over kerkelijke gemeenschap op lokaal niveau.
Het hart van het kerk-zijn is immers de prediking van het evangelie en de bediening van de
sacramenten in de plaatselijke gemeente. De eerste en belangrijkste consequentie van een landelijk
federatie-besluit ligt daarom in het openstellen van plaatselijke kansels en avondmaalstafels voor
elkaar.

Maar er zijn vervolgens op boven-plaatselijk niveau nog verder afspraken te maken, waarmee je
aan de federatie invulling kunt geven.

Allereerst zijn er diverse vormen waarin een nadere ontmoeting en toenadering kan plaatsvinden.
We denken aan bijvoorbeeld:
- het zenden van waarnemers naar elkaars classicale, provinciale en generaal-synodale
vergaderingen; vooral de ontmoeting op classicaal niveau lijkt ons belangrijk en vruchtbaar;
- het houden van landelijke en regionale ontmoetingsdagen voor ambtsdragers,  zowel
gezamenlijk als voor elk van de ambten apart;  naast ontmoeting kan daar bezinning zijn op thema' s
die de inhoudelijke opbouw van de kerk raken;
- het beleggen van regionale ontmoetingen van kerkleden,  rond kerkewerk waarbij ze
speciaal betrokken zijn,  zoals bijeenkomsten van evangelisatiewerkers,  zendingswerkers,
organisten,  liturgie-commissies,  commissies van beheer, jeugdleiders,  enz..

Verder zijn er punten waar in toenemende mate een landelijke samenwerking tussen gefedereerde
kerken mogelijk is, zoals:
- het werken aan eenheid van kerken van gereformeerde belijdenis 
- het onderhouden van relaties met buitenlandse kerken 
- Bijbelvertaling 
- het zendingswerk 
- de evangelisatie 
- het theologisch onderwijs 
- bovenplaatselijk geregelde vormen van pastorale zorg, zoals voor  doven en slechthorenden,
varenden en militairen 



     4 De uitspraak van 1931 begint met de volgende zinsnede: ' a. dat het verbond der genade staat
onder de beheersing van de uitverkiezing ter zaligheid; dat het wezen des verbonds daarom alleen
geldt de uitverkorenen Gods en nooit gelden kan het natuurlijk zaad' . Een bespreking hiervan in:
J. Kamphuis, Een uitgemaakte zaak (Kampen 1987) 75-93.
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- diakonale zaken 
- de zorg voor uitzending van kerkdiensten via radio en t.v.

Op elk punt is de samenwerking uiteraard op verschillende wijze en in verschillende mate van
intensiteit te realiseren.  De wederzijdse deputaatschappen voor deze zaken kunnen elkaar
ontmoeten en met voorstellen voor samenwerking naar hun synodes komen.

Om een en ander voor te bereiden, te stimuleren en te coördineren kunnen de kerken een
gezamenlijk deputaatschap benoemen. Dat is dan een ' federatie-stuurgroep' , waarin uit elk
kerkverband bijv. 5 mensen zitting hebben. Zij kunnen de kerken op diverse niveaus informeren
en adviseren over de invulling en voortgang van het gefedereerd samenleven.  Ze kunnen helpen
bij het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van de eenheid.

6 Met wie is er een federatie mogelijk?

DKE hebben zich ook afgevraagd, met welke kerken een federatie anno 1996 reëel mogelijk zou
zijn. De synode van Ommen 1993 vroeg ons immers de mogelijkheden van een federatie na te
gaan. Dat lijkt ons niet een louter theoretische vraag.

Om de reële thans aanwezige mogelijkheden na te gaan hebben DKE gekeken naar de besluiten
van diverse generale synodes na de Vrijmaking en meer in het bijzonder naar de rapporten over
de gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Wanneer onder de zegen van de HERE de samensprekingen met de Christelijke Gereformeerde
Kerken in de komende jaren tot een goede afronding mogen komen, is er  o.i.  alle reden om in het
contact met deze kerken de mogelijkheid van een (nader in te vullen) federatie uitdrukkelijk naar
voren te brengen en haar reactie daarop te vragen.

Andere reële mogelijkheden voor een federatie zien DKE op dit moment nog niet.  T.a.v.  de
Nederlands Gereformeerde Kerken is de argumentatie daarvoor in een ander deel van ons rapport
te vinden.
Wat de Gereformeerde Gemeenten betreft, zij zijn door prof.dr. W. van ' t Spijker vorig jaar wel
genoemd in verband met een breed-gereformeerde federatie.  O.i.  is er hier echter  over en weer
nog wel een hele weg te gaan. Er is tussen de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde
Gemeenten immers een ingrijpend verschil inzake de verhouding van verbond en verkiezing. De
Gereformeerde Gemeenten namen daarover in 1931 een synodebesluit,  dat in gereformeerde kring
dikwijls is bestreden. De in dat besluit verwoorde visie heeft voor het kerkelijk leven grote
gevolgen. De verschillen zijn hier niet gering!4

Men zou bij federatie verder kunnen denken aan hervormde gemeenten van confessionele en
gereformeerde bonds-signatuur, die besluiten in de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland niet
mee te gaan. Het lijkt ons belangrijk, dat de Gereformeerde Kerken samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerken mogelijkheden zoeken om met zulke gemeenten contact te leggen en te
onderhouden. Directe mogelijkheden tot federatie lijken hier nog niet in het verschiet.

7 Hoe is een federatie te realiseren?

Het lijkt ons prematuur om de concretisering van een federatie in dit stadium al helemaal uit te
werken.  We beperken ons daarom tot het aangeven van enkele mogelijke stappen in de beginfase.
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a De betrokken kerken zullen elk via haar generale synode een principe-uitspraak moeten
doen, dat ze de mogelijkheden voor een eventuele federatie nader willen onderzoeken.

b De participerende kerken wijzen elk evenveel deputaten aan die in gezamenlijk kort-lopend
overleg (maximaal een jaar) zich bezinnen op de mogelijkheid en de ruwe vormgeving van
een federatie.

c De wederzijdse deputaten zullen gezamenlijk aan de beide synodes rapporteren.
d De kerken zorgen er steeds voor,  dat haar generale synodes bijeen kunnen komen op korte

termijn nadat de deputaten een rapport ter  bespreking hebben ingediend.
e Wanneer de deputaten met een gezamenlijk voorstel komen dat in de richting van

federatie-vorming gaat, zullen zij in een concept-acte van federatie nauwkeurig aangeven
op welke basis, onder  welke condities en met welke werkafspraken de federatie gestalte
zou kunnen krijgen.

f De betrokken synodes zullen in eerste aanleg in een gezamenlijke vergadering de
voorstellen bespreken.  Daarna zal men uiteengaan voor een bespreking in elke afzonderlij-
ke synode. De synodes zullen elkaar op de hoogte houden van de resultaten van de
besprekingen.  Zo nodig kunnen ze in een vervolg-zitting opnieuw zich gezamenlijk
beraden.  De synodes zullen er naar streven om over alle volgende stappen op de weg
steeds gelijkluidende besluiten te nemen.

8 Tenslotte

We willen tenslotte vanuit dit deelrapport over  landelijke federatie nog even een lijn trekken naar
eerdere onderdelen van onze rapportage, nl.  die over plaatselijke samensprekingen en over de
verhouding van plaatselijk en landelijk.

O.i.  is het van het allergrootste belang,  dat twee kerkverbanden die dicht bij elkaar staan zich tot
het uiterste inspannen om een vorm van federatie te bereiken.  Veel van de moeiten en ongewenste
verschijnselen die we eerder signaleerden t.a. v. de verhouding plaatselijk/landelijk zouden bij het
tot stand komen van een federatie vanzelf wegvallen.

Uiteraard zullen er na een landelijke federatie nog grote hindernissen moeten worden genomen bij
de verdere uitwerking op plaatselijk niveau.  Toch menen we, dat een door  Gods Geest geleide
landelijke federatie onder Gods zegen een heel belangrijke stimulans kan zijn voor kerkelijke
eenheid in alle dorpen en steden!

III Aanvulling bij rapport II, "De gesprekken met de Commissie voor Contact em
Samenspreking van de Nederlands Gereformeerde Kerken"

Eind augustus 1995 sloten de door de Generale Synode van Ommen 1993 benoemde deputaten
voor kerkelijke eenheid (DKE) hun rapport deel II aan Uw vergadering af.  Dit rapportdeel handelt
over de gesprekken die DKE voerden met de Commissie voor Contact en Samenspreking van de
Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). 
In dit rapport werd o.a.  aandacht gegeven aan de herziene tekst van art. 17 van het Akkoord van
Kerkelijk Samenleven (AKS) en aan het ondertekeningsformulier voor predikanten, zoals deze
voorjaar 1995 door de landelijke vergadering van de NGK in eerste instantie waren vastgesteld.
Zie pag.  74 van het rapport van DKE en Bijlage X.  

Intussen heeft de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken op 23
september 1995 de tekst van art.  17 AKS en van het ondertekeningsformulier voor predikanten
in definitieve redactie vastgesteld.  Deze redactie blijkt echter af te wijken van de voorlopige.
Daarom moet het rapport van DKE ten aanzien van deze twee teksten geactualiseerd worden.
Vandaar dat DKE U hierbij dit aanvullende hoofdstuk voorleggen. Wij hebben dit als volgt
ingedeeld:
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1 Overzicht van de door de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde
Kerken vastgestelde teksten in vergelijking met de oorspronkelijke voorgestelde teksten.

2 Evaluatie van de door de NGK vastgestelde teksten.
3 Conclusies.
4 Aanpassing van de in ons eerste rapport voorgestelde besluittekst.

1 De door de Landelijke Vergadering vastgestelde teksten van Artikel 17 AKS en het
ondertekeningsformulier

1.1 Artikel 17 van het Akkoord van Samenleven

Artikel 17 AKS luidde oorspronkelijk:

De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse Leerregels) ondertekenen
als blijk van hun instemming met de leer van de kerk.  Indien een ambtsdrager de
ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal de uitoefening van
zijn ambt worden opgeschort tot hij zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn
kerkeraad.  Ook zij die door een regionale vergadering beroepbaar zijn gesteld,  of het recht
hebben verkregen een opbouwend woord te spreken, zullen door ondertekening van de drie
Formulieren van Enigheid in die vergadering hun instemming met de leer van de kerk
betuigen.

In voorlopige versie was deze tekst als volgt gewijzigd (de onderstrepingen,  die door ons als DKE
zijn aangebracht,  geven de wijzigingen aan):

De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus, en de Dordtse Leerregels) ondertekenen
als blijk van hun instemming met de leer van de kerk.  Indien een ambtsdrager de
ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal de uitoefening van
zijn ambt worden opgeschort, tot hij zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn
kerkeraad.  De kerkeraad zal hiervan mededeling doen en desgewenst nader rekenschap
geven aan de zusterkerken,  in regionale vergadering bijeen. Bij volhardende weiger ing na
samenspreking over zijn gevoelen,  zal hij uit zijn dienst worden ontslagen.
Ook zij die door een regionale vergadering beroepbaar zijn gesteld, of het recht hebben
verkregen een opbouwend woord te spreken,  zullen door de ondertekening van de drie
Formulieren van Enigheid in die vergadering hun instemming met de leer van de kerk
betuigen.        

De definitieve tekst is als volgt vastgesteld:

De ambtsdragers zullen de drie Formulieren van Enigheid (te weten: de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) ondertekenen
als blijk van hun instemming met de leer van de kerk.  Indien een ambtsdrager de
ondertekening weigert of niet langer voor zijn rekening kan nemen, zal de uitoefening van
zijn ambt worden opgeschort,  tot hij zich nader zal hebben verklaard ten genoegen van zijn
kerkeraad.
De kerkeraad zal hiervan mededeling doen en desgewenst nader rekenschap geven aan de
zusterkerken,  in regionale vergadering bijeen. 
Ook zij die door een regionale vergadering beroepbaar zijn gesteld, of het recht hebben
verkregen een opbouwend woord te spreken, zullen door ondertekening van de drie
Formulieren van Enigheid in die vergadering hun instemming met de leer van de kerk
betuigen.        

1.2 Het ondertekeningsformulier
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In eerste instantie besloot de Landelijke Vergadering van de NGK het volgende ondertekeningsfor-
mulier vast te stellen: 

Wij ondergetekenden,  dienaren van het goddelijke Woord in de Nederlands Gereformeerde
Kerken behorende tot de regio . .. .. .,  verklaren oprecht en met een rein geweten voor God
het volgende:
Wij erkennen de Heilige Schrift als het betrouwbare en door God ingegeven Woord van
harte als enige regel voor geloof en leven.
Wij erkennen de drie algemene belijdenisgeschriften en de drie Formulieren van Enigheid
als getrouwe onderwijzing in en verdediging van de waarheid der Schrift, en aanvaarden
die krachtens hun overeenstemming met Gods Woord als getuigenis van ons geloof en
richtsnoer voor onze ambtsbediening, te weten de prediking van het evangelie, de
handhaving van de rechte leer en de weerlegging en bestr ijding van dwaalleringen.
De gemeente van God, pijler  en fundament van de waarheid (1 Timotheüs 3:15),  leeft van
het evangelie, zoals het aan haar is overgeleverd (1 Corinthe 15: 1-5). 
Indien dan ook ooit ons verstaan van de Heilige Schrift, het evangelie van Jezus Christus,
zou komen af te wijken van wat de leer der kerk uitmaakt, beloven wij dit gevoelen niet
te zullen uitdragen, maar het vooraf voor te leggen aan de kerkeraad of een meerdere
vergadering om het aan Gods Woord te toetsen en na samenspreking een uitspraak te doen.
Ook indien de kerkeraad of een meerdere vergadering,  uit zorg voor de eenheid en
zuiverheid der leer, ons op goede grond een nadere verklaring van ons gevoelen over enig
deel van de genoemde belijdenisgeschriften zou vragen,  zijn wij daartoe bereid.
Wij beloven ons te zullen onderwerpen aan het oordeel van de kerkeraad of de meerdere
vergadering,  op straffe van metterdaad uit onze dienst geschorst te zijn,  behoudens het
recht van beroep op de landelijke vergadering indien wij menen dat de gedane uitspraak
niet recht is voor God, waarbij wij ons met die uitspraak tevreden stellen,  zolang ons
beroep in behandeling is.
Zo willen wij ons beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes
(Efeze 4:3) en vertrouwen wij dat de Geest der Waarheid ons de weg tot de volle waarheid
wijzen zal (Johannes 16:13).
Schriftplaatsen: 1 Corinthe 15:1,2;  Galaten 1:9;  Galaten 2:2;  Efeze 3:17b-19;  Filippenzen
1:9, 10; 1 Thessalonicenzen 5:19, 20; 1 Timotheüs 4:16; Titus 1: 7-9; 2 Petrus 1:20;  2
Johannes 9.

De definitieve besluittekst omtrent het ondertekeningsformulier luidt als volgt:

De Landelijke Vergadering Apeldoorn 1994/1995 der Nederlands Gereformeerde Kerken,
op 23 september 1995 in voortgezette zitting bijeen,
kennis genomen hebbende van het Rapport van november 1992 van de Commissie voor
Toetsing van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven,
overwegende dat 
- het zowel ter vermijding van onduidelijkheid omtrent het geestelijk karakter van de

binding aan de belijdenisgeschriften als vanwege een goede verhouding met andere
kerken van gereformeerde signatuur in binnen- en buitenland wenselijk wordt
geacht om een ondertekeningsformulier voor  dienaren des Woords in te voeren;

- binnen de Nederlands Gereformeerde kerken serieuze bezwaren bestaan tegen het
verplicht voorschrijven van een bepaald formulier;

- met het al of niet gebruiken van een ondertekeningsformulier de trouw aan de
confessie niet in geding is,

besluit het onderstaande ondertekeningsformulier vast te stellen en aan de kerken het
gebruik hiervan dr ingend aan te bevelen.

"Wij ondergetekenden,  dienaren van het goddelijke Woord in de Nederlands Gereformeer-
de Kerken behorende tot de regio . .. .. .,  verklaren oprecht en met een rein geweten voor
God het volgende:
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Wij erkennen de Heilige Schrift als het betrouwbare en door God ingegeven Woord van
harte als enige regel voor geloof en leven.
Wij erkennen de drie algemene belijdenisgeschriften en de drie Formulieren van Enigheid
als getrouwe onderwijzing in en verdediging van de waarheid der Schrift, en aanvaarden
die krachtens hun overeenstemming met Gods Woord als getuigenis van ons geloof en
richtsnoer voor onze ambtsbediening,  te weten de prediking van het evangelie,  de
handhaving van de rechte leer en de weerlegging en bestr ijding van dwaalleringen.
De gemeente van God, pijler  en fundament van de waarheid (1 Timotheüs 3:15),  leeft van
het evangelie, zoals het aan haar is overgeleverd (1 Corinthe 15: 1-5). 
Indien dan ook ooit ons verstaan van de Heilige Schrift,  het evangelie van Jezus Christus,
zou komen af te wijken van wat de leer der kerk uitmaakt, beloven wij dit gevoelen niet
te zullen leren,  maar het vooraf voor te leggen aan de kerkeraad en daarna zo nodig de
regionale vergadering om het aan Gods Woord te toetsen en na samenspreking een
uitspraak te doen.
Ook indien de kerkeraad of een regionale vergadering,  uit zorg voor de eenheid en
zuiverheid der leer,  ons (uitgelaten: op goede grond - DKE) een nadere verklaring van ons
gevoelen over enig deel van de genoemde belijdenisgeschriften zou vragen, zijn wij daartoe
bereid.
Wij beloven ons te zullen onderwerpen aan het oordeel van de kerkeraad of de regionale
vergadering,  op straffe van metterdaad uit onze dienst geschorst te zijn,  behoudens het
recht van beroep op de landelijke vergadering indien wij menen dat de gedane uitspraak
niet recht is voor God,  waarbij wij ons met die uitspraak tevreden stellen, zolang ons
beroep in behandeling is.
Zo willen wij ons beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes
(Efeze 4:3) en vertrouwen wij dat de Geest der Waarheid ons de weg tot de volle waarheid
wijzen zal (Johannes 16:13).
Schriftplaatsen: 1 Corinthe 15:1,2;  Galaten 1:9;  Galaten 2:2;  Efeze 3:17b-19;  Filippenzen
1:9, 10; 1 Thessalonicenzen 5:19, 20; 1 Timotheüs 4:16; Titus 1: 7-9; 2 Petrus 1:20;  2
Johannes 9.

2 Evaluatie van de vastgestelde teksten

2.1 Artikel 17 AKS

Artikel 17 AKS handelt over de binding aan de drie formulieren van eenheid. In oorspronkelijke
redactie verplichtte dit artikel een predikant, die de binding aan de drie formulieren niet langer
voor zijn rekening kon nemen,  uitsluitend zich te verantwoorden tegenover de kerkeraad.  In de
voorlopig herziene tekst werd daaraan toegevoegd:

De kerkeraad zal hiervan mededeling doen en desgewenst nader rekenschap geven aan de
zusterkerken,  in regionale vergadering bijeen. Bij volhardende weigering na samenspreking
over zijn gevoelen,  zal hij uit zijn dienst worden ontslagen.

Deze herziening wilde dus ook de zusterkerken uit de regio bij de problematiek van afwijking van
de leer van de drie formulieren betrekken.  Bovendien werd een ontslag-bepaling voorgesteld.
De definitieve tekst leest hier echter:

De kerkeraad zal hiervan mededeling doen en desgewenst nader rekenschap geven aan de
zusterkerken,  in regionale vergadering bijeen. 

In definitieve tekst is dus de ontslag-bepaling uitgevallen. Afwijking van de leer van de drie
formulieren hoeft alleen aan de regio-vergadering gemeld (en desgewenst toegelicht) te worden,
maar eventuele afzetting is niet aan de orde.  
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Nu meldde de Commissie voor  Samenspreking van de NGK ons in een brief d. d. 6 november
1995, dat op de Landelijke Vergadering van de NGK in september 1995 met nadruk is opgemerkt,
dat deze ontslagclausule niet nodig is, omdat ontslag ten gevolge van afwijking van de leer van de
kerk reeds in art.  30 AKS geregeld is. Dit ar tikel luidt: 

Tucht over ambtsdragers

Wanneer een ambtsdrager een onschriftuur lijke leer brengt of een andere openbare grove
zonde bedrijft, zal hij door de kerkeraad in zijn dienst worden geschorst of daarvan worden
afgezet.
De schorsing van een predikant zal, evenals de schorsing en de afzetting van een ouderling
of diaken, plaatsvinden in overeenstemming met het advies van een naburige gemeente.
Afzetting van een dienaar des Woords zal slechts plaatsvinden na instemmend advies van
de regionale vergadering, die daarbij zal worden bijgestaan door afgevaardigden van een
naburige regionale vergadering. Bij verschil van gevoelen tussen genoemde instanties zal
het oordeel van de landelijke vergadering worden gevraagd.
Van schorsing en afzetting zal mededeling worden gedaan aan de gemeente, met het oog
op haar instemming.

Waar dus art. 30 AKS reeds een ontslagclausule bevat, zou zo' n bepaling in art. 17 AKS niet
nodig zijn.

Hiertegenover willen DKE opmerken, dat de formulering van art.  30 AKS t.a.v. de leer  van de
kerk tamelijk onduidelijk is. Er wordt nl. alleen gesproken over het brengen van een ' onschriftuur-
lijke leer' . Maar  de norm om te bepalen wat onschriftuurlijk is, wordt in art.  30 AKS niet
omschreven.  Terwijl die norm,  als grens van kerkelijke tolerantie,  door de kerk vanouds gelegd
is in de leer van de kerk, zoals deze vastligt in haar belijdenis. Maar de belijdenis wordt in art.
30 AKS niet genoemd. 
Wanneer nu het AKS in het artikel over de ondertekening van de confessie geen ontslagbepaling
noemt en in het artikel over de ontslagbepaling de confessie niet noemt, valt te concluderen,  dat
hier een groot stuk onduidelijkheid blijft bestaan.  Het is binnen het raam van de artikelen 17 en
30 AKS nl. wettig mogelijk, dat een kerkelijke vergadering van de NGK uitspreekt, dat een
bepaalde leer of mening weliswaar strijdig is met de leer van de drie formulieren van eenheid,
maar toch niet onschriftuurlijk is in de ontslagwaardige zin van art.  30 AKS.  
Dat we hier als DKE geen spijkers op laag water zoeken,  blijkt uit de praktijk binnen de NGK.
Zo gaat men nl. inderdaad - blijkens de voorbeelden in ons rapport genoemd - met afwijkingen
van de confessie om. Enerzijds constateert men zo' n afwijking en kan erover doorspreken en
dienaangaande rekenschap afleggen, terwijl men anderzijds van deze afwijking oordeelt,  dat ze
niet is aan te merken als ' onschriftuurlijke leer '  in de ontslagwaardige zin van art. 30 AKS. De
binding aan de belijdenis is in de art.  17 en 30 AKS dus niet duidelijk geregeld,  zoals dat van een
gereformeerde kerk verwacht mag worden.  

2.2 Het ondertekeningsformulier

De vraag kan echter gesteld worden,  of de binding aan de leer van de drie formulieren van eenheid
(inclusief een duidelijke ontslagbepaling) niet geregeld is in het door de NGK vastgestelde nieuwe
ondertekeningsformulier . Dit bevat immers de volgende clausule: 

Wij beloven ons te zullen onderwerpen aan het oordeel van de kerkeraad of de regionale
vergadering,  op straffe van metterdaad uit onze dienst geschorst te zijn,  behoudens het
recht van beroep op de landelijke vergadering indien wij menen dat de gedane uitspraak
niet recht is voor God, waarbij wij ons met die uitspraak tevreden stellen, zolang ons
beroep in behandeling is.
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Hier wordt dus een duidelijke ontslag-bepaling opgenomen in relatie tot het al dan niet aanvaarden
van de leer van de Drie Formulieren van Eenheid.  
Helaas moet echter worden opgemerkt, dat het ondertekeningsformulier van de NGK geen bindend
karakter heeft gekregen.  Dat was t.a.v.  de voorlopige versie eerst wel de bedoeling.  Maar in de
definitieve tekst staat, dat de Landelijke Vergadering van 23 september 1995 besloten heeft: 

het onderstaande ondertekeningsformulier vast te stellen en aan de kerken het gebruik
hiervan dringend aan te bevelen.

Het door de Landelijke Vergader ing van de NGK vastgestelde ondertekeningsformulier wordt dus
alleen maar ' dringend aanbevolen' , maar  het gebruik ervan is niet verplicht gesteld. 
Daarbij moet worden genoteerd,  dat het niet als bindend aanvaarden van dit ondertekeningsformu-
lier onderbouwd was door  o.a.  de overweging,  dat

binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken serieuze bezwaren bestaan tegen het verplicht
voorschrijven van een bepaald formulier.

De bezwaren tegen een ondertekeningsformulier  zijn dus door de vergadering, die dit formulier
dringend aanbeval, gelijktijdig als serieus te overwegen bestempeld, waardoor aan deze bezwaren
een wettige plaats binnen de NGK is gegeven. Daarmee is een officiële,  kerkrechtelijk vastgelegde
en onbekrompen binding aan de Drie Formulieren van Eenheid in de zin van het Ondertekenings-
formulier zoals dat binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland vanaf 1618/19 geldt, op losse
schroeven gezet. 

3 Conclusie

Overzien we het geheel, zoals hierboven weergegeven, dan valt o.i.  uit de stukken het volgende
te concluderen.
Aanvankelijk bestond er enige hoop,  dat de voorgestelde wijziging van art.  17 AKS en de
voorlopige vaststelling van een ondertekeningsformulier voor predikanten binnen de NGK een
aanduiding was, dat er  t.a. v. de binding aan de Drie Formulieren van Eenheid binnen deze kerken
een proces op gang was gekomen, waarbij sprake was van een opschuiven in gereformeerde
richting.  Helaas echter is deze hoop de bodem ingeslagen. De ontslagbepaling rond de
ondertekening van de Drie Formulieren van Eenheid is in art. 17 AKS niet opgenomen, terwijl
de ontslag-bepaling in art.  30 AKS geen band met de Drie Formulieren legt.  En het nieuwe
ondertekeningsformulier  voor predikanten binnen de NGK heeft geen bindende kracht gekregen.
Sterker: de bezwaren tegen zo'n formulier zijn door de Landelijke Vergadering als serieus erkend
en hebben een wettige plaats binnen de NGK.

Onze eindconclusie is dan ook, dat de besluiten die door de Landelijke Vergadering van de NGK
in september 1995 t.a.v.  de binding aan de gereformeerde belijdenis genomen zijn aantonen, dat
de NGK ambivalent staan tegenover een kerkelijke binding aan de leer van de Drie Formulieren
van Eenheid,  zoals deze binding binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland van kracht is. De
NGK willen wel een zekere binding aan de Drie Formulieren van Eenheid,  maar niet een
zodanige, als van een gereformeerde kerk verwacht mag worden.
Dit onderstreept helaas de conclusie van ons eerdere rapport,  dat er op dit moment geen
perspectieven zijn om met de NGK verder in gesprek te gaan met het oog op het bereiken van
kerkelijke eenheid. Aan de primaire voorwaarde voor zo' n verdergaand gesprek, nl. dat de
Nederlands Gereformeerde Kerken zich onbekrompen willen binden aan de overtuiging dat de leer
van de Drie Formulieren van Eenheid in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt, wordt
niet voldaan. En blijkens de uitspraken uit september 1995 wil men daaraan tot op heden ook niet
voldoen.

Wij constateren dit met teleurstelling maar spreken tegelijkertijd de hoop uit, dat binnen de NGK
juist t.a. v. dit  centrale punt bezinning mag komen en het beleid zal worden omgebogen van een
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ambivalente naar een onbekrompen binding aan de gereformeerde leer in de geest van het Dordtse
ondertekeningsformulier. Dan kan op die basis een hernieuwing van het kerkelijk gesprek weer
mogelijk worden.

4 Aanpassing concept besluittekst

Gezien het bovenstaande willen wij in de concept-besluittekst
(pag. 77 van ons rapport) graag grond 3, die als volgt luidde: 

3. de preambule van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven verhindert een effectieve
hantering van het nieuwe ondertekeningsformulier dat momenteel binnen de Nederlands
Gereformeerde Kerken in bespreking is;

wijzigen in:

3. de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben weliswaar een nieuw ondertekeningsformu-
lier voor predikanten vastgesteld,  maar de artikelen 2 en 3 van de preambule van het
Akkoord van Kerkelijk Samenleven en het feit, dat dit formulier niet als bindend is
aanvaard, verhinderen een effectieve hantering van dit formulier; 

IV Contacten met andere groeperingen

1 De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk

Deputaten hebben in hun algemene rapport hun correspondentie met de Gereformeerde Bond in
de Nederlandse Hervormde Kerk opgenomen.   
Deputaten verklaren daarin dat de Gereformeerde Bond een mogelijkheid voor een toekomstige
ontmoeting openlaat. Uit de correspondentie blijkt dat de Gereformeerde Bond het initiatief
daartoe aan zich houdt. 

Deputaten vinden die reactie nog steeds teleurstellend.  We hebben de synode toen op grond
daarvan geadviseerd ons geen verdere opdracht (dan de huidige zoals verwoord in besluit 4. 5 van
de GS Ommen 1993) te verstrekken,  omdat een initiatief van de Gereformeerde Bond via een
dergelijke opdracht goed opgevangen kan worden.

Deputaten hebben vele signalen over de ontwikkelingen in de Gereformeerde Bond vernomen sinds
het inzenden van ons rapport.  Deze ontwikkelingen gaan ons ter harte,  maar gezien de brief van
de Gereformeerde Bond hebben wij er niet op kunnen reageren.

Deputaten adviseren de Generale Synode om zelf in deze situatie actie te ondernemen teneinde het
contact met de Gereformeerde Bond te intensiveren,  maar vooral ook om de Here af te smeken
dat de huidige roerselen in de Gereformeerde Bond een de Here welgevallige uitwerking zullen
krijgen,  naar wij hopen ook in het licht van hun en onze opdracht tot kerkelijke eenheid.  
Wij verzoeken de GS in deze situatie ook de kerken op te roepen tot dit gebed.

2 Het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte

In februari 1996 werd de volgende brief van het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte
ontvangen.

Waarde broeders,
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Op onze vergadering kwamen uw kerken regelmatig ter sprake. Toen wij nog een
vrijgemaakt-gereformeerde broeder in ons midden hadden,  werd zijn woord zeer
gewaardeerd.  Maar hij was er à titre personnel en moest zich nu om persoonlijke redenen
terugtrekken. Wij missen zijn stem, maar missen tot op heden vooral ook uw officieel-
kerkelijke presentie en inbreng.  Daarom besloten wij ons tot u te richten met het dringende
verzoek nu ook door u aangewezen afgevaardigden te zenden naar ons Contact Orgaan.
Wij staan immers allen achter dezelfde belijdenis van de Reformatie en gaan ook allen
historisch terug tot dezelfde kerk der Reformatie in Nederland.
Wij weten best dat er inmiddels verschil van inzicht over de kerk en haar geschiedenis in
Nederland bestaat. Maar tot wat Groen van Pr insterer Gereformeerde Gezindte noemde
behoren zeker ook uw kerken.  Wij weten dat deze term al bezwaren kan oproepen, omdat,
daarmee het kerkelijk vraagstuk gerelativeerd zou kunnen worden.
Onze vraag is of u uw inzichten juist wilt inbrengen.  U hebt als Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt sinds professor K.  Schilder diep nagedacht over waarheid en eenheid van de
kerk.
Inmiddels heeft na de oorlog en vooral sinds de zestiger jaren de secularisatie op
onrustbarende wijze toegeslagen, en dat gaat geen van onze kerken voorbij.  Daarom
beseffen wij nu meer dan ooit hoezeer wij elkaar nodig hebben. Maar boven de nood uit
gaat het gebed en de oproep van Christus Zelf en Zijn apostelen om eenheid in waarheid
te zoeken.
Wij hebben er met blijdschap kennis van genomen dat U zelf de laatste tijd nieuwe
openingen hebt gezocht: kontakten met gereformeerde belijders elders,  plaatselijke
samensprekingen,  enz.
Mogen wij bij die opening aanknopen?
Daar komt nog bij, dat wij recent gezocht hebben naar een ecclesiologische consensus: wat
zegt de Bijbel over de kerk? Wij hebben onze studie inmiddels aan onze opdrachtgevers
voorgelegd en gaan die nu ook in drukvorm rondsturen aan alle kerkeraden in de
Gereformeerde Gezindte. Wij willen ons stuk ook aan u toezenden en zouden graag ook
uw reaktie vernemen.
Om al deze redenen stellen wij het daarom zeer op prijs wanneer u kunt besluiten tot
kerkelijke afvaardiging naar het COGG of wanneer u deze zaak wilt neerleggen op de tafel
van uw eerstkomende generale synode van Berkel en Rodenrijs.
Namens het COGG, 
de secretaris,   C.Blenk,  Bastinglaan 13,  2614 GP Delft

Hierin worden deputaten uitgenodigd een kerkelijke afvaardiging naar het COGG te zenden.
Daar dit niet tot de instructies voor en de bevoegdheden van de DKE behoort blijft voor deputaten
niets anders over dan het tweede deel van dit verzoek aan uw vergadering voor te leggen:  ' of
wanneer u deze zaak wilt neerleggen op de tafel van uw eerstkomende 
generale synode van Berkel en Rodenrijs' .

Wij geven deze brief hierbij aan uw vergadering door.

Daarbij maken deputaten wel de volgende kanttekeningen. 

Deze COGG werd in 1963 opgericht en vertoonde van meetaf een tweeslachtig karakter.  Als lid
werden toegelaten de synodaal Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken,  de
Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de waarheid in de Nederlandse
Hervormde Kerk en later ook de Nederlands Gereformeerde Kerken. Verder zijn er deelnemers
aan dit Contact Orgaan op persoonlijke titel. 

Opmerkelijk is dat de synodaal Gereformeerde Kerken erkend worden als kerken die aan te
spreken zijn ' op de basis van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenheid'  (Statuten, art.
2). Het hoeft geen betoog dat deze kerken officieel afscheid hebben genomen van de betrouwbaar-
heid van Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften.  
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Ook ten aanzien van de Nederlands Gereformeerde Kerken geldt wat in ons rapport aan uw
vergadering is opgemerkt over de te grote tolerantie in deze kerken inzake Schrift,  belijdenis en
kerkorde.

Deputaten zijn dan ook van mening dat het COGG in zijn huidige vorm niet wezenlijk kan
bijdragen aan een verantwoorde kerkelijke eenheid.

V Voorstel samenvoeging deputaatschappen

Met deputaten voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken is nagedacht over
samenvoeging van beider deputaatschappen. 

Deputaten stellen U voor om de werkzaamheden van eventueel te benoemen deputaten voor
kerkelijke eenheid en de werkzaamheden voortvloeiend uit het contact met de Christelijke
Gereformeerde Kerken in de toekomst in een enkel deputaatschap onder te brengen onder de naam
Deputaten voor Kerkelijke Eenheid.

Gebleken is namelijk dat de werkzaamheden van beide huidige deputaatschappen elkaar sterk raken
en deels overlappen. Bovendien is het de kerken onvoldoende duidelijk bij welk deputaatschap zij
voor advies terecht kunnen, vooral bij kerken die plaatselijke contacten met een Christelijke
Gereformeerde Kerk hebben.

Teneinde de continuïteit van de gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerken te
waarborgen,  dient binnen dit in te stellen deputaatschap een aparte sectie zich met deze gesprekken
bezig te houden. Ook bij de benoemingen voor dit deputaatschap dient met deze gewenste
continuïteit rekening gehouden te worden.

Een besluit terzake kan als volgt worden geformuleerd:

Besluit 1:
1. deputaten voor kerkelijke eenheid te benoemen
2. voor de uitvoering van de instructies onder  besluiten 3 en 4 separate secties in te stellen.
Gronden
1. het combineren van het huidige deputaatschap ter bevordering van kerkelijke eenheid met

het deputaatschap voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken 
a. geeft een eenduidig adres voor advies over en stimulatie van kerkelijke eenheid;
b. geeft een betere mogelijkheden tot afstemming van het beleid over de diverse

aspecten van kerkelijke eenheid.
2. een sectie-gewijze benadering maakt een adequate werkverdeling mogelijk en geeft

waarborgen voor continuïteit in de samensprekingen.

Besluit 2:
deputaten voor kerkelijke eenheid ten aanzien van het gesprek met de Christelijke
Gereformeerde Kerken de volgende instructie te geven:

etc. {zie voorstellen deputaten CGK terzake}

Besluit 3:
deputaten ten aanzien van de overige werkzaamheden ter bevordering van kerkelijke
eenheid de volgende instructies te geven:

etc. {zie voorstellen deputaten DKE terzake}
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1 Inleiding

Van de generale synode Ommen 1993 kregen DKE o.m. de opdracht om na te denken over de
vraag,  of een federatie van twee kerkverbanden mogelijk is,  en zo ja, wanneer en hoe. In het hier
volgende gaan we in het kort nader op dit onderwerp in.  Voor een verdere uitwerking van
samenwerking en samengaan op plaatselijk niveau verwijzen we naar hoofdstuk 3 van ons gedrukte
rapport.

In de materie van landelijke federatie zijn o. i. de volgende vragen vooral van belang:1

- Wat is federatie? 
- Wanneer is een federatie mogelijk? 
- Wat is het doel van een federatie? 
- Welke concrete invulling kan een federatie krijgen? 
- Met wie is er een federatie mogelijk? 
- Hoe is een federatie te realiseren?

2 Wat is federatie?

Er is eerst een nadere omschrijving nodig van wat we onder een federatie van kerkverbanden
verstaan.  Zo' n kerkelijke federatie willen we definiëren als een verbinding van twee kerkverban-
den, waarbij ze enerzijds een bepaalde (misschien wel grote) mate van zelfstandigheid en eigenheid
behouden, maar anderzijds in verschillende opzichten als een nieuwe eenheid functioneren en
optreden.

Door een federatie-besluit ontstaat er tussen twee partijen een vast samenwerkingsverband. Men
trekt niet langer gescheiden of zelfs concurrerend op, maar samen,  in eensgezindheid met het oog
op hetzelfde doel. Daarbij houdt men zich aan de onderling afgesproken regels.

Federatie is intussen bepaald geen eenduidig begrip.  Er is een scala van federatie-modellen
denkbaar, van licht tot zwaar.  Het kaliber hangt af van het aantal en het gehalte van de punten
waarin men samenwerkt.  Die punten dienen te worden omschreven in een federatie-akkoord,  een
akkoord van samenwerking.  En het zal van de inhoud daarvan afhangen, of de federatie een losse
LAT- relatie is of dat ze de intensiteit van een volledige fusie nadert.

Bij een federatie hoort minimaal één federatief orgaan,  waarin de beide partners hun gezamenlijke
besluiten nemen. In het geval van kerken is te denken aan een gecombineerde landelijke synode,
een ' duo-synode'  of ' trio-synode' . Het bijeenkomen en de bevoegdheden daarvan kunnen in het
federatie-akkoord omschreven worden.

Wanneer we hierboven van ' nieuwe eenheid'  spreken,  betekent dat niet een  opgaan  van de
betrokken kerkverbanden in een nieuw verband.  Ook is een ' combi-synode'  wel een gemeenschap-
pelijk,  maar niet een overkoepelend orgaan, dat boven de afzonderlijke synodes staat.  In het
federatie-akkoord kan bijvoorbeeld zelfs bepaald worden,  dat de besluiten van zo' n combi-synode
pas bindend zijn nadat ze door elke afzonderlijke synode bekrachtigd zijn.

Het is goed te bedenken, dat federatie in feite in de gereformeerde wereld een heel bekend
fenomeen is. Vanouds zijn de Gereformeerde Kerken zelf een federatie van plaatselijke kerken.
Hun samengaan noemen we een confederatieve vorm van kerkverband.  Zij werken en leven



     2 Om daar gestalte aan te geven dient er in het federatie-akkoord een artikel te staan van
ongeveer de volgende inhoud: ' Wij zijn voornemens en beloven elkaar, dat we in alle plaatselijke
kerken zullen streven naar het ontvangen van elkaars predikanten en elkaars leden in de
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samen, maar ze behouden ook veel zelfstandigheid. De kerkorde is hun federatie-akkoord. De
meerdere vergaderingen zijn de organen waarin de federatie functioneert. 

3 Wanneer is een federatie mogelijk?

Voor een kerkelijke federatie moet er aan bepaalde basis- voorwaarden te worden voldaan. Er
moet een bepaalde essentiële gemeenschappelijkheid zijn. Die gemeenschappelijkheid moet niet
in de sfeer van organisatie of administratie, maar in de wezenlijke dingen liggen. De federatie zal
een geestelijk fundament moeten hebben. Anders werk je aan een ' hotel-kerk' , een louter
organisatorische paraplu zonder geloofseenheid.

De geloofs-eenheid is fundamenteel. De federatie moet geen ' koude'  federatie zijn,  maar een
' warme' . Eén waarbij je elkaar wezenlijk en hartelijk in Christus aanvaardt.  Hen niet alleen
aanvaardt als subjectief oprechte gelovigen.  Of aanvaardt als een goedbedoelende maar toch
dwalende groep christenen. Maar waarbij je elkaar over en weer als kerken van Christus
aanvaardt.

Elkaar als kerken aanvaarden, dat kan alleen maar door ' ja'  te zeggen tegen elkaars leer, dienst
en tucht. Concreet: door elkaar als ware kerken van Christus te erkennen en kansels en
avondmaalstafels in principe voor elkaar  open te zetten. Er mag tussen federerende kerkverbanden
o.i.  geen vorm van concurrentie en r ivaliteit meer zijn. Je zegt in Christus ' ja'  tegen elkaar. Je
bent voortaan bondgenoten.

En je geeft dat praktisch zo veel mogelijk gestalte. Je verklaart je samen bereid om het
bondgenootschap verder op het plaatselijk niveau rond kansel en avondmaalstafel invulling te
geven. Ook al behoud je voorlopig nog een grote mate van 'zelfstandigheid' . Het ' in principe'  mag
z' n plaats hebben. En het ' openzetten'  kan uitgesteld worden voor een bepaalde termijn.  Dat biedt
dan tijd voor een groeiproces.  Maar het moet wel ' openzetten'   zijn. En het uitstel dient op goede
geestelijke argumenten gebaseerd te zijn.

Wil er zo' n fundamentele federatie komen, dan moeten we ons in het overleg daarover
concentreren op wat wezenlijk de kerkelijke eenheid uitmaakt: eenheid in Woord,  sacramenten en
tucht. Eenheid in de aanvaarding van God Drieënig als onze God. Eenheid in de aanvaarding van
de leer van de Heilige Schrift zoals die in de gereformeerde belijdenisgeschriften is samengevat.
Eenheid ook in de effectuering van opzicht en tucht naar Gods Woord. Eenheid in de grondregels
voor het kerkelijk samenleven.

Dan zijn er verder  de bijkomende dingen: eenheid van kerkorde, van opleiding,  van kerkboek, in
het zendingswerk,  enz..  Waar de primaire eenheid er is, hoef je niet direct alles samen en op
dezelfde manier te doen om toch kerkelijk één te zijn.  Als kansels, avondmaalstafels en harten
maar voor elkaar open staan!

Kort samengevat is dus een federatie mogelijk wanneer de kerken de volgende basis aanvaarden
en zich daaraan binden: 
- de Heilige Schrift, 
- de samenvatting van de leer van de Schrift in de drie formulieren van eenheid van de
Gereformeerde Kerken, 
- een gereformeerde kerkorde in de lijn van de Dordtse kerkorde van 1619,  
en wanneer ze elkaars leden en ambtsdragers in principe erkennen en aanvaarden als leden en
ambtsdragers met wie ze in één gemeenschap van Woord en sacramenten willen samenleven. 2



kerkdiensten door middel van kanselruil en toelating tot het avondmaal.'

     3 Zie hierover  breder,  ook i.v. m. de katholiciteit van de kerk,  het eerste in noot 1 genoemde
artikel.

DKE aanvullend iv

Principieel is hiermee alles gezegd. In de praktijk zou er echter behoefte kunnen zijn om op
bepaalde punten van de gereformeerde leer  of kerkregering nog een nader beding te formuleren,
zoals dat bijv.  ook in 1869 en 1892 is gebeurd.  Een beding kan een goed middel zijn om
wederzijds het vertrouwen in elkaar te versterken.

De Gereformeerde en de Christelijke Gereformeerde Kerken zouden bijvoorbeeld een consensus
kunnen formuleren t. a.v.  de toeëigening van het heil. Zo' n consensus kan, als specifieke
uitwerking van Schrift en belijdenis,  in de concrete situatie een positieve betekenis hebben.

De kerken dienen zich dan echter wederzijds wel te wachten voor perfectionisme en bovenschrif-
tuurlijke bindingen. Als we aan de binding aan de Schrift en de drie formulieren van eenheid niet
meer genoeg hebben, wanneer is er dan wèl voldoende basis voor kerkelijke eenheid?

Er bestaat een reëel gevaar,  dat we elkaar proberen te binden aan eigen favoriete accenten en
zegswijzen en invalshoeken. Uit ijver voor de heiligheid van de kerk zoals wij die zien, brengen
we dan de katholiciteit van de kerk in gevaar. De normatieve oecumenische 'bandbreedte'  van te
verenigen gereformeerde kerken hoeft immers niet 100 % samen te vallen met wat op dit moment
het feitelijke scala aan overtuigingen en accenten is in bijvoorbeeld òf christelijk-gereformeerde
òf vrijgemaakt-gereformeerde kring.

De wezenlijke consensus dient te liggen in het gereformeerd belijden. In die consensus komt een
intentieverklaring mee: We spreken van beide kanten de bedoeling uit om ons van harte te houden
aan wat de Schrift over elk punt van de leer zegt en aan wat de kerk erover  belijdt in haar
confessionele standaards.  En bij die consensus plus intentie moeten we het dan laten.

Het perfectionisme en het gebrek aan vertrouwen kunnen ook zo sterk zijn,  dat er in ons streven
naar eenheid geen gelovig waagstuk meer over blijft.  Dat we via samensprekingen en formulering-
en en bepalingen alle garanties proberen te krijgen dat het met de andere partij goed zit. En dat
we alle waarborgen proberen te creëren,  dat het na een vereniging tot in de verre toekomst ook
niet meer mis kan gaan.

Wie echter voorafgaand aan hereniging perfecte garanties wil, is o. i. irreëel en ook niet echt
christelijk bezig. Noodzakelijk is: vertrouwen op God,  die met zijn Woord en Geest méégaat de
toekomst in. Nodig is ook: vertrouwen in elkaar als je bij elkaar dezelfde hartelijke wil ontdekt
om op een gereformeerde manier  kerk te zijn.  In een ruimhartige broederlijke houding zal je dan
samen op weg mogen gaan onder Gods geleide, niet bouwend op zelf gecreëerde garanties  maar
op door de Here geschonken beloften.3 

4 Wat is het doel van een federatie?

Het doel van een kerkelijke federatie is gelegen in het tot eenheid en samenleven brengen van
kerken die op hetzelfde fundament staan. De Here Christus roept immers zijn gelovigen op om
allen één lichaam te zijn, en dat niet alleen met woorden maar ook met de daad aan elkaar te
bewijzen. Zij moeten al hun gaven en krachten tot nut en heil van de andere christenen gewillig
en met vreugde aanwenden. Mee daardoor zullen de kerken in de wereld een voorbeeld van geloof
en liefde zijn.

Dat vraagt van de federerende kerken dat zij zich inzetten voor een optimaal realiseren van de
eenheid. Voorzover in een eerste federatie-vorm het optimale nog niet bereikt is,  zal die eerste fase
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een vervolg moeten krijgen.  Werken met een federatie mag geen ' doekje voor het bloeden'
worden,  geen alibi om maar niet naar verdere kerkelijke vereniging te streven.  Wie meedoet met
een voorlopig nog lichte vorm van federatie moet vèrder willen.  En omdat de kerk primair
plaatselijk is, betekent dit vooral: een verdere eenwording op lokaal niveau.

De kerken mogen dus niet een minimale federatie als eindpunt nastreven.  Het is zaak dat men op
de basis van de geschonken en erkende eenheid in Christus de federatie in de loop van de jaren
zo veel mogelijk uitbouwt en vooral geestelijk verdiept. De federatief gedane zaken moeten steeds
talrijker worden en de niet-gefedereerde aspecten steeds minder in getal.  Waarbij eerst al het
onnodige en tenslotte ook al het ongewenste onderscheid wegvalt.

We spreken van onnodig en ongewenst onderscheid.  Alle onderscheid hoeft immers niet weg te
vallen. Ook in ons huidige kerkverband is er onderscheid.  Alle kerkeraden voeren niet in alles
hetzelfde beleid. Er is onderscheid in preekwijze.  Er zijn gemeenten,  waar sommige gezangen uit
het Gereformeerd Kerkboek niet gezongen worden.  In de ene grote gemeente gaat men sneller tot
splitsing over dan in de andere.  Etcetera.

Bij het aangaan van een federatie is het nuttig om in grote lijnen aan te geven: a.  welke verschillen
bij een eventuele verdere vereniging overbrugd en overwonnen moeten worden; b.  welke
verschillen er ook in verenigde kerken nog mogelijk moeten blijven. Op die wijze wordt
duidelijker, waar men de grens tussen federatie en volledige vereniging over gaat.  En dan
voorkomt men, dat men uit vrees voor een al te strak ingevulde vereniging bij voorbaat ook een
lichtere vorm van federatie al afwijst.

De onder b.  bedoelde verschillen laten zich nader als volgt invullen.  Naar het oordeel van DKE
is het denkbaar,  dat er in verenigde kerken twee verschillende opleidingsinstituten zijn, mits beide
onder toezicht van de kerken.  Verder,  dat er twee verschillende bijbelvertalingen worden gebruikt,
of ook uit drie verschillende psalmen- en gezangenbundels wordt gezongen. Dit kan mits daar
maar op kerkelijke wijze door de bevoegde vergadering over is beslist.

Bij het aangaan van een federatie dient algehele vereniging dus wel het doel te zijn,  maar dan wel
een vereniging, die niet noodzakelijk een algehele uniformiteit betekent.

5 Welke concrete invulling kan een federatie krijgen?

In het verlengde van wat werd gesteld in § 3 kan duidelijk zijn, dat de primaire concrete invulling
van een nationale federatie plaatsvindt in afspraken over kerkelijke gemeenschap op lokaal niveau.
Het hart van het kerk-zijn is immers de prediking van het evangelie en de bediening van de
sacramenten in de plaatselijke gemeente. De eerste en belangrijkste consequentie van een landelijk
federatie-besluit ligt daarom in het openstellen van plaatselijke kansels en avondmaalstafels voor
elkaar.

Maar er zijn vervolgens op boven-plaatselijk niveau nog verder afspraken te maken, waarmee je
aan de federatie invulling kunt geven.

Allereerst zijn er diverse vormen waarin een nadere ontmoeting en toenadering kan plaatsvinden.
We denken aan bijvoorbeeld:
- het zenden van waarnemers naar elkaars classicale, provinciale en generaal-synodale
vergaderingen; vooral de ontmoeting op classicaal niveau lijkt ons belangrijk en vruchtbaar;
- het houden van landelijke en regionale ontmoetingsdagen voor ambtsdragers, zowel
gezamenlijk als voor elk van de ambten apart; naast ontmoeting kan daar bezinning zijn op thema' s
die de inhoudelijke opbouw van de kerk raken;
- het beleggen van regionale ontmoetingen van kerkleden,  rond kerkewerk waarbij ze
speciaal betrokken zijn,  zoals bijeenkomsten van evangelisatiewerkers, zendingswerkers,
organisten,  liturgie-commissies,  commissies van beheer, jeugdleiders,  enz..



     4 De uitspraak van 1931 begint met de volgende zinsnede: ' a. dat het verbond der genade staat
onder de beheersing van de uitverkiezing ter zaligheid; dat het wezen des verbonds daarom alleen
geldt de uitverkorenen Gods en nooit gelden kan het natuurlijk zaad' . Een bespreking hiervan in:
J. Kamphuis, Een uitgemaakte zaak (Kampen 1987) 75-93.
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Verder zijn er punten waar in toenemende mate een landelijke samenwerking tussen gefedereerde
kerken mogelijk is, zoals:
- het werken aan eenheid van kerken van gereformeerde belijdenis 
- het onderhouden van relaties met buitenlandse kerken 
- Bijbelvertaling 
- het zendingswerk 
- de evangelisatie 
- het theologisch onderwijs 
- bovenplaatselijk geregelde vormen van pastorale zorg,  zoals voor doven en slechthorenden,
varenden en militairen 
- diakonale zaken 
- de zorg voor uitzending van kerkdiensten via radio en t.v.

Op elk punt is de samenwerking uiteraard op verschillende wijze en in verschillende mate van
intensiteit te realiseren.  De wederzijdse deputaatschappen voor deze zaken kunnen elkaar
ontmoeten en met voorstellen voor samenwerking naar hun synodes komen.

Om een en ander voor te bereiden, te stimuleren en te coördineren kunnen de kerken een
gezamenlijk deputaatschap benoemen. Dat is dan een ' federatie-stuurgroep' , waarin uit elk
kerkverband bijv. 5 mensen zitting hebben. Zij kunnen de kerken op diverse niveaus informeren
en adviseren over de invulling en voortgang van het gefedereerd samenleven. Ze kunnen helpen
bij het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van de eenheid.

6 Met wie is er een federatie mogelijk?

DKE hebben zich ook afgevraagd,  met welke kerken een federatie anno 1996 reëel mogelijk zou
zijn.  De synode van Ommen 1993 vroeg ons immers de mogelijkheden van een federatie na te
gaan. Dat lijkt ons niet een louter theoretische vraag.

Om de reële thans aanwezige mogelijkheden na te gaan hebben DKE gekeken naar de besluiten
van diverse generale synodes na de Vrijmaking en meer in het bijzonder naar de rapporten over
de gesprekken met de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Wanneer onder de zegen van de HERE de samensprekingen met de Christelijke Gereformeerde
Kerken in de komende jaren tot een goede afronding mogen komen, is er o. i. alle r eden om in het
contact met deze kerken de mogelijkheid van een (nader in te vullen) federatie uitdrukkelijk naar
voren te brengen en haar reactie daarop te vragen.

Andere reële mogelijkheden voor een federatie zien DKE op dit moment nog niet. T.a. v. de
Nederlands Gereformeerde Kerken is de argumentatie daarvoor in een ander deel van ons rapport
te vinden.
Wat de Gereformeerde Gemeenten betreft,  zij zijn door prof. dr.  W. van ' t Spijker vorig jaar wel
genoemd in verband met een breed-gereformeerde federatie.  O.i.  is er hier echter  over en weer
nog wel een hele weg te gaan. Er  is tussen de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde
Gemeenten immers een ingrijpend verschil inzake de verhouding van verbond en verkiezing. De
Gereformeerde Gemeenten namen daarover in 1931 een synodebesluit, dat in gereformeerde kring
dikwijls is bestreden. De in dat besluit verwoorde visie heeft voor het kerkelijk leven grote
gevolgen. De verschillen zijn hier niet gering!4
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Men zou bij federatie verder  kunnen denken aan hervormde gemeenten van confessionele en
gereformeerde bonds-signatuur, die besluiten in de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland niet
mee te gaan. Het lijkt ons belangrijk,  dat de Gereformeerde Kerken samen met de Christelijke
Gereformeerde Kerken mogelijkheden zoeken om met zulke gemeenten contact te leggen en te
onderhouden. Directe mogelijkheden tot federatie lijken hier nog niet in het verschiet.

7 Hoe is een federatie te realiseren?

Het lijkt ons prematuur om de concretisering van een federatie in dit stadium al helemaal uit te
werken.  We beperken ons daarom tot het aangeven van enkele mogelijke stappen in de beginfase.
a De betrokken kerken zullen elk via haar generale synode een principe-uitspraak moeten

doen, dat ze de mogelijkheden voor een eventuele federatie nader willen onderzoeken.
b De participerende kerken wijzen elk evenveel deputaten aan die in gezamenlijk kort-lopend

overleg (maximaal een jaar) zich bezinnen op de mogelijkheid en de ruwe vormgeving van
een federatie.

c De wederzijdse deputaten zullen gezamenlijk aan de beide synodes rapporteren.
d De kerken zorgen er steeds voor,  dat haar generale synodes bijeen kunnen komen op korte

termijn nadat de deputaten een rapport ter  bespreking hebben ingediend.
e Wanneer de deputaten met een gezamenlijk voorstel komen dat in de richting van

federatie-vorming gaat, zullen zij in een concept-acte van federatie nauwkeurig aangeven
op welke basis, onder  welke condities en met welke werkafspraken de federatie gestalte
zou kunnen krijgen.

f De betrokken synodes zullen in eerste aanleg in een gezamenlijke vergadering de
voorstellen bespreken.  Daarna zal men uiteengaan voor een bespreking in elke afzonderlij-
ke synode. De synodes zullen elkaar op de hoogte houden van de resultaten van de
besprekingen.  Zo nodig kunnen ze in een vervolg-zitting opnieuw zich gezamenlijk
beraden.  De synodes zullen er naar streven om over alle volgende stappen op de weg
steeds gelijkluidende besluiten te nemen.

8 Tenslotte

We willen tenslotte vanuit dit deelrapport over landelijke federatie nog even een lijn trekken naar
eerdere onderdelen van onze rapportage, nl.  die over plaatselijke samensprekingen en over de
verhouding van plaatselijk en landelijk.

O.i.  is het van het allergrootste belang, dat twee kerkverbanden die dicht bij elkaar staan zich tot
het uiterste inspannen om een vorm van federatie te bereiken.  Veel van de moeiten en ongewenste
verschijnselen die we eerder signaleerden t.a. v. de verhouding plaatselijk/landelijk zouden bij het
tot stand komen van een federatie vanzelf wegvallen.

Uiteraard zullen er na een landelijke federatie nog grote hindernissen moeten worden genomen bij
de verdere uitwerking op plaatselijk niveau.  Toch menen we, dat een door  Gods Geest geleide
landelijke federatie onder Gods zegen een heel belangrijke stimulans kan zijn voor kerkelijke
eenheid in alle dorpen en steden!
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Rapport Deputaten Betrekkingen met de Buitenlandse Kerken

Hooggeachte Broeders.

In dit rapport brengen deputaten voor de betrekkingen met de buitenlandse kerken
benoemd door de generale synode van Ommen 1993 verslag uit van hun werkzaamhe-
den vanaf medio 1993 tot juni 1995.
Met dank aan de HERE mogen wij opmerken dat onze contacten met gereformeerde
en presbyteriaanse kerken in de wereld groeien. En dat we mogen zien dat de Here
doorgaat Zijn kerk uit alle volken te vergaderen.
Omdat dit rapport behandeld zal worden op de GS van Berkel en Rodenrijs die D.V. 10
april 1996 zal worden geopend, krijgen eerst de kerkeraden gelegenheid hiervan kennis
te nemen en hun reacties te geven. Het werk van deputaten gaat echter nog door en
daarom is het ons plan de kerken, kort voor het begin van de generale synode ook nog
een aanvullend rapport te sturen.

Zwolle, juli 1995.

                                     Namens de deputaten,

                                     J.Klamer,secretaris.
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1 SAMENSTELLING EN WERKWIJZE

1.1 Personalia

De Generale Synode van Ommen 1993 benoemde tot deputaten voor de betrekkingen
met de buitenlandse kerken:

ds.A.de Jager te Berkum als samenroeper,
ds.J.A.Boersema te Apeldoorn,
ds.M.Brandes te Hardenberg,
ds.T.de Boer te Meppel,
E.Gosker te Meppel,
prof.dr.A.J.Hendriks te Harderwijk,
J.L.Joosse te Bunschoten,
A.Kampen te Groningen,
ds.J.Klamer te Zwolle,
mevr.H.E.Kooij-Oggel te Capelle a/d/IJssel,
J.Lenting te Zwolle,
H.J.Leskens te Hattem,
prof.Drs.H.M.Ohmann te Kampen,
ds.J.T.Oldenhuis te Zwolle,
ds.M.A.Oosterhuis te Hattem,
ds.J.J.Schreuder te Zwijndrecht,
C.J.Smallenbroek te Ede,
J.van Dijk te Eindhoven,
drs.H.van Veen te Neede,
ds.T.Wendt te Bunschoten,
prof.drs.K.Wezeman te Haren.

en als secundi:
ds.J.M.Batteau te Wageningen,
D de Bruin te Nijkerk,
mevr. W.C.Doornbos te Zwolle,
mevr.M.Euwema te Buitenpost,
ds.P.W.v.d.Kamp te Groningen,
T.J.Karelse te Capelle a/d IJssel,
ds.K.J.Kapteijn te Hoogeveen,
J.B.Schiebaan te Zwolle.

Het deputaatschap benoemde als adviseur voor sectie VII de afgetreden penningmees-
ter, br.Jac.v.d.Kolk te Ermelo.
De heer A.Kampen kreeg op zijn verzoek in December 1993 ontheffing van zijn taak als
deputaat. In jan.1995 werd aan prof.dr. A.J.Hendriks op zijn verzoek ook ontheffing
verleend van zijn taak bij dit deputaatschap.
Mevr.M.Euwema te Buitenpost, die tot dusver tot de secundi behoorde, nam zijn plaats
in.

De personele bezetting in het buitenland wijzigde zich. Ds.S.Braaksma die begin 1993
zijn werk als zendeling-docent ten dienste van de zusterkerken op Sumba was begon-
nen, moest helaas al spoedig om gezondheidsredenen repatrieren.Per 1 november
1993 is hem vervroegd emeritaat verleend.
Drs.A.J.Pol, sinds sept 1987 als zendeling-docent voor de geref.kerken op Sumba/Savu
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in dienst van deputaten BBK, beeindigde zijn dienst per 1 sept.1994, en nam een
beroep aan naar de Canadian Ref.Church in Guelph(Ont).
Ds.H.Knigge, sinds 1 mei 1992 in dienst van deputaten BBK als missionair toerustings-
predikant in het midden van de Gereja Masehi Musyafir op west-Timor,Indonesia,is in
februari 1993 dat werk begonnen.

De administratie van het kwartaalblad Lux Mundi wordt sinds begin 1991 verzorgd door
mevr.J.J.Klamer-Rietkerk te Zwolle.Sinds begin 1992 treedt mevr. C.Scheepstra te
Delft op als notuliste van de algemene vergadering van het deputaatschap.
Verdere administratieve bijstand aan het algemeen secretariaat wordt, overeenkomstig
het besluit van de G.S.Ommen 1993, verleend door de administratie afdeling van "De
Verre Naasten".
Het werk neemt echter steeds toe, daarom worden plannen uitgewerkt voor een part-
time secretaresse ten dienste van het algemeen secretariaat. Onder andere ook voor
het werkarchief en de documentatie van de contacten.

1.2 Taakverdeling

Als voorzitter van deputaten functioneert ds. A.de Jager.Als alg.secr. ds J.Klamer.Als
2e voorzitter ds. M.Brandes en als penningmeester dhr.J.L.Joosse.
Overeenkomstig het besluit van de g.s Ommen 1993 werd  voor de contacten met de
Spaans- en Portugees-talige kerken een aparte sectie gevormd.

De taken binnen de secties werden als volgt verdeeld:
sectie I Indonesië

H.J.Leskens, (voorz.)
ds.T.Wendt,  (secr.)
drs.J.A.Boersema
prof.dr.A.J.Hendriks (in 1995 
opgevolgd door mevr.M.Euwema)

sectie II Het Verre Oosten met uitzondering van Indonesië en Australië

C.J.Smallenbroek (voorz.)
ds.M.H.Oosterhuis (secr.)
prof.drs.H.M.Ohmann
prof.drs.K.Wezeman

sectie III Angelsaksische landen t.w. Engeland, Schotland, Ierland, Noord-Amerika en
Australië. Verder zaken met betrekking tot I.C.R.C.

ds.A.de Jager (voorz.)
drs.H.van Veen (secr.)
E.Gosker
J.Lenting

sectie IV Afrika en het vaste land van Europa m.u.v. Spanje en Portugal.

ds.M.Brandes (voorz.)
ds.T.de Boer (secr.)
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mevr.H.E.Kooij-Oggel
A.Kampen (in 1993 opgevolgd door ds.J.Klamer)

sectie V Spaans en Portugees sprekende landen t.w. Spanje, Portugal en Zuid-
Amerikaanse landen.

ds.J.T.Oldenhuis (voorz.)
J.van Dijk (secr.)
J.L.Joosse
ds.J.J.Schreuder

sectie VI Kwartaalblad Lux Mundi

ds.J.Klamer (voorz.)
ds.T de Boer (eind 1994 op verzoek onth.verleend)
E.Gosker (secr.)
ds.J.T.Oldenhuis

sectie VII Hulpverlening en beleid

prof.dr.A.J.Hendriks (voorz.)(ontheffing jan.1995, opgevolgd door 
prof.drs.K.Wezeman)
ds.J.Klamer (secr.)
ds.M.Brandes
ds.A.de Jager
J.L.Joosse
J.Lenting
Jac.v.d.Kolk (adviseur)

1.3 Vergaderingen.

Als regel worden de algemene vergaderingen eens per 2 maand gehouden. Te Ermelo.
De voorbereidingen daarvoor worden gedaan door de secties die gewoonlijk ten minste
één keer bijeenkomen tussen twee algemene vergaderingen.
De notulen van die sectievergaderingen met de daarin gedane voorstellen,alsmede de
rapporten van uitgezondenen en verslagen van bezoeken aan en contacten met
buitenlandse kerken, vormen de belangrijkste punten van de agenda van een algeme-
ne vergadering. Waar mogelijk waren ook uitgezondenen ter vergadering aanwezig om
hun werk toe te lichten. Speciale vergaderingen werden belegd om vertegenwoordigers
van kerken uit het buitenland te ontmoeten.
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2 ALGEMENE ZAKEN

2.1 Beleidsnota

Deputaten hebben zich in de afgelopen periode uitvoerig bezig gehouden met het
formuleren van het beleid.Ze konden daarvoor dankbaar gebruik maken van het werk
van het vorig deputaatschap. Die had een "Beleidsaanbeveling aan nieuwe deputaten
BBK " gegeven.
In de nu vastgestelde Beleidsnota van deputaten BBK, wordt de taak van het deputaat-
schap omschreven en het beleid met betrekking tot buitenlandse kerken gestructu-
reerd. Ook de hulpverlening aan en de samenwerking met buitenlandse kerken is
beleidsmatig onderbouwd.
Deze beleidsnota is een bijlage bij het verslag van sectie VII:Hulpverlening en be-
leid.Als 2e bijlage bij het verslag van sectie VII is het rapport "Help in overleg" dat in
dec.1994 aan alle kerken is gezonden,bijgevoegd.

2.2 Verklaringen

Zoals gebruikelijk werden verklaringen afgegeven aan predikanten van de geref.kerken
in Nederland die tijdelijk in het buitenland verbleven. Dit met het oog op eventueel
voorgaan in zusterkerken in het buitenland. In praktisch alle gevallen betrof het die
zusterkerken die in Australië, Canada en Zuid-Afrika zijn voortgekomen uit emigratie
van kerkleden uit Nederland.

2.3 Vragen om informatie over kerken in het buitenland

Regelmatig vragen kerkeraden en kerkleden deputaten om informatie over kerken in
het buitenland. In de meeste gevallen gaat het over tijdelijk verblijf in het buitenland. In
allerlei landen en werelddelen. In veel gevallen zijn het studenten die een aantal
maanden ergens een stageplaats hebben.Ook zijn er die tijdelijk in een bepaald land
werken, of zakenreizen daarheen maken. Waar mogelijk verstrekken deputaten de
gevraagde informatie.
In bewerking is een voorlichtingsboekje met korte informatie over elk van de ongeveer
40 buitenlandse kerken waarmee de geref.kerken een relatie hebben, voorzien van
enkele adressen.

2.4 Voorlichting binnenland

Deputaten hebben in de afgelopen periode de voorlichting aan de kerken en kerkleden
uitgebreid. Op 28 Mei 1994 heeft BBK meegedaan met DVN aan de organisatie van de
Indonesiëdag in de dierentuin in Rhenen. Daar was een speciale voorlichtingsstand van
BBK waarop o.a.aan honderden bezoekers een folder "De buitenlandse kerken en wij
"werd uitgereikt.
Op 1 jan 1995 is aan alle kerkeraden een informatie bulletin toegezonden, waarin een
kort overzicht wordt gegeven van de BBK-activiteiten in 1994. Tevens was daarbij de
genoemde folder ingesloten. Een aantal kerkeraden hebben naderhand een aantal
folders bijbesteld.
Verder wordt met enige regelmaat informatie over de buitenlandse kerken gegeven in:
"Tot aan de einden der aarde" en in het Nederlands dagblad.
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2.5 Voorlichting in het buitenland

Er is regelmatig vraag uit het buitenland naar het in de engelse taal uitgegeven
informatieboekje:"The Reformed Churches in the Netherlands"(liberated).
Intussen is daarnaast ook een Duitse uitgave verschenen:
"Die Reformierten Kirchen in den Niederlandern"(freigemacht) en een franstalige
uitgave:"Les Eglises Réformées aux Pays Bas"(dites Libérées).
Ook de gereformeerde kerkorde in de Engelse, de Franse en de Duitse taal worden
regelmatig aan buitenlandse relaties verstrekt.
Actuele voorlichting vindt plaats via het tijdschrift Lux Mundi dat geinteresseerden in het
buitenland 4xper jaar gratis ontvangen.

2.6 Rapportage bezoeken aan Buitenlandse kerken

In dit rapport worden de zaken die aan de orde zijn geweest tijdens de bezoeken aan
kerken in het buitenland vermeld. Maar rekening houdend met het verzoek van
deputaten voor generaal synodale publicaties tot bondigheid in de rapportage, worden,
met een enkele uitzondering, de rapporten zelf niet opgenomen. Wel worden ze ter
informatie aan de synode beschikbaar gesteld.

2.7 Financiele zaken

In het aanvullend rapport zal een financieel verslag worden gedaan met een overzicht
van de projecten en een meerjarenplan.
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2.8
LIJST VAN AFKORTINGEN BBK (Betrekkingen Buitenlandse kerken).

AEPC : African Evangelical Presbyterian Church(Kenia)
APEB : Association pour la Promotion de l'Etude de la Bible (Parijs)
ARPC : Associate Reformed Presbyterian Church (N-America)
BBK : (Deputaten)Betrekkingen met Buitenlandse Kerken
BEC : British Evangelical Council
CanRC : Canadian Reformed Churches
CERC : Covenant Evangelical Reformed Church (Singapore)
CRC : Christian Reformed Church (Noord America)
CRCEA : Christian Reformed Church of East Africa (Kenia)
DRC : Dutch Reformed Church in Sri Lanka (Ceylon)
EPCEW : Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (in oprichting 

door de PAE)
EPCI : Evangelical Presbyterian Church of Ireland
EPC : Ely Prebyterian Church (Cardiff,England)
ERCB : Eglise Réformée Confessante au Benin
ERCUR : Evangelical Reformed Churches Union of Russia 
ERCZ : Eglise Réformée Confessante au Zaïre
EREI : Eglises Réformées Evangeliques Indépendantes (Frankrijk)
FCCI : Free Church of Central India
FCS : Free Church of Scotland
FCSA : Free Church in South Africa
FERC : First Evangelical Reformed Church (Singapore)
FRCA : Free Reformed Churches of Australia
FRCNA : Free Reformed Churches of North America (zuster-

kerk van de Christelijk Gereformeerde kerken)
FRCP : Free Reformed Churches of the Philippines
GA : General Assembly (='Algemene Vergadering')
GEC : Greek Evangelical Church
GGRI : Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia
GKN(V) : Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
GKSA : Gereformeerde Kerke in Suid-Africa (Dopperkerk)
GGMM : Gereja-Gereja Masehi Musyafir (Timor, Indonesie)
GOR : Gereformeerde Oecumenische Raad(voorheen GOS)=REC
GZB : Gereformeerde Zendingsbond (in de Ned.Herv.kerk)
ICFER : Iglesia Cristiana de Fe Reformada (Venezuela)
ICR : Iglesia Cristiana Reformada (Madrid,Spanje)
ICRC : International Conference of Reformed Churches
IRE : Iglesias Reformadas de Espana (Spanje)
IERP : Iglesia Evangelica Presbyteriana del Peru
IER : Igreja Evangelica Reformada do Brasil
IPB : Igreja Presbiteriana do Brasil
IPIM : Iglesia Presbiteriana Independiente de Mexico
IRCB : Igreja Reformada da Colonia Brasolandia (Unai)
IRP : Igreja Reformada em Portugal
KCRC : Kenia Christian Reformed Church
NAPARC : North American Presbyterian and Reformed Council
NGK : Nederlands Gereformeerde Kerken
NGKSA : Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
NKST : Nongo u Kristo u Ken Sudan nen Tiv (Nigeria)
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OPC : Orthodox Presbyterian Church (Noord Amerika)
PAE : Presbyterian Association in England
PCA : Presbyterian Church in America (Noord Amerika)
PCEA : Presbyterian Church of Eastern Australia
PCK : Presbyterian Church in Korea (Kosin)
PCP : Presbyterian Church Pakistan
RCEA : Reformed Church of East Africa (Kenia)
RCJ : Reformed Church in Japan
RCUS : Reformed Church in the United States
RCNZ : Reformed Churches of New Zealand
REC : Reformed Ecumenical Council (voorheen RES)=GOR
ROFOR : Reformed Organisation for Foreign Relief
RPCI : Reformed Presbyterian Church of Ireland
RPCI : Reformed Presbyterian Church of India
RPCK : Reformed Presbyterian Church in Korea (Hapdong)
RPCM : Reformed Presbyterian Church of Manipur (India)
RPCNA : Reformed Presbyterian Church of North America
RPCGA : Reformed Presbyterian Church General Assembly (N-Amerika)
RPCT : Reformed Presbyterian Church in Taiwan

(OrPres=Original Presbytery;SecPres=Second Presbytery )
VGKSA : Vrije Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
WARC : World Alliance of Reformed Churches
WCC : World Council of Churches (Wereldraad van Kerken)
ZBCC : Zaire /Benin Coördination Committee
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3. SEKTIE I :INDONESIE

3.1 GEREJA GEREJA REFORMASI DI INDONESIA (GGRI) NTT (Sumba).

3.1.1 Opdracht GS Ommen 1993

1. Volgens de geldende regels de zusterkerkrelatie te blijven oefenen met de
GGRI/NTT.

2. Indien nodig de exploitatie te bekostigen van de STM zowel in materieel opzicht als
in personeel opzicht, inbegrepen de uitzending van docenten.

3. de registratie van de STM bij de Indonesische overheid te bevorderen.
4. het emeritaatsfonds van de GGRI te suppleren tot een maximum van ƒ 4000 per

jaar.
5. zich op de volgende synode van de GGRI te laten vertegenwoordigen.

3.1.2 Rapport (Uitvoering opdrachten)

1. De relatie met de GGRI is onderhouden door 
- correspondentie
- het inschakelen van (gast)docenten aan de STM
- het bezoeken van de 5e Synode van de GGRI, gehouden van 23-25 aug. 1994te

Tanarara.

Het kleine kerkverband van de GGRI/NTT (bestaande uit 14 kerken, verdeeld over 4
classes) heeft vanaf 1992 te maken gehad met een kerkscheuring in de plaatselijke
kerk van Lai Handangu. Bij deze scheuring was ook de theologische opleiding in Wai
Marangu, waar ds. A.J. Pol als uitgezondene werkzaam was, verregaand betrokken.
Curatorium, docenten en studenten van de STM konden zich niet verenigen met het
beleid van de kerkeraad van Lai Handangu in een aantal kwesties. Deze zaak heeft op
het kerkelijk leven een zware druk gelegd en het was op de 5e synode het belangrijkste
agenda punt. 
Helaas kon het op deze synode niet tot besluitvorming komen in deze kwestie, zodat
een voortgezette synode (die gehouden is in januari 95 te Melolo) zich opnieuw
daarmee moest bezighouden. 
Wij hebben van deze voortgezette synode nog geen officiele acta ontvangen, maar
hebben vernomen dat het uiteindelijk tot een verzoening kon komen tussen de twee
groepen in Lai Handangu.
Daarvoor heerst dankbaarheid en de hoop kan uitgesproken worden  dat de kerken na
deze verdrietige zaak zich nu op positieve wijze kunnen wijden aan de opbouw van het
kerkelijk leven. 

2. De exploitatie van de STR (was STM) is steeds bekostigd door Nederland,
behoudens een geringe eigen bijdrage van de GGRI. De kerken die studenten naar de
STM sturen zijn krachtens afspraken in het kerkverband van de GGRI verplicht voor die
studenten een bepaalde bijdrage in de studiekosten te leveren.
De financiën van de STM werden (tot zijn repatriëring) bijgehouden door ds. A.J. Pol en
hij deed verantwoording aan Nederland. Na zijn vertrek is dit overgenomen door één
van de inheemse docenten.  
Naast de exploitatie van de STR werd ook een enkele aanvraag voor financiële steun
voor kerkverbandelijk werk ingewilligd.
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Tot 1994 werkte ds. A.J. Pol als uitgezonden gastdocent aan de STM in Wai Marangu.
April 1994 vertrok het gezin van ds. en mevr. Pol definitief uit Sumba. Na een verlofperi-
ode in Nederland zijn zij vertrokken naar Canada, waar ds. Pol een beroep ontving van
de Can. Reformed Church in Guelph.
Het werk aan de STR kon in de jaren '93 en '94 goede voortgang hebben. In juni '93
behaalden drie studenten het diploma STM-P (onderbouw van de STR) en deed één
student het eindexamen. Vanwege de repatriëring van ds. Pol is ernaar gestreeft in
1994 nog een zo groot mogelijk aantal studenten eindexamen te laten afleggen. In
verband daarmee werd voor een aantal studenten de stageperiode (die normaal valt
tussen de driejarige onderbouw en de tweejarige bovenbouw) verschoven tot ná de
afronding van de studie. De mogelijkheid werd geschapen om de bovenbouw niet in
twee jaar maar in één jaar af te ronden. Daardoor hebben in 1994 acht studenten
eindexamen gedaan. 
Wij zien met dankbaarheid terug op het werk dat ds. Pol verricht heeft in Sumba. Dat
werk moest de laatste tijd van zijn verblijf gebeuren onder de moeilijke omstandigheden
van de bovengenoemde kerkscheuring in Lai Handangu. Desondanks kon onder zijn
leiding de School uitgebouwd worden tot een theologische opleiding van niveau (vgl. de
naamsverandering van S.T.M. in S.T.R, waardoor de school als een meer dan een
'middelbare' school wordt aangeduid).
Met waardering is ook te vermelden dat mevr. Pol een methode ontwikkelde voor het
zondagsschoolwerk in de plaatselijke gemeenten van de GGRI. Deze methode voorzag
in een grote leemte en kon nog vlak voor de repatriëring gereedkomen. 

De GGRI hebben dringend verzocht om een opvolger voor ds. Pol. 
Deputaten besloten daarop in te gaan, omdat duidelijk is dat er nog niet voldoende
inheemse leerkrachten met een hogere opleiding zijn om de school op STR-niveau
draaiende te houden. 
Daartoe is met diverse kandidaten contact geweest. Tot op heden kon nog geen
benoeming gedaan worden, maar wij verwachten dat dat weldra zal kunnen gebeuren. 

In de tussentijd is in de vacature Pol voorzien door de uitzending van gastdocenten. In
sept/okt 94 werd ds. H. Venema bereid gevonden enige weken les te geven aan de
STR te Wai Marangu. In het voorjaar van 1994 assisteerde ds. H. Knigge bij het
lesgeven en examineren. 
Aangezien deze cursus slechts weinig studenten telde, die allemaal studeren aan de
onderbouw van de STR, was deze assistentie voldoende. 
In de cursus 95/96 zal het echter nodig zijn om vier keer een gastdocent te sturen,
omdat er dan ook weer studenten voor de bovenbouw worden verwacht. 

Een en ander onderstreept de noodzaak om te komen tot uitzending van een perma-
nente docent vanuit Nederland. 
Deputaten zijn echter ook van oordeel dat langzamerhand de hulp in de vorm van een
docent aan de STR over moet gaan in hulp bij de vorming van inheems kader
(inheemse leerkrachten met een hogere opleiding). 
Daarom gaan deputaten er vooralsnog vanuit de opvolger van ds. Pol de laatste
personele hulp zal zijn aan de STR. 
Dit temeer omdat het beleid van de indonesische overheid erop gericht is geen
buitenlandse hulp meer toe te staan voor onderwijs op middelbaar niveau. 
Met betrekking tot de scholing van inheems kader kan met dankbaarheid vermeld
worden, dat één van de voormalige studenten aan de STR met steun vanuit onze
Australische zusterkerken momenteel een opleiding volgt in Hamilton. Deputaten
onderzoeken de mogelijkheid daar ook nog een tweede en mogelijk een derde student
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een vervolgopleiding te laten krijgen. 
Tegelijk zijn wij ervan overtuigd, dat het sturen van studenten naar het buitenland geen
definitieve oplossing is voor de vorming van hoger kader. 
Tijdens de visitatie is daarom met de curatoren van de STR doorgesproken over de
oprichting van een hogere theologische school (een STT) in Indonesie. De curatoren
van de STR zagen de noodzaak daarvan terdege in, maar het is ook duidelijk dat de
kerken dat op eigen kracht niet zullen kunnen realiseren. 
Het ligt voor de hand zo'n eventuele STT op te richten in samenwerking met de kerken
op Irian, Kalbar en Timor(GGMM), niet als vervanging van de huidige STM's, maar als
een school waar de docenten voor de huidige STM 's opgeleid kunnen worden. 
Vanwege dit laatste hebben deputaten oriënterende besprekingen gevoerd met de
zendende kerken van Drachten, Middelburg, Groningen-N, Enschede en Toronto. De
overtuiging groeit, dat in de toekomst materiële en personele hulp zich in dit vlak moet
gaan bewegen. Het is evenwel ook duidelijk, dat de oprichting van een STT in de
allereerste plaats door de kerken ter plekke gedragen moet worden. Het overleg in
Nederland zal parallel moeten lopen met het nog belangrijker overleg van de GGRI
kerken (Irian, Kalbar, NTT) en de GGMM. Met eventuele realisering zullen stellig nog
jaren gemoeid zijn. 

3. Assistentie bij de registratie hoefde niet verleend te worden.

4. Het emeritaatsfond werd jaarlijks gesuppleerd met het volle bedrag van 
ƒ 4000,-. Het ziet er niet naar uit dat deze hulp op korte termijn afgebouwd kan worden.

5. Vertegenwoordiging op de 5e Synode van de GGRI vond plaats in de personen van
ds. D. Griffioen en ds. T.Wendt.

3.1.3 Beleid

Deputaten bezoeken de zusterkerken op Sumba/Savu/Timor als regel om de twee jaar:
1996, 1998 etc. Tijdens deze bezoeken stellen zij zich tevens op de hoogte van het
werk van de uitgezondenen in Wai Marangu en Kupang.

Het is niet te verwachten dat de GGRI de exploitatie van de STR op korte tijd zelf
kunnen bekostigen. Bekostiging vanuit Nederland zal de komende periode nodig
blijven.

Het uitzenden van een gastdocent naar de STM blijft vooralsnog nodig. 
- Er is nog niet voldoende 'kader' in de GGRI om mn. de bovenbouw van de STR

zelfstandig te verzorgen. 
- De GGRI zélf vragen dringend om opvolging.De personele hulp aan de STM zal

evenwel afgebouwd moeten worden (mede vanwege visumproblematiek en omdat
onzeker is of er in de toekomst voldoende studenten zijn voor de STR) en meer en
meer gericht moeten worden op de vorming van hoger kader.

Daarom: 
- vooralsnog slechts voor vijf jaar een opvolger voor ds. Pol benoemen aan de STM.
- de stichting van een STT bevorderen. 

De GGRI zijn niet in staat naast de kosten van het kerkelijk leven ook nog hun emeriti-
predikanten te onderhouden. 
Voor de komende jaren zal het nodig blijven ƒ 4000,- jaarlijks voor dit doel vanuit
Nederland bij te dragen. 
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Het beleid is erop gericht de financiéle hulp voor het kerkelijk leven (m.u.v. de oplei-
ding) af te bouwen. Daarom worden geen nieuwe structurele verplichtingen meer
aangegaan. Incidenteel kan worden overwogen of afgeronde projecten éénmalig
gesteund kunnen worden. Hieronder vallen ook kosten die de functionering van het
kerkverband als geheel betreffen. 

3.1.4 Voorstellen
De Gen. Synode besluite:
Besluit 1
De zusterkerkrelatie met de GGRI te blijven beoefenen volgens de geldende regels;

Besluit 2
nieuw te benoemen deputaten op te dragen:
1. zo mogelijk om de twee jaar de GGRI te bezoeken;
2. de exploitatie te bekostigen van de STR, zowel in materieel als in personeelop-

zicht, inbegrepen de uitzending van een docent voor zo mogelijk nog een periode
van vijf jaar en eveneens inbegrepen de uitzending van gastdocenten voor korte
termijn zolang een definitieve uitzending van een docent nog niet is gerealiseerd;

3. naar vermogen zorg te dragen voor de vorming van inheems kader en in dat
verband ook de oprichting van een STT te stimuleren in overleg met de kerken in
Indonesië en met de in Indonesië werkzame instanties in Nederland.

4. het emeritaatsfonds van de GGRI te suppleren tot een maximum van ƒ 4000,- per
jaar;

5. zo nodig financiële steun te verlenen waar het afgeronde projecten betreft, die heel
het kerkverband van de GGRI ten goede komen; zulks tot een maximum van ƒ
2000,- per jaar.

3.2. GEREJA GEREJA MASEHI MUSYAFIR

3.2.1 Opdracht van de Synode:
Het contact voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren met de GGMM.

3.2.2 Rapport (Uitvoering van de opdrachten)
De contacten met de GGMM liepen hoofdzakelijk via ds. Knigge, die als opbouwpredi-
kant werkzaam is in het midden van deze kerken. 
Via de rapporten van ds. Knigge en via de visitie hebben deputaten het werk van ds.
Knigge en de ontwikkelingen in de GGMM gevolgd. 
In aug. 95 werd ds. Knigge vanuit Nederland bezocht.
De ontwikkeling van de GGMM in gereformeerde richting is een moeizaam proces.
Gebleken is, dat de GGMM weliswaar de gereformeerde belijdenisgeschriften en de
gereformeerde KO hebben aangenomen, maar dat de kennis en functionering daarvan
van de grond afaan opgebouwd moeten worden. Dit proces wordt bemoeilijkt door het
feit dat niet iedereen in de GGMM positief tegenover dit proces staat. Bij een deel van
de kerken is een tendens zich in 'evangelische' richting te ontwikkelen. Veel zal
afhangen van de toekomstige predikanten, die hun opleiding gehad hebben aan de
STR in Wai Marangu. Zij vormden een belangrijk deel van de leerlingen van de School
in de laatste jaren. Er leeft evenwel in het midden van de GGMM ook weerstand tegen
de opleiding in Wai Marangu. Het is niet zeker dat in de toekomst nog veel studenten
uit de GGMM naar Wai Marangu zullen komen. 
Dit alles maakt duidelijk, dat ook ds. Knigge bij zijn werk in  het midden van de GGMM
veel weerstand ontmoet. Deputaten hebben grote waardering voor het werk dat ds.
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Knigge onder moeilijke omstandigheden in Kupang verricht. De medewerking van de
deputaten die voor begeleiding van ds. Knigge door de GGMM zijn benoemd is verre
van optimaal en diverse gemeenten van de GGMM staan wantrouwend tegenover het
werk dat hij verricht. Een belangrijk onderdeel van het werk van ds. Knigge is de
begeleiding van de studenten uit Wai Marangu die nu als predikanten hun plaats in de
GGMM innemen. 
In juni 1995 zullen de GGMM hun tweede synode hebben. Het is niet uitgesloten dat op
deze synode aan de geref. kerken gevraagd zal worden om het aangaan van een
zusterkerkrelatie. De tijd lijkt daarvoor echter nog niet rijp te zijn.

3.2.3 Beleid
De uitzending van ds. Knigge, als opbouwpredikant in het midden van de GGMM is in
principe bedoeld als een eenmalig getermineerde uitzending voor vijf jaar. 
Na repatriëring van ds. Knigge in 1998 wordt geen opvolger gezocht. 

3.2.4 Voorstellen
De Generale Synode besluite

Besluit:
Nieuw te benoemen deputaten op te dragen 
* de contacten met de GGMM voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren
* zorg te dragen voor de begeleiding van ds. H.Knigge

4. Sektie II: HET VERRE 00STEN 

4.1  FREE REFORMED CHURCH OF THE PHILIPPINES (FRCP)

Opdracht g.s. Ommen

de zusterkerkrelatie met de Free Reformed Churches of the Philippines blijven oefenen
volgens de geldende regels;
1. projectmatig tot een max. van f 10.000,-- per jaar steun te verstrekken voor de

versterking van het gereformeerde karakter van deze kerken via het door de FRCP
ingestelde deputaatschap;

2. per jaar f 2.000,-- aan studieboeken voor predikanten besteden;
3. zo mogelijk personele hulp te bieden bij de opbouw van het kerkelijke leven;

Uitvoering

Er heeft zich in de FRCP een scheuring voor gedaan.
Op verzoek van de kerken ginds hebben deputaten begin 1995 door middel van twee
opeenvolgende visitaties hierin hulp geboden. Dit heeft geresulteerd in herstel van de
breuk.
Met het oog op versterking van het kerkverband en opbouw van het kerkelijk leven
heeft de FRCP hulp van de GKN gevraagd door het sturen van een zendeling opbouw-
werker voor de periode van tenminste één jaar en weerkerende personele bijstand bij
hun kerkelijke vergaderingen. Deputaten hopen daarop in het aanvullend rapport terug
te komen.
Met het oog op de versterking van het kader is aan de FRCP aangeboden gebruik te
maken van de diensten van de IRTT. Twee broeders hebben de zomercursus 1995
gevolgd.
Het kerkelijk conflict hierboven genoemd hield o.m. verband met onenigheid over de
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hulpverlening door DVN. Daarom heeft br. B. Bolt van DVN gelijktijdig met onze tweede
visitatie een bezoek gebracht aan de FRCP. Dit heeft geleid tot oplossing van het
bestaande geschil. 
  
Herhaaldelijk is ons de behoefte aan gereformeerde literatuur en geschikt gereformeerd
evangelisatie-materiaal gebleken.

Beleid

1. d.m.v. correspondentie en eventuele bezoeken trachtenelkaar zo veel mogelijk
over en weer te informeren;

2. projectmatige materiële steun blijven bieden volgens de daarvoor binnen de FRCP
geldende regels en de met de financiële deputaten van de FRCP gemaakte
afspraken;

3. streven naar een systematische vorm van literatuurvoorziening en voorziening van
evangelisatielectuur en -materiaal;

4. wegen zoeken om aan de vragen om personele hulp te voldoen, eventueel in
samenwerking met DVN; 

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie met de Free Reformed Churches of the Philippines te blijven

oefenen volgens de geldende regels;
2. projectmatig tot een max. van f 10.000,-- per jaar steun te verstrekken voor de

versterking van het gereformeerde karakter van deze kerken via het door de FRCP
ingestelde deputaatschap;

3. per jaar f 2.000,-- aan studieboeken voor predikanten besteden;
4. tenminste zolang aan het verzoek om een zendeling-opbouwwerker niet is voldaan

personele assistentie te bieden bij de kerkelijke vergaderingen van de FRCP en
deze assistentie te combineren met kortlopend toerustingswerk.

4.2 PRESBYTERIAN CHURCH OF KOREA (KOSIN)(PCK)

Opdracht g.s Ommen

1. de zusterkerkrelatie met de Presbyterian Church of Korea (Kosin) te blijven
oefenen volgens de geldende regels;

2. aan de Theologische Universiteit te Kampen te verzoeken een regeling te treffen
voor het houden van gastcolleges aan het Seminary van de PCK, die door deputa-
ten BBK zullen worden bekostigd;

3. de bibliotheek van het Seminary van de PCK te dienen met in Nederland nieuw
uitgekomen gereformeerde theologische boeken tot een totaalbedrag van Dfl.
2.000,-- per jaar;

4. aan de volgende synode van de PCK een bezoek te brengen.

Uitvoering

1. Er is een regeling met de TU in Kampen getroffen voor het houden van gastcolle-
ges aan het Seminary van de PCK. Intussen is wel gebleken, dat de behoefte aan
zulke gastcolleges beperkt is.
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2. Prof. H.M. Ohman heeft in oktober 1995 gastcolleges gegeven en de General
Assembly van de PCK bezocht en toegesproken.

3. De boekenhulp functioneert niet.
4. In het kader van de Verre Oosten - reis die voor oktober 1995 staat gepland zal

ook de PCK bezocht worden. Bij die gelegenheid zal over de gastcolleges en de
boekenhulp ook worden gesproken.

Beleid

1. evaluatie van gastcolleges aan het seminary van de PCK als component van de
BBK-hulp aan de PCK;

2. de PCK eens in de drie jaar blijven bezoeken.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie met de Presbyterian Church of Korea (Kosin) te blijven

oefenen volgens de geldende regels;
2. de vraag te onderzoeken of de organisatie van gastcolleges aan het seminary van

de PCK moet worden voorgezet en moet blijven behoren tot de BBK-steun aan de
PCK;

3. aan de PCK een bezoek te brengen, bij voorkeur samenvallend met een General
Assembly.

4.3 REFORMED CHURCH OF JAPAN (RCJ)

Opdracht g.s. Ommen

Het kontakt met de Reformed Church of Japan voort te zetten en zo mogelijk te
intensiveren;

Uitvoering

1. Het kontakt is voortgezet door correspondentie. Helaas kwam een bezoek van
prof. Ohmann, gecombineerd met zijn gastcolleges in Korea, najaar 1994, niet
gelegen.

2. De correspondentie voortzetten over die punten die het aangaan van een zuster-
kerkrelatie in de weg staan, de relatie van de RCJ met de NGK en haar lidmaat-
schap van de REC, maar ook over nieuwe ontwikkelingen in de RCJ intern, zoals
de bezinning op de mogelijkheid van vrouwelijke ambtsdragers.

3. In verband met de schade die deze kerken van de Hanshin Earthquake hebben
ondervonden is een hulpactie op gang gebracht die door de deputaten diaconale 
zaken is uitgevoerd en meer dan 270.000 gulden heeft opgebracht.

4. In het kader van de Verre Oosten - reis die voor oktober 1995 staat gepland zal
ook de RCJ bezocht worden. Bij die gelegenheid zullen de zaken die een zuster-
kerkrelatie nog in de weg staan worden besproken.

Beleid

1. werken aan een basis voor een zusterkerkrelatie, waarbij met name aandacht
moet worden gegeven aan de hierboven genoemde verhinderingen.
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2. zo mogelijk eens in de drie jaar een bezoek brengen.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. de correspondentie met de RCJ over de punten van verschil, het lidmaatschap van

de REC en de relatie met de NGK, maar ook over actuele ontwikkelingen intern bij
de RCJ te intensiveren;

2. de RCJ te bezoeken.

4.4  DUTCH REFORMED CHURCH IN SRI LANKA (DRC) (Ceylon)

Opdracht g.s.Ommen 

1. bij de Dutch Reformed Church te blijven aandringen op beslissingen ten aanzien
van sommige van haar kerkelijke relaties;

2. de DRC te bemoedigen en te ondersteunen door briefwisseling en bezoek;
3. indien concrete nood wordt aangetoond de DRC tot een bedrag van maximaal ƒ

20.000,-- te steunen.

Uitvoering

1. De voorlopige relatie van kerkelijk kontakt is onderhouden door correspondentie
met betrekking tot ondersteuning en deelname aan de IRTT.(Institute for Reformed
Theological Training)

2. Daarnaast is er in 1994 en in 1995 gelegenheid geweest ds. Jansz van Colombo
te spreken die op doorreis Nederland bezocht. In deze gesprekken kwam naar
voren dat de DRC de regels voor de zusterkerkrelatie heeft aanvaard. Verder is
doorgesproken over het lidmaatschap van de DRC van de REC (Reformed
Ecumenical Council) en haar contacten met de CRC
(Christian Reformed Church). Ds. Jansz zag graag dat het kwam tot een zusterker-
krelatie.

3. Het is ons opgevallen dat ds. Jansz een heel actieve rol speelt binnen de REC.
4. Op haar verzoek is materiële hulp geboden, steun aan de evangelisten en steun

voor evangelisatie drukwerk. Daarnaast is het mogelijk gemaakt, dat een broeder
de zomercursus 1995 van de IRTT heeft gevolgd;

5. In het kader van de Verre Oosten - reis die voor oktober 1995 staat gepland zal
ook de DRC bezocht worden. Bij die gelegenheid zullen o.a. de deelname aan de
REC en de contacten met de CRC aan de orde worden gesteld.

Beleid

1. werken aan een basis voor een zusterkerkrelatie, waarbij met name aandacht
moet worden gegeven aan de boven genoemde verhinderingen en in dit verband
de actieve rol van ds. Jansz in de REC;

2. de DRC te steunen met het oog op drukwerk en evangelisatie doeleinden.
3. de DRC zo mogelijk eens in de drie jaar bezoeken.

Voorstel aan de GS
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Besluit deputaten op te dragen:
1. de correspondentie en de contactoefening met de DRC voort te zetten om zo

mogelijk de verhinderingen voor een zusterkerkrelatie weg te nemen;
2. de DRC met een bedrag van ƒ 10.000,-- per jaar te steunen voor drukwerk en

evangelisatie doeleinden.
3. de DRC een bezoek te brengen.

4.5 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF TAIWAN (RPCT) (Original 
Presbytery en Second Presbytery)

Opdracht g.s. Ommen 

1. het kontakt met Reformed Presbyterian Church of Taiwan voort te zetten en zo
mogelijk te intensiveren;

2. voor de opbouw van de bibliotheek van het China Reformed Seminary te Taipeh
tot een bedrag van ƒ 20.000,-- aan gereformeerde boeken te besteden;

3. de RPCT te laten bezoeken, zowel de 'Original Presbytery' als de 'Second Presby-
tery'.

Uitvoering

1. Er is een begin gemaakt met de hulp bij de opbouw van de bibliotheek.
2. Er zijn geen nieuwe gegevens bekend over de ontwikkeling van de verhouding

tussen de RPCT (Second Presbytery) en RPCT (Original Presbytery). Dit is de
enige zaak die het aangaan van een zusterkerk-relatie met de RPCT nog in de
weg staat.

3. In het kader van de Verre Oosten - reis die voor oktober 1995 staat gepland zal
ook de RPCT bezocht worden. Bij die gelegenheid zullen ook bovenstaande zaken
aan de orde worden gesteld.

Beleid

1. werken aan een basis voor een zusterkerkrelatie;
2. waar mogelijk behulpzaam te zijn bij de pogingen tot hereniging van beide Presby-

teries en heenwerken naar een zusterkerkrelatie met de verenigde kerken;
3. actieve steun en advies bij de opbouw van de bibliotheek van het China Reformed

Seminary;
4. de RPCT eens in de drie jaar te bezoeken;

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. het kontakt met Reformed Presbyterian Church of Taiwan te intensiveren, om, zo

mogelijk te komen tot voorstellen voor een zusterkerkrelatie;
2. voor de opbouw van de bibliotheek van het China Reformed Seminary te Taipeh

tot een bedrag van ƒ 20.000,-- aan gereformeerde boeken te besteden;
3. de RPCT te bezoeken.

4.6 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF INDIA (RPCI)
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Opdracht g.s. Ommen

1. het kontakt met de Reformed Presbyterian Church of India voort te zetten en zo
mogelijk te intensiveren;

2. uitzenden van een gastdocent naar het Presbyterian  Theological College te Dehra
Dun.

Uitvoering

De kontakten met de RPCI worden nauwer, getuige
1. de nadere kennismaking met deze kerken gedurende de gastcolleges, het bezoe-

ken van de ICRC door dr. Chacko,
2. de deelname van dr. Chacko aan het congres in Noordwijkerhout en de gastcolle-

ges van prof. Ohmann, maart/april 1995.
3. Ds. J.M. Batteau heeft van 15/08 - 28/09/93 een bezoek aan deze kerken gebracht

tijdens het geven van gastcolleges in Dehra Dun.
4. Prof. H.M. Ohmann heeft 09/03 - 25/04/95 samenhangend met zijn gastcolleges

ook kennis gemaakt met deze kerken en beide hebben een positief rapport over
het Presbyterian Theological Seminary te Dehra Dun uitgebracht;

5. aan de hulpvraag voor uitbreiding/vervanging van gebouwen voor een bedrag van
US$ 100.000, zodat de capaciteit vergroot kan worden van 70 naar 100 studenten,
is tegemoet gekomen door een gift van US$ 50.000,00;

6. Prof. Ohmann beveelt het sturen van gastdocenten aan, maar acht het nog beter 2
of 3 docenten van daar voor enkele maanden naar ons land te laten overkomen
voor een aanvullende grondige training met het oog op hun taak.

7. er is steun toegezegd voor het zenden van 3 à 4 cursisten (docenten van het
seminary) naar het IRTT in juni 1995. Helaas lukte het niet tijdig de uitreispapieren
voor hen in orde te krijgen. Ze hopen aan de cursus juni 1996 mee te kunnen
doen.

8. het kerkelijk leven krijgt steeds meer gestalte; de kerken vormen sinds kort een
presbytery onder de naam "Nav Jeevan" (Nieuw leven), waarvan dr. Mohan
Chacko de moderator is. Via hem loopt de kerkelijke correspondentie.

9. Er bestaat bij de RPCI een sterk verlangen naar een zusterkerkrelatie. 

Beleid

1. met deze kerken doorwerken in de richting van een zusterkerkrelatie;
2. de RPCI regelmatig bezoeken;
3. hulp te geven bij voorkeur door bijscholing van hun docenten, indien nodig in

Nederland.
4. de Free Church in Schotland informeren over onze bevindingen.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. met de RPCI heen te werken naar een zusterkerkrelatie;
2. de RPCI te bezoeken.
3. desgewenst hulp te bieden aan het Presbyterian Theological Seminary in Dehra

Dun, door middel van gastcolleges bij voorkeur gericht op bijscholing van hun
docenten;

4. de Free Church in Schotland geinformeerd te houden over onze hulp aan Dehra
Dun.
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4.7 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF MANIPUR (India) (RPCM)

Informatie

De RPCM is een zusterkerk van de RPCI. Tussen deze kerken zijn kontakten ontstaan
door studenten van het Seminary in Dehra Dun. In 1979 besloten zij tot zusterkerkrela-
tie. Elke 2 à 3 jaar wordt een synode met de RPCI gehouden.
In 1985 is de Westminster Shorter Catechism aanvaard en vertaald in Manipuri en aan
alle leden van de kerk uitgedeeld. Ds. Fimthasang (afgestudeerd PTS) is predikant van
deze kerk en ook docent Grieks aan het Seminary in Dehra Dun.
De R.P. Church in Manipur heeft nu:

* 21 kerken
* 6 Evangelisatie posten
* 21 Predikanten
* 2300 leden (incl doopleden) verdeeld in 2 districten (classis)

Uitvoering

1. correspondentie moet nog op gang komen;
2. bezoek is onmogelijk vanwege isolement;
3. contact en berichtgeving verlopen indirekt, via de RPCI of via Dehra Dun;

Beleid

1. in correspondentie en persoonlijke gesprekken nader kennis te maken;
2. voorwaarden scheppen voor een zusterkerkrelatie;
3. afstemming van beleid met de RPCI;

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. correspondentie met de RPCM op gang te brengen;
2. in de toenadering tot de RPCM zoveel mogelijk af te stemmen op het beleid van de

RPCI.

4.8  FREE CHURCH OF CENTRAL INDIA (FCCI)
 
Informatie

De FCCI is een zusterkerk van de Free Church in Schotland. Er is kontakt gelegd via de
ICRC met ds. David John. De FCCI is betrokken bij het Theological Seminary in Dehra
Dun. Buitenlandse zendelingen zijn in India niet toegestaan; de laatste is in 1988
vertrokken. Daarom moet de FCCI op eigen benen staan. Ze kent vier predikanten en
één evangelist.
Er bestaan contacten met de Presbyterian Churches of Eastern Australia en de
Evangelical Presbyterian Church of Northern Ireland.

Beleid

1. We proberen over de FCCI geinformeerd te blijven;
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2. Bij een eventuele zusterkerkrelatie met de Reformed 
Presbyterian Church of India en die van Manipur valt een zusterkerkrelatie met de
FCCI te overwegen, gezien de band met Dehra Dun. 

3. informeren van de Free Church of Schotland.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. geinformeerd te blijven over de FCCI;
2. de wenselijkheid na te gaan van een zusterkerkrelatie met de FCCI, voor het geval

het zou komen tot een zusterkerkrelatie met de RPCI;

4.9 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH IN KOREA (Hapdong) (RPCK)

Opdracht g.s.Ommen

1. het kontakt met de RPCK (Hapdong) voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren;
2. in overleg met het Seminary van de PCK ook aan het Hapdong-Reformed Semina-

ry in Suwan gastcolleges te geven;

Uitvoering

1. Voor het laatst is in 1991 door Ds. Douma en Prof. Kamphuis een bezoek gebracht
aan het Seminary van Hapdong-Reformed Seminary in Suwan.

2. Evenals de overleden president van het seminary, Dr. Park wil de nieuwe president
Dr. Kim Myang Hyuk een nauwe band tussen Suwan en Kampen.

3. Suwan staat open voor gastcolleges.
4. Kontakt met de Hapdong kerken is teruggevallen tot het kontakt met het Seminary

in Suwan.

Beleid

1. door intensivering van de contacten een duidelijker beeld vormen van deze kerken;
2. deze kerken en hun Seminary zo mogelijk op te nemen in het reisplan van onze

Verre Oosten - reizen.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
1. het contact met de RPCK (Hapdong) Korea te intensiveren,

met het oog op een goede beeldvorming;
2. deze kerken en hun seminary zo mogelijk in het kader van een Verre Oosten - reis

te bezoeken;
3. met de PCK in contact te blijven over de Hapdong kerken.

4.10 PRESBYTERIAN CHURCH PAKISTAN (PCP)

Informatie

We beschikken over een rapport van de kerk te Rotterdam van 12 maart 1990 over een
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bezoek aan Pakistan m.n. aan de United Presbyterian Church en haar Theologische
school in Gujranwala. Verder beschikken we over een rapport van Jean Bart Bugel en
Marianne en Simon van der Lugt waarin het verslag is opgenomen van een gesprek
met ds. Majid Abel predikant van de Presbyterian Church te Lahore.
Daaruit blijkt dat er in de United Presbyterian Church in Pakistan in het eind van de
zestiger jaren een scheuring is geweest. Het grootste deel staat nog op zichzelf onder
de naam McIntire-Group, het kleinste deel heeft zich met andere presbyteriaanse
kerken verenigd tot de Presbyterian Church of Pakistan. Zij is bezig zelfstandig te
worden ten opzichte van haar moederkerk, de Presbyterian Church of USA.
Inmiddels hebben we contact gezocht met het Gujranwala Theological Seminary en zijn
we bezig ons te orienteren.

Beleid

Voortzetting van de oriëntatie.

Voorstel aan de GS

Besluit deputaten op te dragen:
zich te laten informeren over en zich te orienteren op de PCP en desgewenst, zo
mogelijk, contacten proberen te leggen.

4.11 FIRST EVANGELICAL REFORMED CHURCH (FERC) SINGAPORE

Opdracht

Het kontakt voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren;

Uitvoering

1. De FERC werkt samen met Covenant Evangelical Reformed Church.
2. Ds. O.J. Douma en prof.J. Kamphuis hebben bij hun bezoek in 1991 in discussies

en in een lezing de verbondsopvattingen van deze predikant aan de orde gesteld.
3. De FERC heeft kontakten met de Free Reformed Church of Australia, en een

zusterkerkrelatie met de Protestant Reformed Churches (PRC) in Amerika.
4. Er is sinds de GS Ommen geen contact met de FERC geweest.

Beleid.

1. Kontakten met de FERC en de CERC voort te zetten, gericht op verdere ontwikke-
ling van de relatie, zo mogelijk naar een zusterkerkrelatie; daarbij doorspreken
over de leer over het verbond en de relaties met de PRC.

2. met betrekking tot Singapore contact onderhouden met de FRCA;
3. de kerken in Singapore regelmatig te bezoeken.

Voorstel aan de GS.

Besluit deputaten op te dragen:

1. De contacten met de FERC en de CERC voort te zetten en daarbij aandacht te
schenken aan de leer over het verbond en de problemen in de CERC;
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2. met betrekking tot Singapore contact te onderhouden met de FRCA;
3. de FERC en de CERC te bezoeken.
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5. SECTIE III: ANGELSAKSISCHE LANDEN EN INTERNATIONAL CONFERENCE
OF REFORMED CHURCHES.(ICRC) 

5.1 ANGELSAKSISCHE LANDEN.

5.1.1 CANADIAN REFORMED CHURCHES (CaNRC)

Opdrachten GS Ommen

1. de zusterkerkrelatie met de CaNRC onderhouden;
2. met deputaten van de CaNRC contact houden over het verloop van de gesprekken

met de Orthodox Presbyterian Church;
3. de CaNRC de Acta van de synode toezenden.

Uitvoering
1. deputaten hebben met deputaten van de CaNRC enkele brieven gewisseld, en de

Acta van de synode zijn aan de CaNRC toegezonden;
2. met de afgevaardigden van de CaNRC naar de ICRC te Zwolle in september 1993

zijn goede informele contacten geweest;
3. van 9 t/m 12 mei 1995 hebben ds. A. de Jager en ds. H. van Veen de Generale

Synode van de CANRC te Abbotsford bezocht. Zij hebben de groeten van de GKN
overgebracht. Ook hebben zij overleg gevoerd met de Canadese deputaten en
enkele commissies van de synode (onder meer over de relaties tussen de GKN en
de CaNRC, over de regels voor het onderhouden van zusterkerkrelaties, over de
contacten met de OPC en de RCUS, en over de relatie met de Gereformeerde
Kerken in Quebec).

4. De CaNRC blijven moeite houden met de regel van Leeuwarden dat zusterkerken
elkaar 'slechts' hoeven te informeren over relaties met derden; de CaNRC hebben
de regel dat zusterkerken elkaar daarover zullen consulteren; graag zouden ze van
de GKN zwart op wit de toezegging krijgen van consultatie vooraf voor het geval
dat de GKN relaties zouden willen aangaan met een kerk in de regio waar de
CaNRC leven en werken (voorbeelden:OPC, IPB Brazilië). Toegezegd is deze
wens over te brengen.

5. De CaNRC hebben haar deputaten opgedragen met deputaten BBK in gesprek te
gaan over het besluit van de GS Ommen inzake de zegen in diensten waarin geen
predikant voorgaat (met name op het punt van de ambtsvisie: verhouding ambten
predikant en ouderling).

6. De CaNRC hebben besloten de gesprekken met de OPC voort te zetten, met de
bedoeling tot een bevredigende afronding te komen binnen de drie jaar tot de
synode van 1998.

Beleid

1. onderhouden van de zusterkerkrelatie;
2. met de CaNRC in contact blijven over de kerkelijke situatie in Noord-Amerika, en

over de relatie met de OPC, de RCUS, de uitgetreden gemeenten uit de CRC, en
de Geref. Kerken in Quebec in het bijzonder.

3. de synode van de CaNRC in 1998 bezoeken.

Voorstellen:



27

De synode besluit deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie met de CaNRC te blijven beoefenen volgens de aanvaarde

regels; met dien verstande dat niet zonder overleg met de CaNRC relaties zullen
worden aangegaan met kerken in de regio waar ook gemeenten van de CaNRC
zijn of waar de CaNRC zendingswerk hebben;

2. de Acta van de synode toezenden aan de CaNRC.

5.1.2 REFORMED CHURCH IN THE UNITED STATES.(RCUS)

Opdrachten GS:

de zusterkerkrelatie onderhouden.

Uitvoering:

1. aan de RCUS is een brief gezonden met nadere uitleg over de besluiten van de
synode met betrekking tot het stemrecht van de zusters der gemeente, waarover
verontrusting bestaat binnen de RCUS;

2. de RCUS is op de hoogte gesteld van de besluiten inzake de steun aan de ECRZ
(Zaire); met afgevaardigden van de RCUS is regelmatig contact over zaken rond
de steun aan de ECRZ;

3. van 15 t/m 18 mei 1995 hebben ds. A. de Jager en ds. H. van Veen de synode van
de RCUS in Sutton bijgewoond, en daar de groeten van de GKN overgebracht en
met deputaten van de RCUS overleg gevoerd over zaken van wederzijds belang.
Deze synode heeft het principe-besluit van de synode van 1994 bekrachtigd, dat
voortaan naast de Heidelbergse Catechismus de Nederlandse Geloofsbelijdenis
en de Dordtse Leerregels zullen gelden als belijdenisgeschriften van de RCUS.
Verder heeft deze synode besloten afgevaardigden te sturen naar NAPARC en de
Alliance of Reformed Churches,en naar de GS van Berkel en Rodenrijs. 

4. met steun van de Nederlandse afgevaardigden is de RCUS toegelaten als lid van
de ICRC. De RCUS hoopt afgevaardigden te kunnen sturen naar de vergadering in
Seoul in 1997.

Beleid:

1. de zusterkerkrelatie onderhouden;
2. informatie uitwisselen over contacten met kerken in Noord-Amerika, Mexico en

Zaire;
3. zo nodig in gesprek blijven over de zaak van het stemrecht van de zusters,

waartegen de RCUS bezwaren blijft houden;
4. de synode van de RCUS in 1998 bezoeken.

Voorstellen:

de synode besluit deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie met de RCUS te blijven beoefenen, volgens de aanvaarde

regels;
2. de besluiten van de synode betreffende kerken in Noord-Amerika, Mexico en

Zaire, aan de RCUS toezenden;

5.1.3 FREE REFORMED CHURCHES OF AUSTRALIE.(FRCA)
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Opdrachten GS Ommen:

1. de zusterkerkrelatie met de FRCA onderhouden;
2. de Acta van de synode aan de FRCA toezenden;
3. de synode van de FRCA regelmatig bezoeken;
4. met de FRCA doorspreken over de voortgang van de contacten met de Presbyteri-

an Church of Eastern Australia (PCEA) en de Reformed Churches of NewZealand
(RCNZ);

5. de beslissing van de synode t.a.v. de PCEA aan de FRCA meedelen.

Uitvoering:

1. de Acta zijn aan de FRCA toegezonden;
2. in een uitvoerige brief hebben deputaten gereageerd op vanuit de FRCA gerezen

kritiek op de rapportage van deputaten t.a.v. de FRCA; misverstanden konden uit
de weg worden geruimd, hoewel verschillen van mening zijn gebleven;

3. met de afgevaardigden naar de ICRC te Zwolle is uitvoerig doorgesproken over de
verschillen van mening;

4. de broeders A.de Jager en D.J. van Wijnen hebben de synode van Byford in 1994
bezocht; deze synode besloot vooralsnog lid van de ICRC te blijven, maar wel
verandering van de Constitution te bepleiten; tenslotte werd besloten de verhou-
ding tussen gereformeerde en presbyteriaanse kerken in het algemeen in studie te
nemen, en in afwachting van de uitkomst daarvan de contacten met presbyteriaan-
se kerken op een laag pitje te zetten.

Beleid:

1. de zusterkerkrelatie blijven onderhouden;
2. de synodes van de FRCA in de regel eens in de vier jaar te bezoeken.
3. met de FRCA in overleg te blijven over de gesprekken met de PCEA en de RCNZ,

over de ontwikkelingen binnen de Reformed Churches of Australia, en over zaken
die de ICRC betreffen;

Voorstellen:

De synode draagt deputaten op:
1. de zusterkerkrelatie met de FRCA te blijven beoefenen volgens de aanvaarde

regels;
2. de Acta van de synode aan de FRCA toe te zenden.

5.1.4 EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH OF IRELAND. (EPCI)

Opdrachten GS Ommen:

1. de zusterkerkrelatie onderhouden;
2. de evangelisatiepost van de EPCI in Blackburn (voorheen Accrington) financieel

steunen tot een bedrag van maximaal ƒ 20.000 per jaar.

Uitvoering:

1. met de EPCI is contact geweest over de eventuele organisatie van een regionaal
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zendingscongres van lidkerken van de ICRC in 1995; dit heeft ondanks de inzet
van deputaten van de EPCI (nog) niet tot positief resultaat geleid;

2. de steun aan het werk in Blackburn is doorgegaan; de rapporten over de voort-
gang van het werk spreken van een verblijdende groei; met steun van de Geref.
Kerk te Alphen aan den Rijn kon een eigen kerkgebouw worden verworven,
hetgeen het werk ten goede komt.

Beleid:

1. de zusterkerkrelatie blijven onderhouden;
2. aandacht blijven geven en vragen voor de relaties van de EPCI met de Reformed

Presbyterian Church;
3. contact onderhouden over het werk van kerkopbouw in Engeland en Wales;
4. afhankelijk van de ontwikkeling van het werk in Blackburn financiële steun aan dit

projekt te blijven geven, tot een maximum van ƒ 20.000 per jaar; streven naar een
afbouw binnen afzienbare termijn; over de steun aan deze gemeente contact
onderhouden met de kerk te Alphen aan den Rijn;

5. met de EPCI contact te onderhouden over eventuele kerkelijke relaties met de
Evangelical Presbyterian Church in England and Wales;

6. om de drie jaar de EPCI een bezoek brengen.

Voorstellen:

De synode besluit deputaten op te dragen:
1. de zusterkerkrelatie met de EPCI te blijven beoefenenvolgens de aanvaarde

regels;
2. het kerkopbouwwerk te Blackburn te blijven steunen tot een maximum van ƒ

20.000 per jaar.

5.1.5 REFORMED PRESBYTERIAN CHURCH OF IRELAND. (RPCI)

Opdrachten GS Ommen:

1. de zusterkerkrelatie met de RPCI onderhouden.

Uitvoering:

2. tijdens de ICRC te Zwolle is geregeld contact geweest met de afgevaardigden van
de RPCI;

3. de RPCI voelt niet voor de gedachte het vierjaarlijks overleg dat ze heeft met EPCI
en FCS tot zo'n congres om te vormen of uit te bouwen.

Beleid:

1. de zusterkerkrelatie
2. aandacht blijven geven en vragen voor de relaties van de RPCI met de Evangelical

Presbyterian Church;
3. om de drie jaar de RPCI een bezoek te brengen.

Voorstellen:
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De synode besluit deputaten op te dragen:
de zusterkerkrelatie met de RPCI te blijven beoefenen volgens de aanvaarde regels.

5.1.6 FREE CHURCH OF SCOTLAND. (FCS)

Opdrachten GS Ommen:

handhaven aanbod GS Leeuwarden 1990 tot aangaan van een zusterkerkrelatie.

Uitvoering:

1. deputaten hebben de commissie voor oecumenische betrekkingen van de FCS het
besluit van de synode meegedeeld, waarbij ook de bijgestelde regels voor de
beoefening van zusterkerkrelaties aan het werden meegedeeld. Dit heeft er  toe
geleid dat de General Assembly van de FCS in 1994 met blijdschap het aanbod
voor een zusterkerkrelatie heeft aanvaard. Deputaat ds. H. van Veen heeft die
General Assembly bijgewoond en namens de Gereformeerde Kerken daar zijn
vreugde uitgesproken voor de genomen beslissing.

2. met de afgevaardigden van de FCS tijdens de ICRC te Zwolle is informeel goed
contact geweest;

3. er is schriftelijk contact geweest over de kwestie van het al of niet organiseren van
een regionaal zendingscongres van lidkerken van de ICRC; de FCS heeft hierover
hetzelfde standpunt als de RPCI;

4. met de FCS is incidenteel overlegd over hulp aan haar de Free Church of India,
ontstaan uit Schotse zendingswerk.

Beleid:

1. de zusterkerkrelatie onderhouden en zoeken naar mogelijkheden deze nog wat
concreter invulling te geven; blijven streven naar inbreng van de FCS in conferen-
ties van de ICRC-lidkerken;

2. met de FCS contact onderhouden over eventuele kerkelijke relaties met een
Evangelical Presbyterian Church in England and Wales;

3. bezoeken van de General Assembly van de FCS in 1997;

Voorstellen.

De synode besluit deputaten op te dragen:
de zusterkerkrelatie met de FCS te blijven beoefenen volgens de aanvaarde regels.

5.1.7 PRESBYTERIAN CHURCH OF EASTERN AUSTRALIA. (PCEA)

Opdracht GS Ommen:
           
Het contact met deze kerk voortzetten, met het oog op het aangaan van een zusterker-
krelatie.

Uitvoering:
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1. met de afgevaardigden van de PCEA is contact geweest tijdens de vergaderingen
van de ICRC te Zwolle;

2. er heeft geen intensieve briefwisseling plaatsgevonden; de synode van Ommen
heeft ook geen concrete zaken aangegeven waarover deputaten de PCEA zouden
moeten benaderen;

3. deputaten constateren dat de verwachte duidelijkheid van de kant van de FRCA
ten aanzien van de relatie met de PCEA is uitgebleven; de synode van Byford
heeft besloten contacten als deze op een laag pitje te zetten zolang de kerken de
relaties met presbyteriaanse kerken in studie hebben; navraag bij deputaten van
de FRCA heeft opgeleverd dat zij geen opdracht hebben hierover te rapporteren
aan de eerstvolgende synode in 1996. 

Beleid:

Deputaten hebben besloten zich tot deputaten van de FRCA te wenden om hen de
voorstellen voor te leggen die zij willen doen aan de synode van Berkel en Rodenrijs,
met het verzoek daarop te willen reageren. 

Voorstellen:

Deze zullen worden opgenomen in het aanvullend rapport, rekening houdend met de
reactie van deputaten van de FRCA.

5.1.8 REFORMED CHURCHES OF NEW ZEALAND.(RCNZ)

Opdracht GS Ommen:

het contact met de RCNZ voort te zetten en zo mogelijk te intensiveren.

Uitvoering:

1. deputaten zijn bezig de correspondentie in het verleden tussen de GKN (alsmede
de FRCA) en de RCNZ in kaart te brengen; een eerste verkenning leert dat het
struikelblok voor contact steeds is geweest de relatie van de RCNZ met de GKN
(synodaal); nu deze relatie is verbroken is dit struikelblok daarmee uit de weg
geruimd;

2. deputaten hebben tijdens de ICRC te Zwolle een vruchtbaar onderhoud gehad met
de afgevaardigden van de RCNZ, de predikanten B. Hoyt en W. Wiersma;

Beleid:

Deputaten wachten af met welke voorstellen de Nieuwzeelandse deputaten op hun
synode (te houden in de loop van 1995) zullen komen, en welke besluiten die synode
zal nemen ten aanzien van de relatie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Voorstellen.

Deputaten hopen in hun aanvullend rapport met voorstellen te komen, op grond van de
besluiten die de synode van de RCNZ heeft genomen.

5.1.9  PRESBYTERIAN ASSOCIATION IN ENGLAND.(PAE)
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Opdrachten GS Ommen:

1. het contact voortzetten en zo mogelijk intensiveren;
2. desgevraagd door middel van een waarnemer de vergadering van de Council van

de PAE en de 'interim presbytery' bijwonen;
3. waar mogelijk de uitbouw van de PAE in gereformeerde richting bevorderen;
4. overleg blijven voeren met plaatselijke kerken in Nederland die steun bieden aan

de bij de PAE aangesloten kerken;
5. de East Hull Presbyterian Church te steunen tot een bedrag van maximaal ƒ

30.000 per jaar.

Uitvoering:

1. deputaten zijn steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van en de
discussies binnen de Council en de 'interim presbytery' van de PAE; 

2. eenmaal hebben twee waarnemers een vergadering van de Council bezocht;
3 contacten zijn er ook geweest via plaatselijke kerken (zoals de kerk van Berkum die

een relatie heeft met de kerk te Hull);
4. deputaten ontvingen de concept-kerkorde voor een "Evangelical Presbyterian

Church in England and Wales"(EPCEW), die dit jaar gevormd zou moeten worden;
langzaam maar zeker nadert de besluitvorming hierover en over andere zaken een
afronding.

5. ook de afgelopen jaren is de financiële ondersteuning van de kerk te Hull voortge-
gaan;

6. in november 1993 en november 1994 hebben deputaten deelgenomen aan het
'Engeland-overleg' van kerken en comité's die contacten hebben in, resp. hulp
geven aan kerken in Engeland, Schotland en Wales; dit kleine platform heeft
besloten zich voortaan te laten vertegenwoordigen in het bredere platform. 

Beleid:

1. de ontwikkelingen in de richting van de EPCEW blijven volgen;
2. desgevraagd en desgewenst waarnemers sturen naar vergaderingen van de PAE

of EPCEW;
3. nagaan in hoeverre en wanneer een zusterkerkrelatie met een EPCEW tot de

mogelijkheden behoort.
4. de kerk te Hull zo nodig financieel te blijven steunen; over deze steun contact te

onderhouden met de kerk te Berkum.
5. deelnemen aan het 'Engeland-overleg' van kerken en groepen die contacten

onderhouden met, resp. steun verlenen aan kerkewerk in het Verenigd Koninkrijk.

Voorstellen:

1. In hun aanvullend rapport hopen deputaten hun visie te kunnen geven op de
aangenomen kerkorde van de EPCEW; op basis daarvan willen ze nadere
voorstellen aan de synode voorleggen.

2. Wat de steun aan de kerk te Hull betreft willen deputaten in hun aanvullende
rapport concrete voorstellen doen op basis van een evaluatie en vooruitblik.

5.1.10  ELY REFORMED CHURCH TE CARDIFF.(ERC)
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Opdracht GS Ommen:

1. de synode dienen met een studierapport met een duidelijke beoordeling van de
'Subordinate Standards';

2. een voorstel doen inzake een nadere relatie met deze kerk.

Uitvoering:

1. een studierapport is er nog niet; de raad van de kerk in Cardiff is bezig met een
grondige bestudering van eerder door een van de deputaten gemaakte opmerking-
en; zo mogelijk nader daarover in het aanvullend rapport;

2. zowel schriftelijk als persoonlijk zijn er met ambtsdragers van Ely Reformed
Church vruchtbare contacten geweest, onder meer tijdens de ICRC te Zwolle.

3. de contacten tussen Amersfoort-Oost en Cardiff zijn in een kerkelijk kader gezet;
er zijn nu contacten op kerkeraadsniveau;

4. positief te beoordelen is dat regelmatig waarnemers van Ely Reformed Church de
vergaderingen van de PAE bijwonen.

Beleid:

1. de contacten met Ely Reformed Church blijven onderhouden;
2. de 'Subordinate Standards' nader bezien en beoordelen;
3. contact onderhouden met de kerk van Amersfoort-Oost;
4. de kerk te Cardiff eens in de drie jaar bezoeken.

Voorstellen:

Deputaten hopen in hun aanvullende rapport met nadere voorstellen te komen.

5.1.11 ORTHODOX PRESBYTERIAN CHURCH (OPC)

Opdrachten GS Ommen:

het contact voorzetten en zo mogelijk intensiveren.

Uitvoering:

1. er is weinig contact geweest met de OPC; een uitnodiging voor de synode van
deze kerk hebben deputaten niet gehonoreerd, vanwege praktische onmogelijk-
heid maar vooral ook omdat we in dezen vooralsnog een 'volgend beleid' aanhou-
den t.o.v. de Canadian Reformed Churches;

2. positief begroeten deputaten de toelating van de OPC als lid van de ICRC;
3. contacten met deputaten van de OPC zijn er wel geweest (vanuit sectie IV) ten

aanzien van kerkengroepen in Kenya;
4. tijdens het bezoek van de deputaten de Jager en van Veen aan Canada en de

USA hebben zij overleg gevoerd met een afgevaardigde van de OPC, rev. R.
Needham.

5. deputaten volgen nauwlettend de gesprekken met en de discussies over de OPC
van de Canadian Reformed Churches.

6. de synode van Abbotsford van de CANRC heeft besloten deputaten op te dragen
de gesprekken met de OPC voort te zetten, en deze af te ronden binnen de drie
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jaar tot de synode van 1998.

Beleid:

1. de contacten met de OPC voortzetten en waar mogelijk intensiveren, zulks in nauw
overleg met de deputaten van de CANRC. 

2. met de OPC contact onderhouden over steun aan kerken in de Derde Wereld
waarmee de OPC ook contacten onderhoudt of waaraan zij steun verleent.

Voorstellen:

De synode besluit deputaten op te dragen:
1. de contacten met de OPC voortzetten en waar mogelijk intensiveren, zulks in nauw

overleg met de deputaten van de CANRC. 
2. op basis van de besluiten van de synode van de CANRC in 1998 de volgende

synode (1999) voorstellen te doen over de toekomstige relatie tussen de GKN en
de OPC.

5.1.12 CHRISTIAN REFORMED CHURCHES (CRC).(in N.Amerika)

Opdrachten GS Ommen:

de ontwikkelingen in en rond de CRC te blijven volgen en alert te zijn op mogelijkheden
deze in gereformeerde zin te beinvloeden.

Uitvoering:

1. deputaten hebben getracht aan deze opdracht te voldoen, door de pers in dezen
bij te houden en met name te volgen wat binnen de CaNRC hierover wordt
gepubliceerd;

2. deputaten menen dat de CaNRC alert reageren op genoemde ontwikkelingen en
dat zij meer dan de GKN geroepen zijn en zich ook gero\epen blijken te voelen tot
beinvloeding waar mogelijk in gereformeerde richting.

Beleid:

blijven volgen van de ontwikkelingen, en hierin zich laten informeren door de zusterker-
ken in Canada.

Voorstellen:

De synode besluit deputaten op te dragen:
alert te blijven op ontwikkelingen in en rond de CRC in NoordAmerika.

5.2 INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN GEREFORMEERDE KERKEN (ICRC)

Besluit GS Ommen:

het lidmaatschap van de ICRC te bestendigen.
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Uitvoering:

Deputaten hebben de Gereformeerde Kerken vertegenwoordigd op de vergadering van
de ICRC van 1 t/m 10 september 1993 te Zwolle.Een verslag van de afgevaardigden ds
A.de Jager en ds. H. van Veen is als bijlage aan dit rapport toegevoegd.

Beleid:

Afgevaardigden zullen worden aangewezen om de Gereformeerde Kerken in Neder-
land te vertegenwoordigen op de vergadering van de ICRC die D.V. september 1997 te
Seoul (Zuid-Korea) zal worden gehouden.

Voorstel:

De synode besluit het lidmaatschap van de ICRC te bestendigen.
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BIJLAGE BIJ 5.2

Rapport van ds. A.de Jager en ds.H.van Veen van de International Conference of
Reformed Churches, gehouden te Zwolle van 1 t/m 9 September 1993.

1. Algemeen.

De conferentie is geopend op 1 en gesloten op 9 Sept.1993. Op de avond van 31
Augustus is een bidstond gehouden waarin ds. O.J.Douma voorging. Op 1 September
opende ds.J.Hagg de conferentie namens de samenroepende kerk van Zwolle-Zuid. Hij
sprak onder meer de wens uit dat deze I.C.R.C.een 'zingende conferentie'zou zijn.
In het nieuwe moderamen werden op voorstel van het Interim Comittee benoemd
Ds.A.de Jager als voorzitter, dr. S.G. Hur als vice-voorzitter, rev. W.P.Gadsby als
'recording secretary' rev. M.van Beveren als 'corresponding secretary'en br.H.A.
Berends als penningmeester.
Tijdens het tweede gedeelte van de conferentie werd dr. Hur vervangen door dr.K.S.
Lee. Prof.dr. J.Faber en prof A.C. Boyd werden als adviseur van de conferentie
aangewezen.
Van de Gereformeerde Kerken waren als stemhebbende leden aanwezig ds. A.de
Jager en ds. H.van Veen. Drs. C.J.Haak was aangewezen als adviseur. Diverse
deputaten hebben een deel van de conferentie als gast bijgewoond, terwijl met name
de avond-vergaderingen zich mochten verheugen in de aanwezigheid van meerdere
leden van de plaatselijke kerk van Zwolle-Zuid en andere belangstellenden.
Door kerkeraad en gemeente van Zwolle-Zuid is enthousiast en met geweldige inzet
gewerkt om de conferentie tot een succes te maken. Met name de voorbereidingscom-
missie heeft veel werk verzet. Ook de vele gastgezinnen hebben hun best gedaan het
verblijf in Zwolle voor hun gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Diverse activiteiten
rond de conferentie hebben deze dagen te meer onvergetelijk gemaakt. Te noemen
vallen de excursie naar de Theologische Universiteit in Kampen, de spontaan georgani-
seerde fietstocht in Zwolle en omstreken, de ontvangst door de burgemeester van
Zwolle in het fraaie stadhuis, de 'evensong' op zaterdagavond 4 september en de 2
avondconcerten in de 'Koningskerk' na afloop van de vergadering. En hartverwarmend
was ook het speelse optreden van de kinderen van de plaatselijke gereformeerde
basisschool op de eerste dag van de conferentie!

De sfeer van deze conferentie kan worden getypeerd als hartelijk en broederlijk. Moest
op vorige conferenties nog veel tijd en aandacht gespendeerd worden aan het door-
spreken van onderlinge verschillen en wrijfpunten,deze conferentie heeft vooral in het
teken gestaan van wederzijdse herkenning en de wil de onderlinge samenbinding en
samenwerking te bevorderen.
Verheugend is niet alleen de sterk groeiende belangstelling voor de ICRC, maar zeker
ook de aanwezigheid van diverse afgevaardigden van kerken uit de 'Derde Wereld'.
Zowel door de afgevaardigden van de lidkerken als door de 'observers' en de 'visiting-
delegates' is geanimeerd meegedaan aan de discussie over de diverse onderwerpen.
Naast de bespreking van de referaten en enkele rapporten, is behoorlijke tijd ingeruimd
voor 'inter-church discussions'. Ook de gesprekken in de wandelgangen en tijdens de
maaltijden vormen een onmisbaar en zeer waardevol onderdeel van conferenties als
deze.

2. Lidkerken.
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Alle lidkerken waren door één of meer afgevaardigden vertegenwoordigd. De conferen-
tie heeft 4 kerken als leden toegelaten, te weten de Orthodox Presbyterian Church, de
Reformed Church in the United States, the Free Reformed Churches of North America
en de Free Church of Central India. De afgevaardigden van de Free Reformed Chur-
ches of Australia deelden vooraf mee  zich van stemming te zullen onthouden. Hun
kerken menen dat ze niet in het kader van de ICRC kerken als trouwe kerken van de
Here Christus kunnen erkennen, als dat in eigen land (nog) niet mogelijk is. Enige
discussie was er nog over de vraag of de RCUS wel kon worden toegelaten. Deze kerk
heeft als belijdenisgeschrift de Heidelbergse Catechismus, terwijl de Basis spreekt over
de Westminster Standards en de Drie Formulieren van Eenheid. Een voorstel het
lidmaatschap van de RCUS uit te stellen  totdat deze kerk een positieve beslissing
heeft genomen over opname van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse
Leerregels in haar grondslag, kwam door gebrek aan steun niet in stemming. Wel werd
een voorstel aanvaard een commissie te laten bezien of de formulering van de Basis
verduidelijking en/of aanpassing behoeft. Als voorbeeld werd de mogelijkheid genoemd
dat een kerk confessionele geschriften heeft aangenomen die niet in de Basis staan
genoemd, maar die wel degelijk als voluit gereformeerd moeten worden aangemerkt.
De beide afgevaardigden van de  PCEA werden in deze commissie benoemd. Ze zullen
ook bekijken of er meer duidelijkheid kan worden geschapen ten aanzien van de regel
dat aspirant-leden aanbeveling nodig hebben van twee lidkerken.
Er waren 21 kerken vertegenwoordigd door 'visiting-delegates': de Reformed Church of
Japan, de Reformed Presbyterian Church in Taiwan (second Presbytery), de Reformed
Churches of New Zealand, de Gereja-Gereja Masehi Mushafir, de Dutch Reformed
Church of Sri Lanka, de Reformed Presbyterian Church of India, de Gereformeerde
Kerke van  Suid-Afrika, de Nederduits Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Iglesia Christiana de Fe
Reformada Venezuela, de Igreja Presbyteriana do Brasil, de Iglesia Evangelica
Presbyteriana del Peru, de Reformed Presbyterian Church of North-America, de
Associate
Reformed Presbyterian Church, de Reformed Presbyterian Church (General Assem-
bly), de Independent Reformed Churches van Edmonton, Lethbridge, Telkwa en
Wellandport en de Ely Presbyterian Church (Reformed) van Cardiff (in Wales). Ver-
scheidene van deze kerken stelden zich aan de conferentie voor. Voorts werd de
conferentie nog toegesproken door pastor Vitor Maia van de Igreja Reformada em
Portugal, die twee kleine gereformeerde kerken in Lissabon en Porto dient.

3. Referaten.

Zeven sprekers dienden de conferentie met een referaat. Op al deze referaten volgden
een geanimeerde discussie, waaraan door vele afgevaardigden werd deelgenomen. Zo
refereerde drs.C.J.Haak (GKN) over 'zending en de toorn van God'. Prof. W.N.S.Wilson
(RPCI) verzorgde een paper over 'Profetie vandaag?' Prof dr. N.H.Gootjes (CANRC)
sprak over 'catechismusprediking'. Prof A.I.Macleod (FCS) behandelde het onderwerp
'christologie en zending'. Rev.R.S. Ward (PCEA) informeerde de conferentie over
'recente kritiek op de Westminster Confessie. Prof.drs.H.M. Ohmann (GKN) leidde het
onderwerp 'heilshistorische prediking'in. Last but not least maakte prof. J.Kamphuis
(GKN) 'opmerkingen over kerk en tolerantie'.
Besloten is dat tijdens de volgende conferentie het aantal referaten tot 5 beperkt zal
blijven en dat gestreefd zal worden naar onderwerpen die nog sterker praktisch van
aard zullen zijn. De volgende vijf onderwerpen zijn vastgesteld:
'Bijbelse beginselen voor de verhouding tussen kerk en staat' (Dr. R.C.Beckett, EPCI);
'Een overzicht van missionaire kansen'(M.Bube OPC); 'De dienst van het Woord
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temidden van Aziatische religies' (rev. David John, FCCI); 'Spreken in tongen' (ds
E.A.de Boer, GKN). Ook dr. R.Gaffin (OPC) heeft een referaat toegezegd, waarvan de
titel nog nader zal worden vastgesteld.

4. Financiën.

Het rapport van de penningmeester br.Berends, werd onder dank aanvaard. De
CANRC meldde dat na controle de boeken in orde bleken te zijn. Br. Berends werd
onder dank gedechargeerd van zijn beheer over de periode 1989-1993. Op voorstel
van de commissie voor de financiën werd besloten in de instructie van de penning-
meester op te nemen dat geen lidkerk meer dan 49% van de kosten voor haar rekening
zal nemen. Tot nu toe werd meer dan 60% van de kosten gedragen door de GKN. Het
rapport van de penningmeester is opgenomen in de Proceedings van de conferentie.

5.Rapport over 'theological affirmation'.

De conferentie van Langley had op voorstel van de PCEA een commissie benoemd om
te bezien of een gezamenlijke verklaring kon worden opgesteld over de vraag naar de
kenmerken van een 'ware kerk' en de konsekwenties van zo'n verklaring voor toelating
van elkaars leden tot het avondmaal, kanselruil etc.
De commissie kwam in haar rapport tot de conclusie dat zo'n verklaring niet nodig is,
daar de belijdenisgeschriften van de lidkerken hierin duidelijk zijn. Voorts werd gecon-
stateerd dat op grond van deze confessies er geen wezenlijke verschillen op dit punt
bestaan tussen de lidkerken. Tenslotte gaat het rapport in op de practische konskwen-
ties van de geconstateerde overeenstemming voor de relatie tussen de diverse kerken.
Tijdens de conferentie bleek brede steun te bestaan voor de conclusies van het
rapport. Besloten werd het aan de kerken ter overweging aan te bevelen.

6. Zendingszaken.

De commissie voor de zending had een rapport opgesteld dat vooral een inventarisatie
biedt van de zendingsaktiviteiten van de lidkerken en van de wensen die bij die kerken
leven t.a.v. mogelijke samenwerking in de zending. Dr.K.Deddens legde als rapporteur
enkele aanbevelingen aan de conferentie voor die na enige discussie werden overge-
nomen:
1. de commissie zal actuele informatie vanuit de kerken verzamelen m.b.t. zendingsak-
tiviteiten in het algemeen, en ook m.b.t. zendingsopleiding en zendingsmethoden:
2. de commissie zal de respectievelijke lidkerken vragen vier regionale zendingsconfe-
renties te organiseren, twee jaar na elke I.C.R.C en wel in Amerika, in Europa (inclusief
Oost-Europa), in Afrika, en in het Verre Oosten. De rapporten van deze conferenties
dienen tenminste anderhalf jaar voor de eerstvolgende I.C.R.C. aan het Missions
Comittee gezonden te worden;
3. de commissie zal aan de kerken die het evangelie aan de joden verkondigen vragen
met elkaar in contact te treden, en haar rapport tenminste anderhalf jaar voor de
eerstvolgende I.C.R.C  aan het Missions Comittee toe te zenden;
4 de commissie zal de lidkerken ieder halfjaar via een nieuwsbrief informeren over het
zendingswerk, met een uiteenzetting van de behoeftn en de gebruikte methoden;
5. de commissie zal haar rapport uiterlijk een jaar voor de eerstvolgende I.C.R.C. aan
de secretaris toe zenden.
In het Missions Comittee werden benoemd: dr. K.Deddens (GKN) als samenroeper,
prof.A.C. Boyd (FCS), M.Bube (OPC), dr. K.S. Lee (PCK).
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7. Oecumenische belijdenisgeschriften.

De Presbyterian Church of Eastern Australia legde in een brief de conferentie enkele
voorstellen tot wijziging van de Engelse tekst van de Apostolische Geloofsbelijdenis
voor. Als voorzitter van de commissie die zich met de tekst van de oecumenische
belijdenisgeschriften had bezig gehouden, ging prof. dr. J. Faber op de voorstellen in.
Terecht is de vinger gelegd bij enkele oneffenheden. De voorgestelde noot bij de
belijdenis dat Christus 'is neergedaald in de hel' verdient geen aanbeveling, daar ze
uitgaat van één bepaalde exegese van deze woorden (de Heidelbergse Catechismus
volgt b.v. een andere uitleg). Besloten werd van de brief van de PCEA kennis te nemen
en deze op te nemen in de Proceedings van de conferentie.

8.   Regionale conferenties.

Na enige discussie over de voordelen en de nadelen werd deze zaak aan het Interim
Committee ter bestudering opgedragen. Het Interim Committee zal de lidkerken advies
vragen en dan een evaluatie maken van de noodzaak, de kosten, de organisatie en
andere aspecten van zulke conferenties. Hierover zal rapport worden uitgebracht aan
de eerstvolgende I.C.R.C.
Ook werd besloten dat de lidkerken de corresponding secretary zullen informeren over
kerken in de Derde Werld die mogelijk interesse hebben in de I.C.R.C.

9. Planning I.C.R.C. 1997.

Van de te houden referaten hebben we al melding gemaakt onder punt 3 van ons
rapport. Besloten is dat de volgende conferentie zal worden gehouden in Seoul, Zuid-
Korea. De opening zal D.V.plaatsvinden op 20 Augustus 1997. De OPC verklaarde zich
bereid de organisatie van de conferentie op zich te nemen,mocht de PCK daartoe
onverhoopt niet in staat zijn. Dit onder voorbehoud van goedkeuring door het voltallige
'Committee for Ecumenicity and Inter-church Relations' van deze kerk.

10.  Persverklaring.

Aan het eind van de conferentie is een persverklaring vastgesteld, waarin onder meer
de belangrijkste besluiten die in Zwolle genomen werden, kort zijn vermeld. Benadrukt
wordt de "exellent spirit of fellowship" die heel de conferentie heeft gekenmerkt. De
discussie over de diverse onderwerpen heeft bijgedragen aan versterking van het
onderling begrip tussen de verschillende kerken. Aandacht werd gevraagd voor de
problemen in diverse regio's, met name voor de moeilijke situatie in Zuidelijk-Afrika. De
omstandigheden waaronder de kerken in de Derde Wereld verkeren, zullen centraal
staan tijdens de volgende conferentie, die D.V. in 1997 in Seoul zal plaatsvinden.

11.  Wandelgangen.

Door leden van BBK zijn met diverse afgevaardigden officiële en informele gesprekken
gevoerd. Met de delegatie van de FRCA is uitvoerig doorgesproken over enkele zaken
die betrekking hebben op de relaties tussen deze kerken ende GKN,de verhoudingen
tussen FRCA en de PCEA, en de moeite van de FRCA met het lidmaatschap van de
I.C.R.C. Uw afgevaardigden zijn van oordeel dat dit gesprek heeft bijgedragen tot
verbetering van de sfeer, en het wegnemen van enkele misverstanden. Bij de broeders
is er sterk op aangedrongen zich ervoor in te zetten dat de FRCA blijven meedoen
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binnen de I.C.R.C. Toegezegd is van onze kant er alles aan te doen de communicatie
tussen GKN en FRCA te verbeteren. Ook heeft een ontmoeting plaats gehad met de
waarnemers van de RCNZ, in het kader van hun opdracht te spreken met vertegen-
woordigers van de Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de
Gereformeerde kerken. Op hun verzoek hebben de waarnemers van de Nederlands
Gereformeerde Kerken een gesprek gehad met ds. O.J.Douma en ds. H.van Veen,
waarin zowel de verhoudingen binnen Nederland als de contacten met de buitenlandse
kerken aan de orde kwamen. Gesproken is verder met de broeders van de EPCI
(m.n.over de steun aan de mission church te Blackburn), van de Ely Presbyterian
church te Cardiff, met prof Potgieter van de Nederduits Geref.Kerk Zuid-Afrika, en met
rev. G.W.Donnan van de Reformed presbyterian Church (General Assembly). In de
wandelgangen kon met diverse afgevaardigden informatie worden uitgewisseld. Enkele
delegaties hebben met de betrokkenen secties van het deputaatschap BBK overleg
gevoerd.

12. Conclusies.

a. de spanning waarover nog gesproken werd in de rapporten van de conferentie te
Edinburgh  en Langley, was in Zwolle geheel afwezig. Het is duidelijk dat de
kerken elkaar steeds meer en beter leren kennen, zodat over nog aanwezige
verschilpunten op een ontspannen wijze en op basis van wederzijds begrip kan
worden doorgesproken. Het wantrouwen dat bij de start van de I.C.R.C .nog
bestond, heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen en herkenning. Geconstateerd kan
ook worden dat de ontmoeting en de samenwerking binnen de I.C.R.C.een
positieve uitwerking heeft op de relaties tussen de verschillende kerken onderling.
De conferentie in Zwolle heeft te meer aangetoond dat de I.C.R.C.langzaam maar
zeker de groeistuipen te boven komt en een organisatie wordt met een gezonde
basis en een stevige stuctuur.

b. Bovenstaande betekent niet dat we er al zijn. De I.C.R.C. is een jonge organisatie
die nog een lange weg heeft te gaan.
We herhalen wat ook al in de rapporten over eerdere conferenties aan de orde
kwam, dat er nog heel wat werk te doen is om de I.C.R.C. te laten uitgroeien tot
meer dan een ontmoetingspunt en een praatclub. We zijn van oordeel dat Zwolle
op dat punt weer een stap verder heeft gezet in de goede richting. De beslissingen
inzake de zending zijn er een voorbeeld van. We hopen dat het organiseren van
regionale zendingsconferenties van de grond zal komen. Voor wat Europa betreft
zouden de geref.kerken in overleg kunnen treden met de zusterkerken in Schot-
land en Ierland om een gezamenlijke voorbereidende commissie te vormen. In een
vroeg stadium zouden voor wat ons land betreft de zendende kerken geinformeerd
kunnen worden (b.v.via 'College van Samenwerking').
Ook het besluit te streven naar overleg en samenwerking in zake de evangeliever-
kondiging onder het joodse volk en de steun aan de kerken in Oost-Europa is een
goede stap. En de voorlopige afspraken die zijn gemaakt voor de conferentie van
1997 zijn hoopgevend. Het zal veel vragen van de lidkerken en van het Interim
Committee om de komende jaren creatief en besluitvaardig te zijn met het oog op
de uitbouw van de I.C.R.C. tot een bruikbaar instrument voor de voortgang van de
verkondiging van het evangelie in de wereld en de samenbinding van de diverse
gereformeerde kerken in die wereld.

c. Ook zal moeten worden verder gewerkt aan de promotie van de I.C.R.C bij kerken
die de basis onderschrijven maar die tot nu toe geen afgevaardigden hebben
gestuurd. We denken aan kerken die uit de GOR zijn getreden, maar ook aan
kerken die nog lid zijn van deze organisatie, maar zich afvragen of ze wel lid
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kunnen blijven. Het ligt op de weg van de leden van de I.C.R.C deze kerken te
informeren over de I.C.R.C. als een mogelijk alternatief voor de GOR. En dan zijn
er ook kerken met name in de Derde Wereld, die weing tot geen oecumenische
contacten hebben en voor welke een lidmaatschap van de I.C.R.C een doorbre-
king van het isolement zou kunnen betekenen en een bemoediging voor de
opbouw en de uitbouw van het kerkelijk leven.

d. Deputaten` zullen in alle bescheidenheid en beslistheid moeten blijven trachten de
zusterkerken in Australië te overtuigen van het nut en het belang van een continu-
atie van haar lidmaatschap van de I.C.R.C. Dat geldt niet alleen voor die kerken
zelf - die anders in een onvruchtbaar isolement dreigen te komen - maar evenzeer
voor de andere lidkerken en de I.C.R.C als geheel. We hebben elkaar als gerefor-
meerde en presbyteriaanse kerken hard nodig. We kunnen veel van elkaar leren,
en we hebben elkaar veel te bieden. We hebben namelijk een gemeenschappelij-
ke erfenis om te beheren en uit te delen.

e. Uw afgevaardigden willen U op grond van het bovenstaande nu reeds het volgen-
de voorstellen:
- desgevraagd alle medewerking te geven aan het beleggen van een regionale

zendingsconferentie in het jaar 1995, zulks in nauwe samenwerking met de
zendende kerken;

- de zendende kerken op te wekken alle door het Missions Committee gevraagde
infomatie z.s.m. te verstrekken;

- waar mogelijk andere kerkgemeenschappen die daarvoor in aanmerking komen
te attenderen op het bestaan en de mogelijkheden van de I.C.R.C.
Sectie 3 zal t.z.t. op grond van de Proceedings van Zwolle nadere voorstellen
formuleren die kunnen worden voorgesteld aan de Generale Synode die D.V. in
1996 zal bijeenkomen in Berkel en Rodenrijs.

f. Ondergetekenden spreken hun dankbaarheid uit aan de Koning van de Kerk die het
mogelijk heeft gemaakt dat afgevaardigden van zoveel kerken uit alle delen van de
wereld deze conferentie hebben mogen houden. Moge Hij zijn zegen verbinden aan
de besluiten die zijn genomen en de plannen die zijn gemaakt, ter bevordering van
de voortgang van zijn evangelie en de opbouw van zijn kerk. Tot aan de einden van
de aarde!

27 september 1993

A. de Jager

H. van Veen (rapporteur)
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6.  Sectie 4. Afrika en Europa

6.1 LANDEN IN AFRIKA

6.1.1 EGLISE REFORMEE CONFESSANTE AU BENIN (ERCB) BENIN

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. de door deze kerk gevraagde 'geestelijke samenwerking' aangaan en in dat kader
kerkelijke hulp te bieden op part-time basis

2. met de vereniging De Verre Naasten een samenwerking aangaan om iemand uit te
zenden, die dit werk gaat doen, waarbij de bedoelde persoon

3. samen door DVN en deputaten BBK wordt benoemd
4. in dienst komt van DVN
5. voor het 'kerkelijk' werk verantwoording aflegt aan deputaten BBK
6. de helft van de kosten vergoeden aan DVN, met een maximum van ƒ 50.000,- per

jaar
7. voor deze hulpverlening een plaatselijke gemeente zoeken, die dit werk van

deputaten BBK overneemt met akkoord van DVN

Stand van zaken:

Op dit gebied is in de verslagperiode veel gebeurd. De contacten met de ERCB zijn
voortgezet en geïntensiveerd, in nauwe samenwerking met de vereniging 'De Verre
Naasten'. Namens deputaten BBK heeft drs. C.J. Haak in de zomer van 1994 een
bezoek gebracht aan de ERCB.
De vraag van de ERCB om 'geestelijke hulp' kon worden beantwoord. In nauwe
samenwerking met DVN zijn br. en zr. J.E. Wolting-Urban te Zwolle benoemd voor het
werk in Bénin. Zij zullen voor BBK de kerken helpen bij gemeenteopbouw en namens
DVN hulp geven bij het ontwikkelingswerk. Br. en zr. Wolting zijn in maart 1995 voor
een eerste werktermijn vertrokken.
De kerken te Gouda en Waddinxveen hebben zich bereid verklaard t.z.t. het werk van
BBK in Bénin over te nemen. Daarom zijn ze nu al nauw betrokken bij de contacten met
de familie Wolting. Er is geregeld overleg tussen alle partijen. De kerken te Gouda en
Waddinxveen zijn nog bezig om een draagvlak te zoeken binnen de kerken in Zuidhol-
land. Ook bij mogelijke uitbreiding in de toekomst moeten er immers voldoende
mogelijkheden zijn om steun te blijven bieden.

Beleid:

1. In nauwe samenwerking met DVN de werkers in Bénin begeleiden.
2. In de kosten van het werk in Bénin bijdragen tot een maximum van ƒ 50.000 per

jaar.
3. Contact houden met de kerken te Gouda en Waddinxveen, om toe te werken naar

overname van dit werk van deputaten BBK door deze kerken.
4. Beleid ontwikkelen inzake de toekomst van het werk in Bénin (uitbreiding team,

steun kerkbouw).
5. Deelnemen in het ZBCC (zie onder).

Voorstel g.s. Berkel 1996:
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In nauwe samenwerking met de vereniging 'De Verre Naasten' moet de hulp aan de
ERCB worden voortgezet. Zo mogelijk moet het werk worden overgedragen aan de
kerken te Gouda en Waddinxveen.

6.1.2  AFRICAN EVANGELICAL PRESBYTERIAN CHURCH (AEPC) KENIA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

Een bezoek brengen aan deze kerk, met als opdracht: nadere informatie in te winnen
over deze kerk.
De volgende synode informeren over de contacten met deze kerk.

Stand van zaken:

In de zomer van 1994 hebben de predikanten M. Brandes en J. Klamer een bezoek
aan Kenia gebracht. Een verslag van deze reis is als bijlage aan dit rapport toege-
voegd. De informatie die tijdens deze reis werd verkregen, heeft de indruk van deputa-
ten BBK versterkt dat de AEPC voluit kerk van de Here Jezus Christus is. Daarom is
het goed de contacten aan te houden en zo mogelijk uit te breiden en te verdiepen.
De AEPC is van plan een eigen opleiding te starten in Muruu, midden in het district
waarin de meeste kerken zich bevinden. Deputaten BBK menen dat dit een goede zaak
is, vanwege het grote tekort aan predikanten en de wenselijkheid van bijscholing van
ambtsdragers. Onze kerken kunnen de AEPC helpen door personele hulp in deze
opleiding. Concreet denken we aan het sturen van gastdocenten. Op deze manier kan
tegelijk het contact met deze kerk worden geïntensiveerd.

Beleid:

1. In contact treden met de AEPC en de OPC om tot invulling te komen van de
personele hulp c.q. gastcolleges.

2. De ontwikkelingen binnen de AEPC nauwlettend blijven volgen.
3. Nadere informatie inwinnen over de Grace Bible School in Nakuru en de biblio-

theek van deze school.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

1. Het contact met de AEPC in Kenia aan te houden en zo mogelijk uit te breiden;
2. de AEPC te steunen bij het starten van een eigen opleiding, door het desgevraagd

sturen van gastdocenten.

6.1.3 REFORMED CHURCH OF EAST AFRICA (RCEA) KENIA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. een bezoek brengen aan deze kerk, met als opdracht: nadere informatie te
verzamelen over deze kerk, onder andere over de theologische opleiding en de
bibliotheek

2. in het licht van het voorgaande bezien of het gewenst en mogelijk is gastcolleges
te verzorgen in de theologische opleiding



44

3. de volgende synode informeren over de contacten met deze kerk

Stand van zaken:

Tijdens het bezoek aan Kenia door de predikanten Brandes en Klamer (zie het verslag
in bijlage zijn ook besprekingen gevoerd met de RCEA. Deze kerk blijkt geen lid te zijn
van de GOR en heeft contacten met de OPC en de GZB (de Gereformeerde Zendings-
bond in de Ned.hervormde Kerk). Ook van de RCEA mag worden geconstateerd dat we
te maken hebben met een trouwe kerk van Christus.
Deputaten BBK willen graag de contacten met de RCEA versterken. Evenals bij de
AEPC willen zij dat doen door het sturen van een gastdocent. Voor de opleiding van
predikanten en voor de bijscholing en toerusting van ambtsdragers is het werk aan de
opleiding van groot belang. De RCEA wordt nu geassisteerd door dr. Brian Wingard
(OPC) en zal zeer gebaat zijn bij personele steun vanuit onze kerken.
Van de nadere informatie die we op deze manier krijgen, zal mede afhangen welk
beleid op langere termijn gevoerd wordt.

Beleid:

1. In contact treden met de RCEA en de OPC om tot uitzending van een gastdocent
te komen.

2. De ontwikkelingen binnen de RCEA nauwlettend blijven volgen.

Voorstellen g.s. Berkel 1996:

1. het contact met de RCEA in Kenia aan te houden en zo mogelijk uit te breiden;
2. de RCEA te steunen in de theologische opleiding door het sturen van gastdocen-

ten.

6.1.4 CHRISTIAN REFORMED CHURCH OF EAST AFRICA (CRCEA) EN     
KENYA CHRISTIAN REFORMED CHURCH (KCRC) KENIA

Tijdens het bezoek aan Kenia zijn ook contacten gelegd met deze beide kerken. Het
betreft hier afsplitsingen van de RCEA. De indruk bestaat dat de reden voor de breuk
ligt in stammentegenstellingen en persoonlijke vetes. De deputaten hebben - schriftelijk
en mondeling - geadviseerd om de eenheid met de RCEA te herstellen.

6.1.5 NONGU U KRISTU U KEN SUDAN HEN TIV (NKST) NIGERIA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

deze kerken alsnog bezoeken, teneinde de eerstkomende synode te kunnen adviseren
over de wijze waarop met deze kerken de contacten kunnen worden onderhouden, dan
wel niet langer meer dienen te worden voortgezet

Stand van zaken:

Een bezoek aan deze kerk staat al jaren op de rol. Een gepland bezoek in november
1994 moest worden afgelast wegens visumproblemen. De bedoeling is om in de loop
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van 1995 de NKST alsnog te bezoeken.

Beleid:

1. In 1995 alsnog een bezoek brengen aan de NKST. Daarbij ook spreken over het
lidmaatschap van de GOR en andere oecumenische contacten.

2. Op basis van dit bezoek de g.s. Berkel en Rodenrijs adviseren over het al dan niet
voortzetten van dit contact.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Voorstellen kunnen in het aanvullend rapport worden tegemoet gezien.

6.1.6 EGLISE REFORMEE CONFESSANTE AU ZAIRE (ERCZ) ZAIRE

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. volgens de geldende regels de zusterkerk-relatie met deze kerk blijven oefenen
2. beoordelen of een bezoek aan een 'synode national' te Mbuyi noodzakelijk is
3. akkoord gaan met de reeds voor 1993 vastgestelde steun voor kerkbouwprojecten

Stand van zaken:

Deputaten BBK hebben met deze kerk volgens de geldende regels de zusterkerk-
relatie onderhouden. Een bezoek aan Zaïre is in de verslagperiode niet gebracht. Wel
heeft sectie 4 zich op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de ERCZ, door
middel van contact met de zendende kerk te Spakenburg-Zuid, de vereniging 'De Verre
Naasten' en de RCUS in Amerika. Verder wordt deelgenomen aan het jaarlijkse beraad
van instanties die bij de ERCZ betrokken zijn (ZBCC).
Onze kerken steunen de ERCZ bij kerkbouw-projecten, tot een bedrag van $ 25.000
(ongeveer ƒ 40.000) per jaar. Deputaten BBK wachten hierin telkens voorstellen af van
het Comité de Construction van de ERCZ. Van de ontvangen en bestede gelden wordt
vanuit Zaïre ook weer aan BBK verantwoording afgelegd.
Steun aan de ERCZ in deze zaak blijft van belang. Wel is afstemming met de zendende
kerk te Spakenburg-Zuid in dezen belangrijk. Ook binnen het ZBCC proberen de
verschillende betrokken instanties hun beleid zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Beleid:

1. De zusterkerk-relatie met de ERCZ volgens de geldende regels blijven oefenen.
2. Steun aan kerkbouwprojecten tot een maximum van $ 25.000 per jaar (op voorstel

van het Comité de Construction van de ERCZ).
3. In overleg met Spakenburg-Zuid af en toe de ERCZ-synode bezoeken. Het beleid

is om dat tenminste eens per 4 jaar te doen. Waarschijnlijk zal de synode van
1996 bezocht worden.

4. Deelnemen in het ZBCC (zie onder).

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Het huidige beleid te continueren.
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6.1.7 VRYE GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRICA (VGKSA)  ZUIDAFRIKA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. volgens de geldende regels de zusterkerk-relatie met deze kerken blijven oefenen
2. zonodig deze kerken bezoeken, mede in verband met hun opstelling tot de GKSA

Stand van zaken:

Met onze Zuidafrikaanse zusterkerken is op de gebruikelijke manier het contact
geoefend. Namens deputaten BBK heeft prof. dr. J. van Bruggen de synode in mei
1994 bijgewoond. Hij trad o.a. als adviseur op bij het kerkelijk examen van de predikan-
ten Bosman en Viljoen, die vanuit de NGKSA zijn overgekomen.
De sectie heeft de deputaten buitenland van de VGKSA benaderd om te vragen naar
hun huidige relatie met de GKSA. Het is belangrijk om op dit punt één lijn te trekken
met de VGKSA.

Beleid:

1. Volgens de geldende regels de zusterkerk-relatie met deze kerken blijven oefenen.
2. Nauw contact houden over de relatie met de GKSA.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Het beleid inzake de VGKSA ongewijzigd voort te zetten.

6.1.8 GEREFORMEERDE KERKE IN SUID-AFRIKA (GKSA) ZUID-AFRIKA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

deze kerken blijven aanspreken op haar zusterkerk-relatie met de Nederlands Gerefor-
meerde Kerken, zulks in nauw overleg met de VGKSA

Stand van zaken:

Met de GKSA ('Dopperkerk') is in de afgelopen periode geen contact geweest. Ook
professor Van Bruggen heeft tijdens zijn bezoek aan de VGKSA (mei 1994) geen
afgevaardigden van de GKSA ontmoet. De sectie heeft de deputaten van de VGKSA
gevraagd naar hun huidige contacten met de GKSA.

Beleid:

1. Een bezoek aan de VGKSA zo mogelijk combineren met een bezoek aan de
GKSA

2. Op de hoogte blijven van de besprekingen tussen GKSA en NGK (N) over het
Akkoord van Kerkelijk Samenleven van de NGK (N).

3. Over deze zaak contact houden met de VGKSA.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

De contacten met de GKSA voort te zetten. Een belangrijk aandachtspunt blijft de
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verhouding met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Over de relatie met de 'Dopper-
kerk' moet nauw contact blijven met de VGKSA.

6.1.9 NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SUID-AFRIKA (NGKSA) ZUID-
AFRIKA

0pdracht g.s. Ommen 1993:

alert zijn op de ontwikkeling in deze kerk en een volgende synode te rapporteren over
het al of niet gewenst zijn van voortzetting van de contacten

Stand van zaken:

Met deze kerk bestaat al vele jaren enig contact. Dit hield niet meer in dan dat bij
bezoeken aan Zuidafrika ook de NG-kerk met een beleefdheidsbezoek vereerd werd.
Sinds de synode van Ommen is er geen contact geweest. Wel was de NG-kerk
vertegenwoordigd door twee waarnemers op de ICRC te Zwolle-Zuid.
De deputaten hebben zich wel op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen
deze kerk. Het blijkt dat binnen de NGKSA diverse vormen van dwaalleer worden
getolereerd. Voorgangers die zich vanuit de bijbel tegen de dwaling verzetten, worden
buiten de kerk gesloten. Dit is o.a. de predikanten Heiberg en Viljoen en proponent
Bosman overkomen. Alle drie zijn nu lid c.q. voorganger in de VGKSA. Binnen de NG-
kerk zelf is ook veel verontrusting bij voorgangers en leden.

Beleid:

1. Aan de g.s. Berkel en Rodenrijs voorstellen de contacten met de NG-kerk niet
voort te zetten.

2. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen de NGKSA en vooral binnen
de groep van verontruste predikanten.

3. Over deze zaak contact houden met de VGKSA.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

De contacten met de NGKSA niet voort te zetten. De deputaten zullen op de hoogte
moeten blijven van de ontwikkelingen binnen de NGKSA en vooral binnen de groep van
verontruste predikanten. Ook over deze zaak moeten we intensief contact houden met
de VGKSA.

6.2 LANDEN IN EUROPA

6.2.1 EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE INDEPENDENTE (EREI) FRANKRIJK

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. alert zijn op de verdere ontwikkelingen in deze kerken, met name nu ook 'de vrouw
in het ambt' ingang krijgt

2. de volgende synode adviseren in hoeverre het zinvol blijft de contacten met deze
kerken voort te zetten, met name met de gemeente te Parijs
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Stand van zaken;

De sectie probeert de ontwikkelingen in deze kerken nauwlettend te volgen. Met name
de kwestie van 'de vrouw in het ambt' is op dit moment een heet hangijzer. Deputaten
BBK proberen de gereformeerde richting binnen de EREI te ondersteunen. Concreet
wordt steun gegeven aan de gemeente te Parijs. Deze is actief in het uitgeven en
verspreiden van gereformeerde lectuur. Ook op andere manieren wordt vanuit onze
kerken contact met de gereformeerden in Frankrijk onderhouden.
De sectie is deelnemer in het 'Frans Beraad', waarin verschillende instanties uit de
gereformeerde gezindte participeren.

Beleid:

1. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de EREI via het 'Frans Beraad' .
2. De gereformeerde richting binnen de EREI steunen en versterken. Contact houden

met de gemeente te Parijs (mondeling en schriftelijk) Deze gemeente adviseren
contact te zoeken met andere kerken die gereformeerd willen zijn. 

3. Ieder jaar opnieuw bezien of en hoe de steun aan de evangelisatie-projecten van
de gemeente te Parijs (via APEB) kan worden voortgezet.

4. Open staan voor nieuwe mogelijkheden om contact te oefenen. Het contact met
ds. Foucachon en het comité 'Steun Gardanne' uitbouwen.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

In de ingeslagen richting verder te werken.

6.2.2 GREEC EVANGELICAL CHURCH (GEC) GRIEKENLAND

Opdracht g.s. Ommen 1993:

de volgende synode adviseren of het zin heeft de contacten aan te houden, nu van hen
geen reactie op onze correspondentie is ontvangen, terwijl hun lidmaatschap van de
WCC, WARC en GOR wordt voortgezet

Stand van zaken:

In de relatie met de GEC is geen enkele ontwikkeling geweest. Deze kerk blijft lid van
o.a. de Wereldraad van Kerken. Op onze correspondentie is al jaren lang geen enkele
reactie ontvangen.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Dit contact niet voort te zetten.

6.2.3 OOST EUROPA

Opdracht g.s. Ommen 1993:

in overleg met de Stichting Fundament en eventueel de kerk te Hattem (als zendende
kerk voor de Ukraine namens de Gelderse kerken) alert zijn op ontwikkelingen in Oost-
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Europa ten einde de mogelijkheid te benutten zich als Gereformeerde Kerken in
Nederland aldaar te presenteren

Stand van zaken:

De sectie heeft zich op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in Oost-Europa.
Daartoe is onder andere overleg gevoerd met de Stichting Fundament en met de
zendende kerk te Hattem. Als daar aanleiding toe is, zullen de deputaten een oriënte-
rend bezoek aan Oost-Europa brengen.
De zendende kerk te Hattem heeft deputaten BBK attent gemaakt op een klein
kerkverband van gereformeerde kerken in de omgeving van Moskou. We zullen per
brief met deze "Unie van Evangelisch-Gereformeerde Kerken van Rusland"(ERCUR)
contact zoeken. Ook overigens blijven we alert op de ontwikkelingen in het gerefor-
meerd kerkelijk leven in Oost-Europa.

Beleid:

1. In nauw overleg met de Stichting Fundament en de kerk te Hattem alert blijven op
de ontwikkelingen in Oost-Europa, ten einde de mogelijkheid te benutten zich als
Gereformeerde Kerken in Nederland aldaar te presenteren.

2. Het waarnemerschap in het cluster "begeleiding Jos Colijn" voortzetten.
3. Schriftelijk contact leggen met de "Unie van Evangelisch-Gereformeerde Kerken

van Rusland"(ECUR) in de omgeving van Moskou.
4. Alert blijven op ontwikkelingen in het gereformeerd kerkelijk leven in Oost-Europa.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Het beleid in dezen te continueren.

6.2.4 BENIN/ZAIRE

Opdracht g.s. Ommen 1993:

geen.
Zie echter Acta g.s. Leeuwarden 1990 art. 124

Stand van zaken:

1. Deputaten BBK nemen deel aan het ZBCC (Zaire/Benin Coordination Committee)
waarin verder deelnemen DVN, Spakenburg-Zuid, Back to God Hour, Perspectives
Réformées. De gronden voor deze samenwerking zijn:
- Verschillende instanties en kerken werken op hetzelfde terrein. Het is van

belang om niet langs elkaar heen te werken.
- Vanuit het ZBCC worden adviezen verstrekt aan de ERCZ over belangrijke

kerkelijke zaken (b.v. het bedienen van de sacramenten door ouderlingen).
- Ook wordt de hulpverlening aan ERCB en ERCZ hier geregeld.

De RCUS neemt geen deel aan het ZBCC.
2. Op initiatief van BBK is geprobeerd om een einde te maken aan de financiële

ondersteuning van de beide ERCZ-predikanten vanuit het buitenland.

Beleid:
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1. Deelnemen aan het jaarlijkse beraad. Er aan werken dat ook de RCUS in het
ZBCC gaat participeren.

2. In overleg met DVN en Spakenburg-Zuid blijven evalueren of deelname noodzake-
lijk blijft.

Voorstel g.s. Berkel 1996:

Te blijven deelnemen aan het jaarlijks onderling beraad binnen het ZBCC
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BIJLAGE BIJ 6.1.2

RAPPORT van het bezoek van ds.M.Brandes en ds.J.Klamer namens deputaten BBK
aan de African Evangelical Presbyterian Church(AEPC) en de Reformed Church of
East Africa (RCEA), Kenia, van 21 juni tot 1 juli 1994.

1.AANLEIDING EN OPDRACHT.

In april 1992 heeft een deputatie van BBK een eerste kennismaking gehad met de
AEPC en de RCEA te Kenia, middels enkele vertegenwoordigers van die kerken te
Nairobi. Over deze kennismaking is gerapporteerd aan de g.s.Ommen 1993. Op grond
van die rapporten gaf de g.s. Ommen de opdracht aan deputaten BBK een bezoek te
brengen aan de AEPC en de RCEA in Kenia om:
1. nadere informatie te verzamelen over de RCEA, o.a.over de theologische opleiding

en de bibliotheek;
2. in het licht van het voorgaande te bezien of het gewenst en mogelijk is gastcolle-

ges te verzorgen aan de theologische opleiding;
3. nadere informatie in te winnen over de AEPC;
4. de volgende synode te adviseren over de contacten met deze kerken.

2.GESPREKKEN MET PREDIKANTEN EN LEDEN VAN DE AEPC.

Tijdens de eerste dagen van ons bezoek hebben wij gesproken met predikanten en
leden van de AEPC,  in Muruu ,in het Kitui-gebied.
Muru ligt 250 km ten N.O.van Nairobi.Hier is het medisch centrum van de AEPC
gevestigd. Ruim 30 jaar geleden is in deze streek door het zendingswerk van Ameri-
kaanse Presbyteriaanse Kerken (PCA en OPC) de kerk gesticht.
Van de 50 (meest kleine) gemeenten van de AEPC zijn er hier 34 gevestigd. De
overige in Nairobi en Nakuru en omgeving.
Met een viertal predikanten en met mevr.Rietkerk (arts in Muruu voor de OPC)hebben
we gesproken.
In Nairobi een ontmoeting gehad met de families Koerselman en Lukkien die zich als
(gast)leden nauw betrokken weten bij het werk van de AEPC.Ook een gesprek met nog
twee predikanten van de AEPC.
In het Kitui gebied,dat ook wel Mwingi-district wordt genoemd,wonen ongeveer 80.000
mensen.Tot de AEPC behoren er
ongeveer 4000. Er zijn 34 gemeenten en 8 predikanten.Met 4 van de 8 hebben we
uitgebreid gesproken.Namelijk met:ds Joeli Kasyuhgiru, cand.pr.Nikolas Ivuti,ds.Daniel
Kwandain en ds.David Mowa.In de fijne gesprekken bleek dat de inzet van de predikan-
ten zeer groot is. Men begeert als AEPC van harte in onderworpenheid aan de Schrift,
als het onfeilbare Woord van God te leven. In haar constitution heeft de AEPC een
confession of faith opgenomen inhoudelijk gelijk aan de Westminster Confessie. Men
heeft de Bijbel in eigen Kikambataal. In die taal wordt ook gepreekt.
De zondagse kerkdiensten worden meestal voorafgegaan door zondagschool en
vrouwenclub.Na de morgendienst zijn er catechisatielessen aan de hand van de
Westminster Catechism.In de eerste plaats voor kinderen en de mensen van buiten de
gemeente, maar op sommige plaatsen tegelijk voor de hele gemeente, zo dat men
soms 3 à 4 uur in de kerk zit.Door de afstanden en het gebrek aan vervoer is veel
activiteit om de kerkdienst geconcentreerd.
Het niveau van de opleiding van de huidige predikanten is niet hoog,maar Mw.Rietkerk
prees hun trouw.Dat heeft ook ons getroffen.
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Alle 4 predikanten waar we mee spraken hadden hetzelfde verzoek aan ons. Hulp bij
de opleiding van predikanten.
Op de vraag van ons:Wat hebben de kerken hier nodig? antwoordde één van hen
"Twee dingen: water, want het heeft lang niet geregend en de grond levert bijna niets
op, en verder: opleiding van predikanten om geestelijk voedsel aan de gemeenten te
geven. Het eerste wat ik noemde hebt u niet in uw macht, dat verwachten wij van God;
wij bidden om regen. Maar bij het tweede kunt u ons helpen: wij zullen jonge mannen
leveren, helpt u ons hen te onderwijzen".
Er is vroeger een bijbelschool in Muruu gesticht, de gebouwen staan er nog. Men wil
graag daar weer een eigen opleiding van predikanten hebben. Momenteel hebben de
kerken een door Koreaanse zendelingen gestarte opleiding in Nakuru, voornamelijk
door Korea gesponsord.Ds Munyithya van Nairobi is de rector van deze school. Er zijn
ook jongens uit het Kitui-district op die opleiding,hoewel daar veel bezwaren aan zijn:
Te ver van huis (300 km),daardoor vervreemding;te duur;geen practische training in het
eigen gebied; en de stad heeft een aanzuigende werking.Daar komt nog bij dat de
koreanen al enkele afgestudeerden uit de Kitui als church-planter in de omgeving van
Nairobi en Nakuru hebben ingezet. Die krijgen een salaris en voelen er niet voor naar
het arme platteland terug te keren,waar ze moeten leven wat de (arme) gemeenteleden
op kunnen brengen.

Samen met de kerken in Nairobi,Nakuru en omgeving vormen de kerken uit het Kitui-
district tot dusver één Presbytery. Maar onlangs is besloten dat de Kitui een eigen
Presbytery zal gaan vormen. Dan hoopt men als Presbytery zelf de opleiding ter hand
te kunnen nemen. De OPC heeft bij monde van dhr.Mark Bube, alg.secr. van de
zending van de OPC al medewerking daarbij toegezegd. Vorig jaar heeft de OPC ook al
gastdocenten gestuurd om cursussen voor ouderlingen en predikanten te geven.De
predikanten vroegen ons nu dringend of de geref.kerken in Nederland niet samen met
de OPC hen wilden helpen bij de opleiding van predikanten. In gesprekken met mevr.
Rietkerk bracht ook zij als de grote behoefte van deze kerken naar voren: Een eigen
opleiding midden in het Kitui-gebied.

Ds.R.M.Munyithya (moderater AEPC en ds D.Kithongo beide predikant in Nairobi e.o.
uitten ook twee zaken: de wens van het Kitui-gebied tot splitsing van de ene Presbytery
en een eigen predikanten opleiding.Zij waren ontvankelijk voor de argumenten die men
vanuit de Kitui aanvoerden.
De preek die we 's zondagsmorgens van ds.Muntyitya in Nairobi hoorden, was voluit
schriftuurlijk.Getuigenis van de families Koerselman en Lukkien over de preken in de
AEPC:schriftuurlijk, opbouwend en zeer aansprekend.

Conclusies en voorstellen t.a.v.de AEPC.

1. De informatie, zowel van predikanten als Leden van de AEPC hebben bij ons de
indruk versterkt dat we in de AEPC te maken hebben met een kerk die voluit kerk
van de Here Jezus Christus is.
Daarom stellen we voor de contacten met de AEPC aan te houden en zo mogelijk
uit te breiden en te verdiepen;

2. Uit de gesprekken bleek de noodzaak de opleidingschool in Muruu weer op te
starten, vanwege het tekort aan predikanten en de wenselijkheid van bijscholing
van predikanten en toerusting van ouderlingen en diakenen.
Daarom stellen we voor,desgevraagd, in overleg met de OPC, personele hulp,c.q.
gastcolleges te verzorgen,waardoor contacten onder 1. genoemd kunnen worden
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versterkt en verbreed.

3. Alleen met de OPC heeft de AEPC een zusterkerkrelatie en met de Koreaanse
kerken bestaat een zekere relatie bij de opleiding in Nakuru.Eén en ander is geen
belemmering voor een nauwere contactoefening als onder 1.voorgesteld.

Over de Grace-Bible-School in Nakuru en de Bibliotheek daarvan hebben wij door
tijdgebrek geen speciale informatie.

3. GESPREKKEN MET DE LEIDING VAN DE RCEA EN DE THEOL.OPLEI         DING.

Uit gesprekken met de leiding van de RCEA te Eldoret, en de leiding van de theol.oplei-
ding te Platteau (20 km van Eldoret):
Het zendingswerk van een "Zuid-Afrikaanse Boeren kerk" in Eldoret (waar veel uit Z-
Afrika geemigreerde boeren woonden) heeft in het midden van de 20e eeuw, geleid tot
het ontstaan van de Reformed Church of East Africa.Rond 1960 toen,door politieke
onrust, veel boeren het land verlieten werd dat werk overgenomen door de Geref.Zen-
dingsbond.(GZB).
De GZB nam de gehele verantwoordelijkheid van het werk op zich:
Opleiding en plaatsing van predikanten en evangelisten,
zorg voor onderwijs, medisch werk, jeugdwerk enz.
De laatste jaren heeft de GZB de verantwoordelijkheid steeds meer overgedragen aan
de Keniaanse kerken zelf.
Nu wordt nog personele en financiele hulp gegeven bij bepaalde projecten zoals
Bijbelvertaling,medisch werk en kader vorming.
Ds.v.d.Ham,die het project kadervorming heeft, was onze gastheer, en met hem
hebben we veel gesproken over de RCEA

Uitvoerige gesprekken hebben we gehad met het "executive committee", dat bestaat uit
het moderamen van de laatste synode.
Rev.Salomon Soett moderator,
Rev.Hosea Chemweno,plaatsverv.
Rev.Henry Wanjala ,gen secr.
Rev.Jeoffry Songok,plaatsverv.
Dhr.Joseph Musoba,alg.penningm.
Hun kantoor is in het kerkelijk centre in Eldoret.

De predikanten zijn wel aan bepaalde gemeenten gebonden,maar naar wij begrepen
gaat er veel van hun tijd in het leiding geven  aan de kerk zitten.
Na kennismaking en uitwisseling van informatie ging het gesprek al gauw over de
noodzaak van de predikantenopleiding. Het zielental van de RCEA wordt geschat op
30.000, verdeeld over ruim 200 gemeenten met 26 predikanten en 22 classes.
De broeders zeiden dat ze een verdere samenwerking met de geref.kerken Vrijgemaakt
zeer op prijs zullen stellen.Met name bij de opleiding van predikanten en in samenwer-
king met de OPC die al een docent heeft gestuurd en een aantal studenten spon-
sort.Men streeft er naar de opleiding in Eldoret uit te bouwen tot een volwaardige
opleiding van predikanten.
Momenteel participeert men in St.Pauls United Theological College. een predikanten
opleiding in Limuru, die ook uitgaat van Prebyterianen, Methodisten en Anglicanen. 
Dr.Bisem van de RCEA is daar ook lector, maar de bezwaren tegen de inhoud van
sommige colleges daar nemen toe.
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De Board van Governors van de school in Platteau heeft de vorige week vergaderd
over de vraag welke zaken met ons besproken zouden worden.
Een 3-delig verzoek:

1. Een docent voor 2 of 3 maand;
2. Sponsoring van 10 studenten;
3. Voorbede voor de opleidingsschool.

Een ander punt dat besproken werd is de band tussen de RCEA en de REC.
De broeders zeiden geen lid te zijn. "In Harare hebben we al grote bezwaren geuit.
Daar waren we als waarnemer. In Athene zijn we op uitnodiging, weer als waarnemer
geweest. We zullen echter berichten dat het onjuist is ons als lid in hun publicaties te
vermelden".
Uitvoerig werd ook gesproken over de achtergrond van de afscheiding in 1993 van de
"Christian Reformed Church of Eastern Africa", waarvan een vertegenwoordiger vorig
jaar een bezoek bracht bij de alg.secr. van BBK. Men betreurt die afscheiding omdat er
geen Bijbelse gronden voor zijn. Men is bereid tot gesprekken voor verzoening en
eenheid en vroeg ons dat over te brengen als we met de afgescheidenen zouden
praten.
We hebben de eenheid ven het geloof en de begeerte gesterkt te wordn in de ge-
ref.leer geproefd op de predikanten conferentie die we voor een deel meemaakten.
Men verheelde niet dat er nog veel zwakheid en tekorten waren, en ze deden daarom
een dringend beroep op ons voor hulp bij de opleiding.

Bezoek aan het Theol.college van de RCEA te Platteau met het committee.
Ontvangst door de docenten: rev.Jonathan Kangogo en dr.Br.T.Wingard.
Rev.Kangogo ,principal, bezocht met rev.Henry Wanjala,alg secr.RCEA in 1992 zowel
de OPC in America als het deputaatschap BBK in Nederland.
Dr.Brian Wingard is in febr.1994 door de OPC voor 3 jaar als docent te Eldoret/Platteau
benoemd.
Rev.Jack Peterson heeft in oct/nov 1993 als gastdocent (van de OPC) les gegeven in
Platteau.
Van 1971-1978 is er een evangelisten opleiding in Platteau geweest.Daarna werden de
voorgangers van de RCEA opgeleid aan het St.Paul's United theological college te
Limuru, een interkerkelijke opleiding.
In nov.1989 besloot de synode daarnaast en als "onderbouw" vcoor Limuru, een eigen
opleiding te starten in Platteau. Zo kwam er van 1989-1992 een "Tentmaking ministery"
waar de studenten naast een evangelisten opleiding ook een bepaald vak leerden, om
op die manier,voor een deel,in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Het systeem bleek niet te voldoen:De kerken op het platteland hadden juist behoefte
aan voorgangers, maar de studenten die een 'bouwvak'als bijvak hadden of 'kleerma-
ker',trokken naar de steden omdat ze in de dorpjes hun kost niet konden verdienen.

Het doel van Platteau is nu een 3-jarige pastoral training.
Sommigen worden predikant.Anderen evangelist.Na 3 jaar krijgt men een diploma als
men slaagt.Lukt dat niet dan krijgt men een certificaat.Afronding van de predikanten
studie moet nu nog aan het St.Paul's College.
Er zijn 17 2e jaars studenten. 3 afkomstig van de AEPC.De studenten worden voor een
deel door de thuiskerk onderhouden,
het grootste deel wordt gesponsord.De OPC heeft 2 jaar 10 studs à $.600,--gespon-
sord,. de GB heeft 7 studs het eerste jaar,met eenzelfde bedrag gesteund.Men hoopt
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dat de GB ook geld geeft voor het 2e jaar.
Men verwacht in sept 1994 een nieuw eerste jaar te krijgen met 20 studs.Men heeft
voldoende ruimte in de bestaande gebouwen. Dan zal er een 3e full time docent uit de
RCEA met masters degree worden aangesteld. Men hoopt op een 2e buitenlandse
docent, terwijl men voor de tussentijd een gastdocent voor 2 à 3 maand hoopt te krijgen
van de OPC of van onze kerken.
Dr. Brian Wingard is het curriculum van de opleiding aan het ontwikkelen.Bij het
curatorium is een concept ingediend,met 7 vakken:

1. Doctrinal standards of the Reformed Churches,
2. Biblical languages,
3. Reformed Polity (anti hierarchic),
4. History of RCEA,
5. Apologetics,
6. Pastoral care and counseling,
7. Hermeneutics.

Met deze vakken wil Dr.Brian Wingard het geref.karakter van de opleiding verster-
ken.Hij sprak de wens uit dat de geref.kerken in Nederland (vrijgemaakt) daar ook aan
mee wilden werken.
Hij opperde de suggestie dat er door de samenwerking met de OPC en onze kerken bij
de opleiding in Muruu (AEPC) en in Platteau (RCEA) ook tussen deze opleidingen een
nauwe band zou komen.Dat zou vruchtbaar zijn voor de kerken en veel dubbel werk
voorkomen.Dit was ook al door de alg.secr.van de OPC tegen ons gezegd.
Doordat de gebieden waar de kerken zijn,ver uiteen liggen, zijn 2 opleidingen wel
noodzaak.

Conclusies en voorstellen t.a.v.de RCEA.

1. De informatie die we kregen uit de gesprekken met de predikanten van de RCEA,
met Ds.vd.Ham en Dr.Wingard(OPC), hebben ons er van overtuigd  dat we in de
RCEA te maken hebben met een trouwe kerk van Christus;

Voorstel: Contacten met de RCEA versterken.

2. Gebleken is het belang van a.een goede geref.opleiding,(oa. predikanten te-
kort).b.bijscholing van predikanten en c.toerusting van ambtsdragers.

Voorstel: In overleg met de OPC wegen zoeken om op korte termijn een gastdocent uit
te zenden en uit te zien naar een docent op langere termijn. Overwegen van
sponsoring van een deel van de studenten. Als er een docent van ons daar is
kan er gezien worden wat nodig is voor de bibliotheek.

3. Naast een speciale relatie met de GZB heeft de RCEA een goede relatie met de
OPC.Met de REC zijn er contacten als waarnemer, maar de RCEA wil beslist geen
lid zijn. Daarom is er naar onze mening geen belemmering voor een nauwere
contactoefening zoals onder 1 voorgesteld.

4. DE AFGESCHEIDEN KERK:CHRISTIAN REFORMED CHURCH OF EASTERN      
AFRICA (CRCEA).
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Begin 1993 hebben zich een aantal gemeenten afgescheiden en vormden de Christian
Reformed Church of Eatern Africa(CRCEA). In nov.1994 stuurden zij mr.Marksen
Wafula als hun project-coordinator naar Amerika, naar de CRC en Naar Nederland
naar de Christ.geref.kerken en naar de geref.kerken (Vrijgemaakt). Mr.Wafula had al
voor enkele miljoenen aan projecten bij zich. Maar zowel de CRC in Am. en de
Christ.geref.kerken in Nederland zeiden geen ruimten te hebben om speciale contacten
met de CRCEA  aan te gaan. Bij een bezoek aan de alg.secr. van BBK is beloofd om
contact op te nemen met de CRCEA bij een visitatie aan Kenia.Vertegenwoordigers
van de CRCEA waren al in Eldoret gekomen.We hebben daar met rev.Paul Kudyi, 
moderator, en enkele stafleden gesproken.Het bleek dat stammen- tegenstellingen en
zich persoonlijk gepasseerd voelen, de redenen voor de afscheiding waren; "De RCEA
gaf ons niet de kans om God met onze gaven in de kerk te dienen" werd als eerste
reden genoemd.
Rev.Kudoyi was bij bepaalde benoemingen gepasseerd.
De tweede reden was: De stam Kalendians (waar ook de president van Kenia bij hoort)
wil ook in de kerk de baas spelen over de stammen Luya en Kikuyu waar ook kerkleden
bijhoren.
Wij hebben de broeders op het hart gebonden dat persoonlijke frustraties en rassenver-
schillen geen legitieme grond zijn om de eenheid van de kerk te breken. Daarover kan
men geen zegen verwachten. Wij hebben hen aangespoord de uitgestoken broeder-
hand van de RCEA aan te nemen en een gesprek aan te gaan tot verzoening en
herstel.
Van derden hoorden we dat persoonlijke frustraties en geldkwesties een grote rol
speelden bij de afscheiding van een viertal predikanten met enkele vooraanstaanden
en hun volgelingen. Er zijn binnen de kerk verschillende stammen maar er is geen
bevoordeling van één stam, of uitsluiting van anderen.Ook in de leiding zijn verschillen-
de stammen- vertegenwoordigd. In de politiek worden de stammen tegenstellingen
gevoed en dat werkt door in de kerken.

Een zaak die de afgescheidenen geen goed doet is het feit dat de man die ze in nov.
1993 naar het buitenland zonden als hun vertegenwoordiger, Mr.Marksen Wafula
Masinde, zich in maart j.l. weer van de CRCEA heeft afgescheiden. Kort daarop heeft
ook rev.Bikokwa,gen secr. van de CRCEA zich afgescheiden.Ze hebben een nieuwe
kerk gesticht onder de naam "Kenia Christian Reformed Church".John B.A.Biko-
kwa,moderator en elder Marksen Wafula Masinde alg.secr. 
Ze stuurden in mei 1994 een uitvoerig schrijven rond waarin ze rev. Kudoyi een dictator
noemden die kerkgeld ten eigen bate aanwendde.
Met mr.Wafula Masinde is gesproken. Hij had geen enkel houdbaar argument, noch
voor zijn eerste noch voor zijn 2e afscheiding.Ook hier stammentegenstelling en pers.
frustaties.
We hebben op verzoening aangedrongen maar mr.Masinde had er geen oren naar.

Conclusie en Voorstel.

Beide afgescheiden groepen missen elke goede grond voor afscheiding.Voorstel: Geen
relatie aangaan met de CRCEA en de KCRC.

Augustus 1994

M.Brandes

J.Klamer (rapporteur)
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7. SECTIE 5: SPAANS EN PORTUGEES SPREKENDE LANDEN

7.1 INLEIDING:

De GS Ommen 1993 heeft de deputaten BBK verzocht een aparte sectie in te stellen
voor de contacten met de kerken in alle spaans en portugeestalige gebieden. 
1. De contacten met de kerken in spaans en portugees sprekende landen waren

voorheen verdeeld over verschillende secties: 
- sectie 4 heeft de contacten met Spanje onderhouden in  samenwerking met de

commissie Steun Broederschap Spanje (SBS) van de kerk te Bussum-Huizen;
SBS onderhoudt contacten met ds J. de Segovia in Madrid en zijn gemeente,
de Iglesia Cristiana Reformada; daarnaast onderhoudt SBS contacten met vier
kleine plaatselijke kerken (Barcelona, Mataró, Sevilla en Tenerife);

- sectie 1 heeft contacten in Venezuela onderhouden in samenwerking met de
zendelingen op Curacao en de kerk te Harderwijk; ook heeft deze sectie
contacten gelegd in Mexico; 

- het contact met de IRP in Portugal is tot stand gekomen via H.Nap Gouda.
Naar aanleiding daarvan heeft ds Vitor Maia de ICRC bezocht in 1993; 

- de contacten met de Igréja Presbiteriana te Brazilië (IPB), die vanuit de kerk te
Assen-Zuid waren gelegd via het zendingswerk te Curitiba, waren ook onderge-
bracht bij sectie 1; bij deze contacten waren ook de zendelingen van de Cana-
dian Reformed Churches (in Noord-Oost Brazilie) ingeschakeld; 

2 Sectie 5 heeft nieuwe beleidsplannen opgesteld voor de bestaande contacten in
Spanje en Venezuela en voor de nieuwe in Brazilie en Portugal; uit prioriteitsoverwe-
gingen hebben kerken in de andere spaans en portugees sprekende landen nog
geen gerichte aandacht gehad. 

7.2 SPANJE 

7.2.1 IGLESIAS REFORMADAS DE ESPAÑA (IRE)
 
Adres: Nog geen centraal adres; in voorkomende gevallen wordt de correspondentie
gericht aan één van de vier kerken of hun predikanten. 
1. Iglesia Reformada Presbiteriana, San Salvador 98, 8024 Barcelona. Ds Ricardo

Cerni, Calle Massens 46, 08024 Barcelona, tfn 0034 3 219 0896.
2. Iglesia Reformada Presbiteriana, San Isodoro 43-45, 8302 Mataró. Ds José Lopez,

Calle San Miguel 19,2°, 08303 Mataró (Barcelona), tfn 0034 3 798 8716.
3. Iglesia Presbiteriana Reformada, Huesca 13, 41006 Sevilla. Ds Emilio Monjo,

Calle Huesca 13, 41006 Sevilla, tfn 0034 54 640 577.
4. Iglesia Cristiana Reformada, La Higuera 43, 38202 La Laguna, Tenerife. Ds José

Luis Fortes, Urb.Achimencey 4, 38250 Bejamar (La Laguna), Tenerife, tfn 0034 22
543 717.

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. Het contact voort zetten met de IRE. 
2. Blijven werken aan de totstandkoming van een gereformeerd kerkverband in

Spanje met een gereformeerde kerkorde. 
3. Onder door BBK te stellen voorwaarden per jaar f.15.000,- als steun aan de IRE

beschikbaar stellen voor kerkelijke projecten.
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Uitvoering:

Het contact met de IRE heeft bestaan uit het bezoeken van de synode (te Laguna,
Tenerife, in okt.'94 door ds M.Brandes, br T.J.Karelse namens BBK en ds J.J.Burger
namens SBS).

Het bezoek had tot doel: 
1. de kerkelijke banden met de IRE te versterken door aanwezigheid op de synode

van de IRE; 
2. te helpen bij de afronding van de vaststelling van de kerkorde van de IRE; 
3. duidelijkheid te verschaffen en te krijgen t.a.v. de financiele hulpverlening vanuit

Nederland.

De synode heeft de spaanse kerkorde nog niet geheel kunnen vaststellen, maar er is in
dezen wel goede vooruitgang geboekt. Het onderdeel van de KO dat handelt over de
toelating tot de gemeente en tot het avondmaal, zal op de volgende synode nog verder
besproken en afgehandeld moeten worden.
Moeilijk punt blijft de kleinschaligheid en de dominante plaats van de predikanten, door
het nog grotendeels ontbreken van ouderlingen, resp. een goed functionerende
kerkeraad.
Over de wijze waarop de financiële steun van BBK aan de IRE gestalte krijgt, is met
SBS een duidelijke afspraak gemaakt:
1. f.15.000,- van '93 is gebruikt voor: emeritaatsvoor ziening ds.J.de Segovia;
2. f.15.000,- van '94 voor de herdruk van de in het Spaans vertaalde bijbelcursus;
3. f.15.000,- van '95 voor bijdrage aan de door de IRE-synode '94 ingediende

steunverzoeken.
4. Aan het overleg met SBS wordt gestalte gegeven door informatie uit te wisselen en

periodiek gezamenlijk te vergaderen. Met SBS is een afspraak gemaakt over de
verdeling van verantwoordelijkheden. 

Beleid:

1. In overleg met SBS contact voortzetten met IRE. Er aan bijdragen dat, zo mogelijk
op de IRE-synode in '95, het werk aan de kerkorde kan worden afgerond. 

2. Samen met SBS overleggen over de vraag hoe wij de Spaanse kerken kunnen
helpen t.a.v. theologische training en literatuur.

3. Met SBS meedenken terzake van de contactoefening met de ICR in Madrid.
4. In overleg met SBS nagaan of de ontwikkelingen in de IRE aanleiding geven om te

constateren dat de tijd rijp is om tot een zusterkerkelijke relatie met de IRE te
komen.

5. In het kader van de afspraak met SBS, de door de IRE aangevraagde financiële
steun blijven geven tot een bedrag van f.15.000,- per jaar.

6. Nagaan of het mogelijk is dat een theoloog een paar maanden naar Tenerife gaat
om ds Fortes te steunen, gezien de geïsoleerde positie waarin ds Fortes verkeert.

Voorstellen aan de g.s. Berkel 1996:

1. Het contact met de IRE voort zetten. 
2. Blijven werken aan de totstandkoming van een kerkverband in Spanje met een

gereformeerde kerkorde. 
3. Overeenkomstig het financiëel meerjarenplan gelden beschikbaar te stellen voor

visitatie, spaanstalige literatuursteun, steun kerkverband en eventueel een spaan-
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se gastdocent.

7.2.2 IGLESIA CRISTIANA REFORMADA (ICR) IN MADRID

Adres: Iglesia Cristiana Reformada, Puerto Monasterio 21, Madrid 18; predikant: ds
José de Segovia, Amaniel, 9-5 Dcha, 28015 Madrid, tfn 0034 1 547 6954.

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. Het contact voort zetten met de ICR (Madrid).
2. Eenmalig een bedrag van f. 15.000,- aan niet gebruikte gelden over 1992 gebrui-

ken voor emeritaatsvoorziening van ds J.de Segovia van de ICR te Madrid.

Uitvoering:

1. De contactoefening met de ICR wordt overgelaten aan SBS; sectie 5 wordt
daarvan op de hoogte gehouden;

2. De opdracht van de GS Ommen om f. 15.000,- eenmalig te gebruiken voor
emeritaatsvoorziening van ds.J. de Segovia te Madrid, is uitgevoerd.

Beleid:

1. met SBS meedenken ter zake van de contactoefening met de ICR.
2. samen met SBS trachten de contacten te bevorderen tussen de ICR en de IRE.

Voorstellen aan de g.s. Berkel 1996:

Het contact met de ICR via SBS voort zetten.

7.3 PORTUGAL: IGREJA REFORMADA EM PORTUGAL (IRP)
 
Adres: Geen centraal adres; de adressen van de kerken zijn:

Lissabon:
Igreja Reformada em Portugal, Rua Norton de Matos llA, Massamá, 2745 Queluz, tel
00.351.1.4394219. 
Porto:
Igreja Reformada em Portugal - (Comunidade Cristãode Canidelo), Rua Nova do
Fontão 102A, Canidelo Gaia, Porto. 

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. Het contact voort zetten met de Igreja Evangélica Reformada (Portugal). 
2. De eerstvolgende synode rapporteren over de wenselijkheid van het aanhouden

van contacten met de IER in Portugal. 

Uitvoering:

1. Van 28 tot 31 oktober 1994 is een bezoek gebracht door twee afgevaardigden van
de sectie. 

2. De geschiedenis van de IRP begint bij Portugezen die om politieke redenen vanuit
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Angola en Moçambique in Zuid-Afrika terecht kwamen. De NGKSA heeft er zich
voor ingezet om deze mensen op te vangen, onder hen te evangeliseren en
portugeestalige kerkdiensten te beleggen. Veel Portugezen keerden na verloop
van tijd terug naar hun vaderland. Het is met name ds Pienaar geweest, die zich
ervoor heeft ingezet om hen te begeleiden en in Portugal te zorgen voor kerkelijk
onderdak. Dat laatste is niet gelukt. In 1985 is besloten om zelfstandig te blijven.

3. Er zijn nu twee Gereformeerde kerken in Portugal, met een eigen juridische status,
erkend door de overheid: in Lissabon en in Porto. De leden wonen verspreid over
heel Portugal, in totaal ca. 120.

4. De belijdenisgeschriften zijn de drie formulieren van eenheid en de aard van de
kerkregering is gereformeerd.

5. Ds Pienaar is geëmeriteerd. Hij verblijft ongeveer twee maanden per jaar in
Portugal en verricht dan hulpdiensten. Predikant van de gemeente te Lissabon
was de in Portugal geboren ds Vitor Maia. Hij verrichtte hulpdiensten t.b.v. de
gemeente te Porto. Ds Vitor Maia heeft de IRP per juli 1995 verlaten en is overge-
gaan naar een ander kerkverband. 

6. Tijdens het bezoek is gevraagd om personele hulp voor de gemeente te Porto. Ten
gevolge van het vertrek van ds Maia is deze personele hulp ook gewenst door
Lissabon.

7. Naar aanleiding van een hulpverzoek van de gemeente te Porto vanwege acute
financiële problemen is in mei 1995 nogmaals een bezoek gebracht; besloten is tot
het verlenen van een eenmalige gift van plm f 10.700, en tot het verschaffen van
een renteloze lening van plm f. 16.000,-, af te betalen vanaf juli 1996 in vijf jaar.

Beleid:
1. De IRP kan gezien worden als een mogelijk bruggehoofd voor het versterken van

de gereformeerde invloed in Portugal.
2. De relatie met de IRP is in een oriënterend stadium; het aangaan van een meerja-

rige relatie is momenteel prematuur.
3. Ten aanzien van personele hulp is het beleid om daar in principe welwillend

tegenover te staan; onderzocht zal moeten worden of er hulp geboden kan worden
door de IPB uit Brazilië. 

4. Nodig is verder onderzoek naar de situatie van de IRP, met name naar de verhou-
ding met andere presbyteriaanse kerken; najaar 1995 wordt een veertiendaags
oriënterend bezoek gebracht door één van de ex-zendingswerkers uit Brazilie.

Voorstellen aan de g.s. Berkel 1996:

1. Het contact met de Igreja Reformada em Portugal (IRP) voortzetten. 
2. Overeenkomstig het financiëel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen voor

visitatie en steun kerkverband. 

7.4 VENEZUELA: IGLESIA CRISTIANA DE FE REFORMADA (ICFER)
 
Adres: Iglesia Cristiana de Fé Reformada, Aliados Reformados, 
Apartado 609 Barquisimeto, Venezuela, fax 00.58.51.510412.

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. Het aanbod van een zusterkerkrelatie van La Iglesia Cristiana de Fé Reformada in
Venezuela dankbaar aanvaarden.
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2. Logistieke en financiële steun jaarlijks tot een maximum van f 15.000,- beschikbaar
stellen voor de volgende projecten:
- uitbouw bibliotheek;
- verrichten van literatuuronderzoek;
- ondersteunen van missionaire activiteiten;
- beoefenen van internationale contacten.

3. De zendende kerk van Rijnsburg vragen bij deze contacten behulpzaam te zijn en
zo mogelijk de logistieke en financiële steun voor haar rekening te nemen.

Uitvoering:
 
1. Brief verzonden aan de ICFER waarin officiëel mededeling wordt gedaan van het

besluit tot het aanvaarden van het aanbod tot het aangaan van zusterkerkelijke
relatie met de ICFER.

2. De kerk van Rijnsburg is bereid de zendelingen ruimte geven om bepaalde
onderzoekende en ondersteunende activiteiten te verlenen, voorzover dit past
binnen het beleid en werk op Curacao. Verzoeken van deze aard zullen via de
lokale zendingscommissie (KMK) op Curacao lopen. 

3. Er wordt gewerkt aan een vorm van overleg tussen de ICFER en Curacao middels
zogenaamde bi-nationale vergaderingen; de status van deze bijeenkomsten is
echter nog niet officiëel en vereist nadere invulling.

4. De kerk van Harderwijk verschaft via haar Venezuela-Commissie reeds enige
materiële hulp; deze vorm van hulpverlening beschouwt Harderwijk als ondersteu-
nend voor de activiteiten van BBK en Rijnsburg.

5. Met KMK, de kerk van Rijnsburg en de Venezuela-Commissie van Harderwijk is
een afspraak gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden. 

6. Begin april 1995 hebben de brs ds W.J.Keesenberg en T.S.Linzey op verzoek van
BBK en afgevaardigd door de KMK vanuit Curacao een bezoek gebracht aan
Venezuela. Het doel van dit bezoek was: 
-- duidelijkheid scheppen in de contact-structuur tussen Nederland, Venezuela en

Curacao; 
-- duidelijkheid vragen ten aanzien van het door het presbiterio gedane verzoek

om personele assistentie; 
-- het BBK-beleid ten aanzien van projecten verduidelijken; 
-- informeren naar de theologische bibliotheek en de wensen die er leven ter

uitbreiding daarvan.
Sectie 5 had t.b.v. dat bezoek een vragenlijst opgesteld met het verzoek om zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen, welke als basis kunnen dienen voor een goede
beoordeling van steunverzoeken en voor het uitvoering geven aan de synodeop-
drachten m.b.t. de ICFER.  
Concluderend kan gesteld worden dat de ICFER nog niet op alle vragen die de
BBK heeft gesteld een antwoord heeft kunnen geven. Wel zijn de lijnen uitgezet
die te zijner tijd een antwoord op zullen leveren.  

Beleid:

1. Eind '95 of begin'96 een bezoek brengen aan de ICFER. 
2. Om hulpverzoeken van de ICFER te kunnen beoordelen dienen de nog open-

staande vragen van de door sectie 5 opgestelde vragenlijst beantwoord te worden. 
3. Wat betreft het inhoud geven aan de kerkverbandelijke contacten ligt een lijn via

Curacao voor de hand; nadere onderzoek is nodig. 
4. Deputaten stimuleren dat de materiële hulpverlening via de kerk van Harderwijk zal
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blijven verlopen.

Voorstellen aan de g.s. Berkel 1996:

1. De zusterkerkrelatie blijven onderhouden met de Iglesia Cristiana de Fé Reforma-
da (ICFER) volgens de daarvoor geldende regels.

2. Overeenkomstig het financiëel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen voor
visitatie en steun kerkverband. 

7.5 BRAZILIË:

7.5.1 IGREJA REFORMADA DA COLONIA BRASOLANDIA (UNAÍ)

Adres: Igreja Reformada Brasolandia, CP 154 Unaí, MG 38610 Brasil.

Opdracht g.s. Ommen 1993:

Een zusterkerkrelatie aanbieden aan de Igreja Reformada da Colonia Brasolandia te
Unaí.

Uitvoering:

De kerk te Unaí is bezocht in Maart 1994 door twee deputaten. Tijdens dit bezoek is
mededeling gedaan van het besluit van de GS inzake zusterkerkrelatie. Dit besluit is in
dankbaarheid aanvaard. 

Beleid:

1. Contact blijven onderhouden. 
2. Verzoeken aan predikanten van de GKN(V) om in deze gemeente een tijdlang

pastoraal werk te doen verdienen de welwillende overweging van kerkeraden en
predikanten.

Voorstellen g.s. Berkel 1996:

1. De zusterkerkrelatie te blijven onderhouden met de Igreja Reformada da Colonia
Brasolandia te Unaí volgens de daarvoor geldende regels.

2. Deze kerk aanbevelen in de aandacht van de kerken vanwege haar geïsoleerde
positie als enige Nederlands sprekende gereformeerde kerk aldaar.

7.5.2 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL (IPB)
 
Adres: Rev Wilson de Souza Lopez, Secretário Executivo do SC-IPB, Praca Dr Jorge
370 Lavras MG, 37200-000 Brasil.

Opdracht g.s. Ommen 1993:
 
Contacten leggen met de Igréja Presbiteriana do Brasil (IPB).
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Uitvoering:

1. Sectie 5 heeft op 6 sept 1993 te Assen deelgenomen aan een bespreking met
een delegatie van de IPB, welke op uitnodiging van de kerk te Assen-Zuid
Nederland bezocht (mee ter gelegenheid van de ICRC te Zwolle).

2. Op uitnodiging van deze delegatie is door twee deputaten een bezoek gebracht
aan de IPB in maart 1994.

3. De IPB is anderhalve eeuw geleden in Brazilië ontstaan door zendingswerk
vanuit de presbyteriaanse kerk in Noord-Amerika. De IPB telt momenteel
ongeveer 300.000 leden, verdeeld over zo'n 3400 kerken en gemeenschappen;
het aantal predikanten is ± 1800. Het is een voluit presbyteriaanse kerk met als
confessionele grondslag de Westminster Confessie en met de presbyteriaanse
vorm van kerkregering.

4. De kerk heeft in de 50er en 60er jaren te lijden gehad van beinvloeding door
met name de theologie van de bevrijding, maar heeft zich daarvan grotendeels
hersteld. Van groot belang is daarbij gebleken de opstelling van de kerkleiding,
die de liberale beïnvloeding heeft tot staan gebracht en vast besloten is die
verder te minimaliseren. De IPB is door die strijd heen gekomen en gerefor-
meerd gebleven. 
Ook nu is er weer een sterke bedreiging, met name van de kant van de pink-
sterbeweging, maar men strijdt daartegen en komt uit voor de belijdenis van de
Heilige Schrift. Ondanks een aantal in het oog springende verschillen met de
GKN(V), zijn deputaten van oordeel dat de IPB de gereformeerde belijdenis niet
alleen officieel aanvaardt maar ook metterdaad tot gelding wil laten komen in
haar kerkelijke praktijk van leer, eredienst, kerkregering en tucht. 

5. Tijdens deze reis is o.m. een bezoek gebracht aan drie van de zes seminaries
en is gesproken met vertegenwoordigers van de synode van Pernambuco, van
de synode van het zuiden, en van het presbiterium van Curitiba; tevens is de
(jaarlijkse) vergadering van de Uitvoerende Commissie van het Suprémo
Concilio (de synode van de IPB) bezocht.

6. Met de zendelingen van de Gereformeerde Kerk te Assen-Zuid (werkzaam te
Curitiba) en met de zendingswerkers van de Canadian Reformed Churches te
Hamilton en Surrey (werkzaam in Noord-Oost Brazilië) zijn besprekingen
gevoerd. Vooraf is daarvan mededeling gedaan aan de zendende instanties te
Assen-Zuid en in Canada; de rapporten van de besprekingen zijn aan aan hen
allen toegezonden, alsmede aan de Canadese deputaten voor betrekkingen
met buitenlandse kerken.

7. Op grond van de uitgebrachte rapporten, waarbij gebruik gemaakt is van het
materiaal dat alreeds door de kerk te Assen-Zuid was verzameld, is door de
algemene vergadering van de deputaten op 3 dec 1994 uitgesproken: 
- dat op grond van de tot nog toe verzamelde informatie de IPB herkend kan

worden als een kerk van Christus, die ernst maakt met haar roeping in deze
wereld;

- dat er nadere wederzijdse kennismaking noodzakelijk is om toe te groeien
naar een eventuele zusterkerkelijke relatie; 

- dat het in het kader van deze uitspraak echter al in dit stadium mogelijk is,
om vanuit de GKN(V), zo de IPB daarom verzoekt, op basis van goede
overeenkomsten materiële en/of immateriële hulp te verlenen, waarbij met
name gedacht kan worden aan steun bij of participatie in theologisch onder-
wijs en zendings- en/of evangelisatiewerk. 

8. Steunverzoeken: Tijdens deze reis is aan deputaten BBK een verzoek overhan-
digd voor hulp bij een project van evangelisatie uitgaande van het presbiterium
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Curitiba. Bij de deputaten was december 1993 een verzoek binnengekomen
voor hulp bij een evangelisatieproject uitgaande van het presbiterium Iguacú.
De steunverzoeken van het presbiterium Curitiba en het presbiterium Iguacú
zijn aan de kerk te Assen-Zuid doorgegeven om te onderzoeken of en hoe
daaraan kan worden voldaan. Ingeval Assen-Zuid geen of slechts gedeeltelijk
mogelijkheid ziet om in te gaan op de steunverzoeken van het presbiterium
Curitiba en het presbiterium Iguacú, via het Platform contact zoeken met
andere instanties en/of plaatselijke kerken. 

9. Het rapport van de reis alsmede de besluiten die op grond daarvan genomen
zijn, zijn (met een portugese samenvatting) toegezonden naar de IPB (maart
1995). Tevens zijn de beide presbiteria Curitiba en Iguacú op de hoogte gesteld
van de besluiten inzake hun hulpverzoeken.

10. In maart 1995 is door de Asser zendelingen een kort bezoek gebracht aan de
vergadering van de Uitvoerende Commissie van het Suprémo Concilio van de IPB.
Ze werden daartoe uitgenodigd en fungeerden daar als vertegenwoordigers van de
GKN(V). Aan hun werd meegedeeld dat het dagelijks bestuur van de IPB opdracht
heeft gekregen om tot een akkoord van samenwerking te komen met de GKN(V)
en daartoe contact op te nemen met deputaten BBK om deze zaak verder te
bespreken.

11. In mei 1995 is door de IPB aan deputaten BBK bericht gedaan van de machtiging
die het Siupremo Concilio gegeven heeft om tot een vorm  van samenwerking te
komen en daarvoor een contract uit te werken met de GKN(V).

Beleid:

1. Samen met de IPB zoeken naar de meest geschikte vorm van samenwerking,
welke een wederzijdse nadere kennismaking mogelijk maakt en tevens als kader
kan dienen voor eventuele hulpverlening vanuit Nederland.

2. De ontwikkelingen van de IPB verder te volgen, met inschakeling van de zende-
lingen van de Gereformeerde kerk te Assen-Zuid en van de Canadian Reformed
Churches te Hamilton en Surrey en eventueel ex-zendelingen. 

3. Contact houden met de kerken te Assen-Zuid, Hamilton en Surrey en met de
deputaten voor betrekkingen met buitenlandse kerken van de CRefC over de
ontwikkelingen van de IPB, omdat verdergaande contacten met de IPB ook
gevolgen zullen hebben voor het zendingswerk van genoemde kerken te Curitiba,
Recife, Sao José, Maragogi en Maceió.

4. In 1996 een vervolgbezoek aan de IPB plannen om kennis te maken met nieuwge-
kozen leiding van de IPB; eventueel een bijeenkomst van het Suprémo Concílio
bezoeken; eventueel een afvaardiging van de IPB uitnodigen voor tegenbezoek. 

5. Contact opnemen met IRTT over mogelijkheden voor deelname vanuit IPB aan
cursussen of organisatie van cursussen in Brazilië.

Voorstellen g.s. Berkel 1996:

1. Nadere wederzijdse kennismaking met de IPB bevorderen en de ontwikkelingen
van de IPB nauwkeurig blijven volgen.

2. Zo nodig een afvaardiging zenden naar de IPB en/of een afvaardiging van de IPB
uit nodigen voor een bezoek aan de GKN(V).

3. In dit stadium reeds, zo de IPB daarom verzoekt, medewerking verlenen aan het
tot stand komen van goede overeenkomsten op basis waarvan materiële en/of
immateriële hulp verleend kan worden; hierbij valt met name te denken aan steun
bij of participatie in theologisch onderwijs en zendings- en/of evangelisatiewerk. 
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4. Overeenkomstig het financiëel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen voor
visitatie en eventueel steun kerkverband. 

7.5.3 IGREJA EVANGELICA REFORMADA DO BRASIL (IER)
 
Adres: IER, Departamento de Contatos Ecumenicos, Rev E.A.W.Mouissie, CP 1143
Carambeí PR, 84159.970 Brasil.

Opdracht g.s. Ommen 1993

Contacten leggen met de Igréja Evangélica Reformada (IER).

Uitvoering:

1. Op uitnodiging van de IER hebben de deputaten tijdens de reis in Maart 1994 ook
een bezoek gebracht aan de IER. 

2. Deze kerken zijn door emigratie vanuit Nederland in de eerste helft van deze eeuw
ontstaan als kerken van gereformeerde signatuur. Er zijn momenteel ± 2400 leden,
verdeeld over 6 gemeenten. 

3. Aanvankelijk zijn de drie oecumenische belijdenissen en de drie formulieren van
Enigheid aanvaard als belijdenisgeschriften. Sinds 1989 worden de Dordtse
Leerregels niet meer genoemd in een synode-uitspraak over de confessionele
grondslag. 

4. De IER-kerken beschouwen zich als zusterkerken van de GKN(S) en kennen de
toelating van vrouwen tot het ambt van ouderling en diaken. 

5. Er wordt veel gedaan aan een goed georganiseerde vorm van evangelisatie in het
gebied rond de plaatselijke kerken. 

6. Nu de sterke gerichtheid op Nederland afneemt en brazilianisering onontkoombaar
lijkt, is deze kleine gemeenschap van kerken bezig zich te bezinnen op haar koers
binnen de kerkelijke wereld van Brazilië.

Beleid:

1. Contact onderhouden met de IER en de ontwikkelingen blijven volgen.
2. Verzoeken om hulp afwachten en daarna eventueel contact opnemen met As-

sen-Zuid of via Platform met andere instanties en plaatselijke kerken.

Voorstellen g.s. Berkel 1996:

1. In contact blijven met de IER en de ontwikkelingen volgen.
2. Verzoeken van de IER om hulp bij de bewaring en de versterking van het gerefor-

meerde karakter positief ontvangen en en op uitvoerbaarheid beoordelen.

7.6 MEXICO: IGLESIA PRESBITERIANA INDEPENDIENTE DE MEXICO (IPIM)
 
Adres: Contactpersoon Prof J.Ramirez Catalán, a/c Seminario Teológico "Juan
Calvino", Viena 99, Coyoacán, D.F., C.P.04100  México.

Opdracht g.s. Ommen 1993:

Ten aanzien van IPIM zijn geen besluiten genomen.
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Stand van zaken:

1. In februari 1993, dus nog vóór de g.s. Ommen, heeft een deputatie van BBK,
bestaande uit A.Kampen, ds W.J.Keesenberg (Curacao) en H.J.Leskens een
bezoek gebracht aan de IPIM, en daarbij bijzondere aandacht gegeven aan het
Seminario Teológico "Juan Calvino" in Mexico-City. 

2. De presbyteriaanse zending begon haar werk in Mexico in 1872. Dat heeft geresul-
teerd in de IPM (Iglesia Presbiteriana de México). In 1947 heeft Dr Felipe Delgado
Cortés een daarvan onafhankelijke kerk gesticht, met de naam Iglésia Presbiteria-
na Independiente de México. 

3. Momenteel telt de sterk groeiende kerk ± 5000 leden, verdeeld over 35 gemeenten
met 29 predikanten. Elke plaatselijke kerk is zelfstandig en heeft ouderlingen en
diakenen. Men weet zich gebonden aan de Westminster Confessie en de grote en
kleine Catechismus van Westminster; de kerkregering is naar presbiteriaans
model. 

4. Theologisch onderwijs: Er zijn twee onderwijsprogramma's, beide onder verant-
woordelijkheid van het Seminario Teológico Juan Calvino. De eerste fase van de
theologische opleiding geschiedt via het TEE-model (Theological Education in
Extension). Hiervoor hoeven de studenten niet naar Mexico-City te komen. Ze
kunnen in hun eigen woonplaats en kerkelijke gemeente blijven en bestuderen
daar de vanuit het seminarie voorgeschreven boeken aan de hand van vragenlijs-
ten. De eindfase van de studie voor predikant moet op het seminarie zelf plaatsvin-
den. 

5. Hulpvraag: Medewerking van de GKN(V) aan het opbouwwerk van de IPIM d.w.z.
evangelisatie en opvoeding.

Beleid:
 
1. Contact met IPIM intensiveren voor nadere wederzijdse kennismaking.  
2. Op niet al te lange termijn een nadere analyse maken van de mogelijkheden welke

geboden worden door het Seminario Teológico "Juan Calvino" in Mexico-City in
verband met een mogelijke uitstraling daarvan in het gebied. 

3. Bezoeken aan kerken én seminarie zo mogelijk in combinatie met een bezoek aan
de ICFER in Venezuela eind '95 of begin '96.

Voorstellen g.s. Berkel 1996:

1. Contact met de IPIM voortzetten en verstevigen. 
2. Overeenkomstig het financiëel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen voor

visitatie en eventueel steun kerkverband. 
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8. BBK sectie VI LUX MUNDI

Opdracht g.s. Ommen 1993:

1. met de uitgave van Lux Mundi op de ingeslagen weg voort te gaan;
2. de kosten van 18.500,- per jaar niet te overschrijden.

Beleid

1. De redactie stelt in drie-maandelijkse vergaderingen de inhoud van Lux Mundi
vast,

2. zoekt in Nederlandse en Engelstalige tijdschriften artikelen die opbouwend zijn
voor álle buitenlandse kerken

3. verzoekt predikanten en professoren artikelen te schrijven over onderwerpen die
(naar de mening van deputaten BBK) van belang zijn voor álle kerken en

4. wijst op Engels- of Franstalige publicaties, conferenties en congressen binnen
onze kerken en de zusterkerken.

 
Uitvoering

1. Sinds de g.s. van Ommen hebben jaarlijks vier nummers van Lux Mundi het licht
gezien.1995 is inmiddels de 14e jaargang. Er zijn ruim 300 abonnees over de hele
wereld en 140 in Nederland. Uit ontvangen reacties blijkt dat het tijdschrift byzon-
der gewaardeerd wordt.
In de afgelopen periode heeft Lux Mundi ook nog 3 brochures uitgegeven over een
onderwerp waar veel vraag naar was.  Namelijk "Why disunity"over het verschil
met de Ned.Geref. kerken. Verder "Dubitable Certitudes",critiek op de leer van
prof.dr.H.M.Kuitert door prof.dr.J.Douma en "Infant Baptism and Infant Communi-
on" door prof.drs.B.Kamphuis.

2. De redaktie bestond uit de predikanten Tj. de Boer, J. Klamer en J.T. Oldenhuis en
br E. Gosker. Eind 1994 heeft ds. De Boer zijn funktie als redaktielid neergelegd. 

3. Tot maart 1995 werden de Nederlandstalige artikelen in Canada vertaald, gecorri-
geerd en persklaar gemaakt door br John de Vos. In april 1995 echter kwam hij te
overlijden. Het ligt in de verwachting dat in december '95 een definitieve vervanger
voor zijn arbeid in Canada kan worden benoemd.

4. Lux Mundi wordt in Canada gedrukt door Premier Printing Ltd. Deze uitgeverij
verzorgt ook de verzending naar abonnees in het buitenland.

5. De administratie (financiën en adressenbestand) wordt verzorgd door zr J.J.
Klamer-Rietkerk te Zwolle.

Voorstellen

Aan de synode van Berkel en Rodenrijs 1996 wordt voorgesteld
1. Publikatie van Lux Mundi te continueren. 
2. De redaktie gelegenheid te geven uit te zien naar een vierde redaktielid; deze

persoon hoeft niet beslist deputaat voor betrekkingen met de buitenlandse kerken
te zijn.

3. Een en ander te laten realiseren binnen een budget van f 20.000,- per jaar.             
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9. RAPPORT SECTIE VII;HULPVERLENING EN BELEID.

Opdrachten van de g.s. Ommen:

In acta artt.76 en 79 kregen deputaten BBK opdrachten met betrekking tot hulpverle-
ning en beleid. Sectie VII heeft zich daarmee in het byzonder bezig gehouden. Het
betreft de volgende zaken:
1. materiele hulpverlening;
2. kerkverbandelijke coördinatie kerkelijk hulpverlenings werk;
3. beleidsmatige onderbouwing van de hulpverlening;
4. machtiging om handelend op te treden tot de      

volgende synode;
5. administratief centrum van deputaten BBK.

9.1  MATERIELE HULPVERLENING

Opdracht:

de materiele hulpverlening blijft opgedragen aan het deputaatschap BBK.

Uitvoering:

Deputaten BBK hebben overeenkomstig deze opdracht gehandeld. Ook waar één of
meer gereformeerde kerken een byzondere band met buitenlandse kerken kregen, en
ook matrieel wilden helpen, heeft  de materiele hulpverlening in goed overleg met
deputaten plaatsgevonden. Dit was het geval:
- met de kerk van Bussum in het Spanje-werk;
- met de kerk van Spakenburg-Zd onder andere betreffende kerkbouw in Zaire;
- met de kerken van Gouda-Waddinxveen voor het kerkelijk opbouwwerk in Benin;
- met de kerk van Harderwijk voor hulp aan kerken in Venezuela;
- met een groep plaatselijke kerken die elk een band hebben met één van de kerken

van de Presbyterian Association in Engeland;
- met de kerk te Ten Boer die via het Groenewoldfonds eenmalige steun verleende

respectievelijk voor de zusterkerk te Kaapstad bij het zendingswerk, en bij de
uitbreiding van het Presbyterian Theological Seminary te Dehra Dun, India.

- Deputaten van de Reformed Church of Japan stuurden BBK berichten over de
schade die de gereformeerde kerken van Japan geleden hadden tengevolge van de
zware aardbeving in Januari 1995. Voor deze bijzondere nood hebben deputaten
BBK de aandacht gevraagd van het generaal diaconaal deputaatschap. Dit deputaat-
schap heeft zich tot alle diaconieën gewend met het verzoek een bijzondere collecte
voor deze nood te houden. De opbrengst was zeer verblijdend: een bedrag van meer
dan  f.270.000 kon aan de Japanse broederschap worden overgemaakt.

Voorstel:

De g.s. keurt de uitvoering van de materiele hulpverlening door deputaten BBK goed,
en blijft dezelfde taak opdragen aan deputaten BBK.
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Opdracht:

Een afzonderlijke sectie van BBK zal de hulpverlenings-projecten vooraf beoordelen en
achteraf evalueren.

Uitvoering:

Op de vergadering van sectie VII is de beleidsnota BBK
opgesteld, en door de Alg.Verg.(A.V.) van deputaten aanvaard. Aan de hand hiervan
worden regelmatig de voorgestelde projecten beoordeeld. De evaluatie van lopende
projecten heeft in de afgelopen periode voornamelijk plaatsgevonden in de A.V.tijdens
de normale rapportage  over de voortgang van het werk waarvoor de secties verant-
woordelijk zijn.
Over bijzondere beslis-en/of adviespunten t.a.v. deze projecten werd door sectie VII
geadviseerd aan de A.V.
Een formele evaluatie, tussentijds of bij beeindiging van een project, tegen de achter-
grond van het algemene beleid van BBK en de doelstelling van het project, vindt nog
niet plaats.

Voorstel:

De g.s. keurt het in dezen gevoerde beleid goed en blijft deze taak opdragen aan een
afzonderlijke sectie van BBK.

9.2  KERKVERBANDELIJKE COöRDINATIE KERKELIJK HULPVERLENINGSWERK

Opdrachten:

1.deputaten dienen voort te gaan met de coördinerende taak die zij reeds ter hand
hebben genomen;
2. de deputaten zullen overleg blijven voeren met de zendende kerken en met particu-
liere instanties voorzover deze zich bezig houden met hulpverlening aan buitenlandse
kerken.

Machtiging:

deputaten BBK zijn gemachtigd deel uit te maken van een overkoepelend verband van
hulpverleningsinstanties, die elk voor zich zelfstandig blijven, terwijl daarbij de grens
tussen kerkelijke en particuliere verantwoordelijkheid gehandhaafd blijft.

Verzoeken:

1. de kerken te verzoeken en de kerkleden aan te bevelen geen financiele acties tot
hulpverlening aan buitenlandse kerken op te zetten zonder overleg met deputaten
BBK;

2. deputaten BBK worden verzocht desgevraagd advies te geven over de 2.3.1
genoemde hulpverlening;

Uitvoering:
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deputaten hebben gehandeld overeenkomstig de opdrachten, de machtiging en het
verzoek van de g.s. Ter uitvoering hiervan hebben zij Platformvergaderingen bijeeng-
eroepen voor overleg tussen BBK, de zendende kerken en particuliere instanties
binnen de gereformeerde kerken die zich bezighouden met hulpverlening aan buiten-
landse kerken. In nov.1993 werd de 4e Platformvergadering gehouden, in sept.1994 de
5e en in april 1995 was de 6e Platformvergadering.
Binnen dit Platformoverleg is steeds meer overeenstemming en samenwerking
gegroeid tussen BBK en de andere betrokkenen die zich bezig houden met hulpverle-
ning aan buitenlandse kerken.
Dat had tot gevolg dat op de 5e Platformvergadering in sept.1994 een Platformbestuur
werd benoemd, en een adviescommissie werd ingesteld die alle activiteiten van
materiele hulpverlening aan het buitenland binnen onze kerken, in kaart gaat brengen,
en advies uitbrengt aan het Platform m.b.t. de wenselijkheid van landelijke f inanciele
acties.
Op deze vergadering is tevens een rapport besproken over de aard en de structuur van
de hulpverlening over de grenzen, en de criteria daarvoor. Dit door Platform en BBK
aangenomen rapport onder de titel "Help in overleg" is in dec.1994 naar alle geref.ker-
ken in Nederland gezonden en als bijlage ook bij dit rapport gevoegd. De verzending
had als doel de kerken op de hoogte te stellen van de vorderingen in de kerkverbande-
lijke coördinatie van het kerkelijk hulpverleningswerk. Met name werd daarbij herinnerd
aan de verzoeken van de generale synode onder 2.3 genoemd.
De 5e Plaformvergadering in april 1995 koos voor de naam ROFOR (Reformed
Organisation for Foreign Relief).Binnen dit orgaan willen deputaten BBK, zendende
kerken en particuliere instellingen nauwer en efficienter samenwerken in de hulpverle-
ning aan buitenlandse kerken. De ingestelde adviescommissie gaf op deze bijeenkomst
een eerste presentatie van de registratie van de leden van het Platform, en van de
criteria volgens welke hulpverleningsorganisaties door BBK kunnen worden aanbevolen
aan de kerken en kerkleden.

Voorstel:

de g.s. keurt het beleid van deputaten BBk van kerkverbande-
lijke coördinatie van hulpverleningswerk goed, en draagt deputaten op dit beleid op
deze wijze voort te zetten.

9.3  BELEIDSMATIGE ONDERBOUWING VAN DE HULPVERLENING

Opdracht:

de g.s. verzocht deputaten BBK:
1. de hulpverlening ten behoeve van kerkelijk opbouwwerk in het buitenland zoveel

mogelijk beleidsmatig te onderbouwen en daarbij in het bijzonder te letten op:
-- wat in het kader van hulpverlening tussen zusterkerken kerkelijk opbouwwerk

is;
-- een zo zorgvuldig mogelijke afgrenzing tussen de terreinen waarop deputaten

BBK en de zendende kerken werkzaam zijn;
-- mogelijke nadelige neveneffecten van materiele hulpverlening op de gevende

en de ontvangende kerken;
-- de mogelijkheden van de kerken tot het verlenen van materiële hulp, gelet op

het potentieel aan mankracht en financiën.
2. na te gaan op welke wijze in de toekomst bij dit werk te betrekken kerken door
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deputaten kunnen worden benaderd en worden ingeschakeld;

Uitvoering:

In het door de g.s. Ommen in dank aanvaarde rapport "onbekrompen delen" heeft het
vorig deputaatschap een aanzet gegeven voor het formuleren van criteria waaraan
materiele hulpverlening aan buitenlandse kerken moet voldoen. Deputaten hebben de
door de g.s. gestelde vragen behandeld in het aanhangsel bij hun beleidsnota d.d.26-
11-94 die als bijlage deel uitmaakt van dit rapport.

Voorstel:

de g.s.aanvaardt de beleidsmatige onderbouwing van de hulpverlening ten behoeve
van kerkelijk opbouwwerk in het buitenland, zoals dat door deputaten BBK is opgesteld
in de Beleidsnota van BBK d.d.26-11-94 met aanhangsel en bijlagen.

9.4  MACHTIGING OM HANDELEND OP TE TREDEN TOT DE VOLGENDE SYNODE.

Opdracht:

hulpverlening van structurele en personele aard volgens de desbetreffende instructie
van de generale synode voort te zetten of,waar het nieuwe aanvragen betreft, zelf te
bezien of de gevraagde hulp wel of niet kan en moet worden verleend en handelend op
te treden tot de volgende synode;

Uitvoering:

wat betreft nieuwe aanvragen;
Vanuit Kenia kwamen zowel van de African Evangelical Presbyterian Church (AEPC)
als van de Reformed Church of East Africa (RCEA) verzoeken om personele hulp ten
behoeve van de Theologische Opleidingen van die kerken,respectievelijk te Muruu en
te Eldoret, door het sturen van gastdocenten. Deputaten BBK hebben daarop geant-
woord dat zij daartoe in principe bereid waren zodra daarvoor geschikte docenten
zouden zijn gevonden.
Uit Portugal kwam het verzoek van de Igreja Reformada em Portugal(IRP) om de
gemeente van Porto die in verband met hun kerkgebouw in acute financiële moeiten
zijn gekomen, te steunen met een  gift en een lening. Vanwege de acute nood zijn
deputaten daarop ingegaan. Ook is besloten de kleine kerken van Portugal zo mogelijk
personele ondersteuning te geven.

Voorstel:

de g.s.keurt het optreden van deputaten BBK goed en geeft eenzelfde machtiging om
handelend op te treden tot aan de volgende synode.

Opdracht:

voor bepaalde niet direct op hun weg ligggende verzoeken om hulp zijn deputaten BBK
gemachtigd een plaatselijke kerk dan wel een daartoe geéigende gereformeerde
organisatie te benaderen voor enige of meerdere activiteiten;
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Uitvoering:

1. Bij hun bezoek aan gereformeerde kerkgemeenschappen in Brazilië kregen
deputaten BBK van de Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) en van de Igreja
Evangelica Reformada (IER) verzoeken om vanuit de gereformeerde kerken in
Nederland personele hulp te geven. Deputaten kwamen op grond van hun onder-
zoek tot de conclusie dat het mogelijk is die steun te geven op basis van goede
overeenkomsten.

2. Voor theologisch onderwijs en zendings-en evangelisatiewerk van de IPB, en voor
de opbouw van een centrum voor Bijbelstudie en een opleiding voor evangelisten
voor de IER. Deputaten hebben als eerste de geref.kerk van Assen-Z van deze
bevindingen op de hoogte gesteld.

Op 11 feb.1995 hebben deputaten BBK een vergadering georganiseerd van deputa-
tenBBK met zendende kerken,enkele plaatselijke kerken,Stevaj en DVN. Het doel was
gezamenlijk te spreken over mogelijkheden voor nieuw zendingswerk, en over de
relatie van BBK tot kerken op het zendingsveld. Deputaten BBK hebben op deze
vergadering gesteld dat zij zich zoveel mogelijk willen beperken tot hun kerntaak:
relaties aangaan en onderhouden met gereformeerde kerken  elders in de wereld.En
dat BBK bepaalde taken van opleiding en toerusting,overeenkomstig de machtiging van
de generale synode, graag willen overdragen ter uitvoering door een plaatselijke kerk,
die daarbij steun ontvangt van andere kerken uit dat bepaald ressort.
Een aantal projecten werd besproken en daarbij werd de noodzaak naar voren ge-
bracht die ter hand te nemen.
Daarvoor zal een goede orde nodig zijn.Het aanbod van nieuwe werkterreinen voor
'zendende kerken'maakt het gewenst de oude verdeling onder de zendende kerken te
heroverwegen en zo  ruimte te maken voor nieuwe initiatieven. Een plaatselijke kerk die
overeenkomstig de machtiging van de g.s.door deputaten BBK benaderd wordt met het
verzoek een bepaalde activiteit ter hand te nemen, zal daarvoor ook de mogelijkheden
moeten hebben met behulp van kerken uit de regio.
Deputaten BBK hebben in het uitzicht gesteld tegen het eind van 1995 nog met een
vervolg-vergadering te komen.
Deputaten zullen in een aanvullend rapport op deze zaak terugkomen, en dan ook een
voorstel formuleren.

Opdracht:

In voorkomende gevallen zijn deputaten BBK gemachtigd incidentele hulp op korte
termijn te bieden tot een totaalbedrag van f.50.000,-- jaarlijks.

Uitvoering:

deputaten BBK hebben overeenkomstig deze machtiging een malige steun van f
50.000,-- verleend voor de uitbreiding van de gebouwen van het Reformed Seminary te
Dehra Dun,India. Deze opleiding te Dehra Dun gaat uit van enkele kleine gereformeer-
de kerkgemeenschappen en is van grote betekenis voor India. In 1993 heeft
drs.J.M.Batteau een aantal weken aan dit seminary gastcolleges gegeven, en in het
voorjaar 1995 prof.drs.H.M.Ohmann. Voor het onderhoud van de gebouwen en de
uitbreiding werd een dringend beroep op onze kerken gedaan. Naast het bedrag van
f.50.000,--dat is overgemaakt uit de kas van deputaten BBK, werd ook f.10.000,--
hiervoor ontvangen van het Groenewoldfonds van de kerk te Ten Boer,en ook nog van
een particulier een bedrag van f.50.000,--Zodat het totaalbedarg dat vanuit onze kerken
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door Dehra Dun werd ontvangen f.110.000,-- was.

Voorstel

de g.s.keurt het handelen van deputaten BBK goed, en verleent eenzelfde machtiging
tot aan de volgende synode.

9.5  ADMINISTRATIEF CENTRUM VAN DEPUTATEN BBK.

Opdracht:

Deputaten BBK worden gemachtigd:
1. de administratieve werkzaamheden van het deputaatschap uit te besteden aan de

administratie-afdeling van de vereniging De Verre Naasten;
2. daarvoor-in overleg met DVN- een redelijke vergoeding te betalen;
3. deze vergoeding op te nemen in de jaarlijkse begroting en verantwoording aan de

kerken;

Uitvoering:

Door allerlei oorzaken is tot dusver beperkt gebruik gemaakt ddor deputaten BBK van
de faciliteiten van DVN. Zo heeft het werkarchief en de documentatie van de contacten
nog geen adequate opzet gekregen. De werkdruk van het algemeen secretariaat is
sterk toegenomen.Deputaten BBK hebben DVN verzocht op korte termijn een mede-
werker voor het secretariaat van BBK aan te trekken voor de uitvoering van de secreta-
riaats werkzaamheden t.b.v. BBK en deze medewerker te stationeren op het kantoor
van DVN. Eén en ander onder verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris van
BBK.
Zie de nota ondersteuning Algemeen Secretariaat die opgenomen is in de Beleidsnota
BBK in de Besluitenlijst,no AV 12-13

Voorstel:

de g.s.keurt goed dat op deze wijze uitvoering is gegeven aan opdracht 1,2 en 3.
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I INLEIDING

I - 1 Globalisering

De wereld wordt steeds kleiner door een proces van globalisering. Samenlevingen en
economieën raken steeds meer met elkaar verweven. Reizen en massamedia (TV)
versterken dit effect...
Dit heeft ook invloed op kerkelijk terrein. Kerkleden reizen veel meer dan vroeger:
vakantie, ontwikkelingswerk, zending zakenverkeer.
Dit alleen al vraagt om een nadere bezinning bij het bepalen van de houding van
kerkleden op kerkelijk gebied in het buitenland. O.m. bij het doorbrengen van de
zondag.
Hier ligt een gezamenlijke taak, voor het kerkverband. De kerken zullen hun taak in die
veranderende en steeds meer mondiaal wordende samenleving moeten verstaan.
Deputaten BBK zijn benoemd met het oog op contacten met het buitenland. Daarom
zullen deputaten ook hier actief moeten zijn vooral omdat zij steeds meer kerken
ontmoeten. Daarvoor is een weloverwogen en gestructureerd beleid noodzakelijk. In
deze nota hebben wij geprobeerd het huidige beleid van deputaten BBK te verwoorden.
Daarbij wordt de volgende indeling aangehouden:
- Relaties met buitenlandse kerken (II)
- Taak van deputaten BBK (III)
- Interne organisatie van deputaten BBK (IV)
- Financieel beleid van deputaten BBK (V)
Deputaten zijn van mening dat nadenken en discussie over toekomstig beleid steeds
gewenst blijft. Deze beleidsnota dient te worden gezien als een start voor verdere
beleidsontwikkeling.

I - 2 Dienstbaar

Door het formuleren van hun beleid willen deputaten BBK dienstbaar zijn, zowel aan de
opdrachtgever, de Generale Synode, als naar de kerken en de kerkleden. Hiermee
wordt gedoeld op de volgende punten:

1. Duidelijkheid naar deputaten BBK zelf
   Binnen deputaten BBK houden 20 deputaten zich bezig met kontakten en/of 

relaties met meer dan 30 kerken over de hele wereld. Daarom is duidelijkheid over
het te voeren beleid noodzakelijk.

2. Taak van de secties
Tijdens de vorige zittingsperiode van het deputaatschap is besloten, dat de secties
meer en meer zelf hun beleid ontwikkelen en dit regelmatig op de algemene
vergadering van deputaten BBK presenteren. Dit vraagt om een algemeen beleids-
kader van deputaten BBK.

3. Continuïteit
Omdat de deputatenbenoeming geschiedt door de generale synode kunnen er
elke drie jaar personele mutaties plaatsvinden. Snel inwerken van nieuwe deputa-
ten is gewenst.

4. Ontwikkeling van het deputaten BBK-beleid
De discussies binnen het deputaatschap BBK over de beleidsontwikkeling zijn nog
niet afgerond. Interne voortgaande bezinning op het aangaan en onderhouden van
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relaties en op eventuele hulpverlening is nodig.

5. Evaluatie
Het is gewenst dat deputaten BBK regelmatig hun werkzaamheden evalueren.

6. Duidelijkheid naar generale synode en naar de kerken
Er is geconstateerd dat het eigenlijke werk van deputaten BBK tamelijk ver van de
kerken en de kerkleden afstaat. En ook dat de leden van de generale synode bij
de behandeling van "BBK-zaken" niet altijd een duidelijk zicht hebben op het
werkveld van deputaten BBK. Verbetering hierin is gewenst.

7. Programmatisch werken
Details van het werkveld van deputaten BBK moeten in kaart worden gebracht. Op
grond daarvan kan het werk van deputaten BBK meer programmatisch geformu-
leerd worden, waarbij ook prioriteiten kunnen worden aangegeven.

I. - 1.3. Besluitenlijst

Op voorstel van sectie VII zijn op de AV in bepaalde beleidszaken nadere besluiten
genomen. Het doel is te voorkomen dat steeds ad-hoc beslissingen moeten worden
genomen. De besluiten zijn opgenomen in bijlage 3.
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II. RELATIES MET BUITENLANDSE KERKEN

II. - 1. Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de relaties met buitenlandse kerken is art. 47 van de K.O., dat
luidt:

"Over de relatie met kerken in het buitenland beslist de generale synode;

met kerken van gereformeerde belijdenis in het buitenland, zal, zoveel mogelijk,
kerkelijke gemeenschap geoefend worden;

op ondergeschikte punten van kerkorde en kerkelijke praktijk zullen buitenlandse
kerken niet veroordeeld worden."

Deze algemene formulering verschaft aan deputaten BBK de nodige ruimte om op
verschillende manieren de relaties met kerken in het buitenland in te vullen.

Voor wat betreft de beslissingen van de generale synode kan het volgende gesteld
worden:
1. de synode neemt een expliciet besluit wanneer een zgn. zusterkerkrelatie wordt

aangegaan, resp. gehandhaafd.
2. wanneer er geen zusterkerkrelatie aanwezig is, betekent dit dat de generale

synode, die door deputatenrapporten van alle relaties op de hoogte wordt gesteld,
als zij het beleid van deputaten BBK goedkeurt, ook de bestaande relaties goed-
keurt, tenzij de synode anders uitspreekt.

II. - 2. Soorten van relaties

De meest intensieve relatie wordt door ons "zusterkerkrelatie" genoemd. Binnen zo'n
relatie wordt de betreffende buitenlandse kerk behandeld als de "eigen kerk", zoals:
- men accepteert elkaars attesten;
- men laat elkaars predikanten op de preekstoel toe.
Voor het aangaan van die relatievorm heeft de generale synode een aantal regels
geformuleerd (zie II.3.).

Buiten de zusterkerkrelatie is er verschil in intensiteit van de relatie. Dit kan variëren
van een eerste verkennend kontakt tot het "op punt staan" een zusterkerkrelatie aan te
gaan.
(De synode van Leeuwarden (1990) besloot de relatievorm "voorlopige relatie van
kerkelijk contact" niet meer aan te gaan, omdat deze in de praktijk niet bleek te
voldoen. Met kerken waarmee deze relatievorm wordt onderhouden of met kerken aan
wie dit contact is aangeboden is deze wijziging onderwerp van gesprek (Acta Leeuwar-
den art. 93, besluit 2 en 3.2b).

Het aangaan resp. het onderhouden van relaties met buitenlandse kerken - voor zover
nog geen zusterkerkrelatie - heeft als voornaamste doel: het bevorderen van de
mogelijkheid om te komen tot een zusterkerkrelatie.
In bepaalde gevallen kan het eerste doel van een kontakt zijn, de buitenlandse kerk te
helpen in confessioneel-gereformeerde richting.

II. - 3. Regels voor de relaties
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Voor het aangaan van zusterkerkrelaties in het buitenland heeft de generale synode
van Leeuwarden 1990 de volgende regels geformuleerd: (Acta Leeuwarden art. 93).

1. Inhoud van de zusterkerkrelatie
Een zusterkerkrelatie met buitenlandse kerken houdt in het naar gereformeerd
belijden erkennen van elkaar als ware kerken van de Here Jezus Christus en
het dienovereenkomstig oefenen van kerkelijke gemeenschap.

2. Het aangaan van zusterkerkrelaties
De Gereformeerde Kerken in Nederland zullen eerst een zusterkerkrelatie met
een buitenlandse kerk aangaan nadat zij zich, met name door middel van
deputaten, ervan vergewist hebben, dat deze kerken de gereformeerde belijde-
nis van het Woord van God niet slechts officieel hebben aanvaard, maar ook
metterdaad tot gelding doen komen in hun kerkelijke praktijk van leer, ere-
dienst, kerkregering en tucht.

Daarbij zal er rekening mee moeten worden gehouden,
2.1. dat de Here Christus zijn kerk onder verschillende volken, die elk door hun bijzon-

dere geografische ligging, historie en cultuur zijn bepaald, vergadert, zodat
buitenlandse kerken om verschillen op ondergeschikte punten inzake wijze van
belijden, liturgie, kerkorde en praktijk niet veroordeeld zullen worden;

2.2. dat wanneer er sprake is van relaties met derden, zorgvuldig dient te worden
nagegaan, wat deze relaties voor de desbetreffende kerk betekenen om zo de
waarde, de zin en eventueel de wijze van aangaan en/of oefening van een
zusterkerkrelatie te beoordelen;

2.3. dat er in bepaalde landen meer dan één verband van kerken kan bestaan dat
erkend dient te worden als verband van ware kerken van onze Here Jezus Chris-
tus. Daarom kan de mogelijkheid van een relatie met meer dan één verband van
kerken in hetzelfde land niet altijd zonder meer uitgesloten worden. In een dergelij-
ke situatie van 'dubbele correspondentie' zal vanwege Christus' gebod tot eenheid
niet worden berust, maar zij zal onderwerp van gesprek dienen te blijven.

Voor het onderhouden van zusterkerkrelaties in het buitenland heeft de generale
synode van Ommen (1993) de volgende regels geformuleerd:

"Indien een zusterkerkrelatie met een kerk in het buitenland is aangegaan, zal deze
geoefend worden aan de hand van enige regels, die dienen om als gereformeerde
kerken samen bij de belijdenis van Gods Woord te blijven en elkaar te helpen, te
bemoedigen en op te scherpen in het in woord en daad getuigen zijn van de Here
Jezus Christus in deze wereld.

Daarvoor zullen van Nederlandse zijde de volgende regels gelden:
1. De kerken zullen elkaar zoveel mogelijk bijstaan in de handhaving, verdediging

en bevordering van de gereformeerde belijdenis naar de Schriften in leer,
kerkregering, tucht en eredienst.

2. De kerken zullen elkaar informeren over de besluiten van de meeste vergade-
ringen, indien mogelijk door toezending van de Acta ervan of anders tenminste
door toezending van de voor de desbetreffende kerk relevante besluiten (waar
mogelijk in vertaling).
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3. De kerken zullen elkaar informeren met betrekking tot het aangaan van zuster-
kerkrelaties met derden.

4. De kerken zullen elkaars attestaties aanvaarden; zij zullen ook de leden van de
desbetreffende kerken toelaten tot de sacramenten op vertoon van een ge-
noegzaam kerkelijk attest.

5. De kerken stellen in principe de kansels voor elkaars predikanten open met
inachtneming van de bepalingen voor het eigen kerkverband aanvaard.

Er zal naar gestreefd worden in de beoefening van de relatie ook de volgende regels te
doen gelden:

6. In geval van wijzigingen van of aanvullingen op de belijdenis, kerkorde of
liturgische formulieren, die inhoudelijk van confessionele aard zijn, zal op het
voornemen hiertoe bij de zusterkerken bijzondere aandacht worden gevestigd,
zodat zo veel mogelijk overleg voor de definitieve besluitvorming kan plaatsvin-
den.

7. De kerken zullen elkaars afgevaardigden op hun meeste vergaderingen
ontvangen en hen uitnodigen zitting te nemen als adviseurs, zoveel dit mogelijk
is."

Verder heeft de generale synode uitgesproken, dat indien een buitenlandse kerk eigen
regels voor kerkelijke relaties heeft, dit het aangaan en beoefenen van een zusterker-
krelatie niet in de weg hoeft te staan, indien er geen tegenstrijdigheid is tussen de
regels van de buitenlandse kerk en die van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
(Zie Acta Ommen, art. 68).

Voor het aangaan en onderhouden van andere relaties gelden geen specifiek geformu-
leerde regels. In het algemeen kan gezegd worden, dat deze kontakten alleen aang-
egaan worden met kerken van gereformeerde belijdenis en als oogmerk hebben:
het leren kennen van elkaar als kerken van Christus, om in die weg te komen tot een
zusterkerkrelatie.
Dit proces is niet te binden aan een vooraf bepaald tijdpad maar moet wel gebeuren
aan de hand van vaste kriteria. Ook moet wederzijds de wil aanwezig zijn de kenmer-
ken van de kerk van Christus te vertonen. En elkaar daarbij zo nodig te helpen en
steunen.

II. - 4. Advies en informatie aan de generale synode

Daar de generale synode beslist over de relaties met kerken in het buitenland, met
name over de zusterkerkrelatie (zie II.1.), moeten deputaten de generale synode
voorzien van voldoende informatie, voorstellen en gronden om over de relatie met
buitenlandse kerken verantwoorde besluiten te nemen.

Voor al die informatie zullen de gegevens van de nader te bespreken Documentatieset
een goede aanzet zijn (zie III. 3.).
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III. TAAK VAN DEPUTATEN BBK

III - 1 Inleiding

Deputaten BBK vormen een deputaatschap van de kerken, benoemd door de generale
synode. Daaruit vloeit voort, dat deputaten optreden namens de kerken, zowel in de
richting van het buitenland als naar de kerken van het eigen kerkverband.

Voor wat betreft contacten met het buitenland is het voor de duidelijkheid gewenst, dat
deputaten duidelijk maken hoe zij optreden bij het aangaan van relaties met kerken in
het buitenland en met het onderhouden daarvan. (III-2 en III-3).

Ook worden deputaten regelmatig betrokken bij hulpverlening aan buitenlandse kerken.
Teneinde ook hier een verantwoord en consistent optreden te bevorderen is het
hanteren van een beleid en van criteria gewenst. (zie III - 4).

Ten eerste kan gesteld worden dat tot de taak van deputaten behoort:
1. het bestuderen van kerkelijke situaties in het buitenland;
2. het leggen van contacten met buitenlandse kerken;
3. het onderhouden van contacten met synodes of 'general assemblies' van buiten-

landse kerken en/of met deputaten van buitenlandse kerken;
4. het geven van voorlichting aan kerken en kerkleden over de kerkelijke situatie in

het buitenland;
Daarnaast kunnen deputaten BBK ook geroepen worden tot:
1. hulp aan en ondersteuning van opleiding en gemeenteopbouw van kerken in het

buitenland waarmee een relatie wordt onderhouden;
2. zo nodig ad hoc hulp verlenen aan buitenlandse kerken in situaties die snelle actie

behoeven;
3. het zoeken van plaatselijke kerken en/of regionale kerkengroepen die mogelijk

hulp-ondersteuningsactiviteiten kunnen gaan uitvoeren ten behoeve van buiten-
landse kerken.

Het is gewenst dat over deze materie verder wordt nagedacht, ook in samenwerking
met het inmiddels opgericht "Platform Gereformeerde Hulpverleningsorganisaties aan
het buitenland".

III - 2.  Aangaan van kerkelijke relaties

Regelmatig krijgen deputaten BBK te maken met nieuwe kontakten met buitenlandse
kerken. Dit kan zijn door eigen bevinding, bijvoorbeeld via de International Conference
of Reformed Churches (ICRC). Ook kan het verzoek om kontakt uitgegaan zijn van een
kerk in het buitenland. Soms zijn het kerkleden die deputaten attent maken op bepaal-
de kerken.
Het is van belang dat kontakten niet lichtvaardig worden aangegaan op grond van een
subjectief oordeel.

III. - 2.1. Verzameling van gegevens

Er moeten duidelijke gronden zijn voor het aangaan van nieuwe kontakten. Daartoe is
nodig dat deputaten weten met welke kerken zij te doen hebben resp. krijgen. Dat wil
zeggen dat er allereerst objectieve, meetbare en controleerbare gegevens moeten
worden verzameld en vastgelegd.



9

Dit alles kan gebeuren met behulp van een zogenaamde Documentatieset (de D-set,
zie bijlage 1).
Het is duidelijk dat daarvan niet direct alle gewenste gegevens kunnen worden ing-
evuld. Het is een continue bezigheid om die set te voltooien en te aktualiseren.

Op grond van de verzamelde gegevens kunnen deputaten zich een eerste mening
vormen over de mogelijkheid resp. wenselijkheid van nader kontakt. Daarvoor is
allereerst een positief antwoord nodig op de volgende vragen:
1. Heeft men een gereformeerde belijdenis?
2. Heeft men schriftuurlijk kerkrecht?
3. Worden die belijdenis en dat kerkrecht in de praktijk ook serieus gehanteerd?
4. Maakt een klein getal of persoonsgebondenheid de betreffende kerk niet kwets-

baar, door dominantie van bepaalde personen?
5. Zijn er relaties met andere kerken of organisaties, die een verhindering zijn voor

intensiever kontakt?

III. - 2.2. Nadere kennismaking

Als uit de verzamelde documentatie blijkt, dat een nader kontakt verantwoord en
gewenst is, kan besloten worden tot nadere kennismaking door middel van een bezoek
ter plaatse. Dit geschiedt bij voorkeur door twee deputaten BBK, waarbij een theoloog.
(Wanneer er op een bepaald moment niet voldoende - gekwalificeerde - deputaten
beschikbaar zijn, dan kan deputaten BBK van buiten deputaten BBK afgevaardigden
aantrekken).
Het primaire doel van dit bezoek is nadere informatie en gegevens te verzamelen.
Daartoe is het aan te bevelen een checklist te hanteren die afgeleid is van de (nog niet
ingevulde) gegevens van de D-set. Dit voorkomt dat belangrijke zaken vergeten worden
en het bevordert het systematisch verzamelen van objectieve gegevens. Daarnaast is
een door de sectie op te stellen werkinstruktie voor de afvaardiging aan te bevelen.

III. - 2.3. Oordeelvorming door deputaten

De delegatie die het bezoek gebracht heeft brengt schriftelijk verslag uit aan de
betreffende sectie, namelijk een rapport van de bevindingen, die van belang zijn voor
de beoordeling van een toekomstige relatie. Als regel zal dit rapport binnen één maand
na terugkeer van de delegatie worden uitgebracht. Daarin zullen op grond van de
beschikbare gegevens voorstellen worden gedaan over de mogelijke toekomstige
relatie.
Bij de voorstellen zullen goede gronden geformuleerd worden.
De betreffende sectie bespreekt deze voorstellen en brengt het sectieoordeel plus de
gronden op de algemene vergadering. Ook hier zal als regel de indiening binnen één
maand na het sectiebesluit plaatsvinden.

III. - 2.4. Besluitvorming

De algemene vergadering bespreekt het voorstel van de sectie en neemt dienaangaan-
de een besluit.
Als een zusterkerkrelatie wenselijk en verantwoord wordt geacht dan wordt een
dergelijk voorstel voor de eerstkomende generale synode geformuleerd.
In de tussentijd doen deputaten BBK al het nodige om de bestaande relatie verder te
verdiepen.
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Besluit de algemene vergadering tot een andere relatievorm dan die van zusterkerkre-
latie dan zal in overleg met de betrokken kerk de relatie en het doel worden ingevuld.

III. - 2.5. Diversen

Het kan zijn dat hulpverlening nodig of wenselijk is, vóórdat de generale synode een
besluit genomen heeft over de relatie met de betreffende kerk. In dat geval zal gehan-
deld worden overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk III - 4.

III - 3. Onderhouden van kerkelijke relaties

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn, dat er verschillen zijn tussen de aard en de
intensiteit van de relaties.

Toch is het aan te bevelen dat deputaten BBK voor elke relatie formuleren welk doel
ermee wordt beoogd. Het antwoord "streven naar een zusterkerkrelatie" is daarbij niet
voldoende. Gewenst is ook aan te geven welk tussendoel deputaten nastreven in de
periode tussen twee synodezittingen. Dan kan voorkomen worden dat het een relatie
zonder inhoud blijft of wordt.

III. - 3.1. Invullen van de zusterkerkrelatie.

Zoals onder II.3. is aangegeven zijn van synodewege regels vastgesteld voor de
zusterkerkrelatie. Die regels geven ook richting en inhoud aan het onderhouden van die
relatie.

Zo wijst de preambule op:
- samen blijven bij de belijdenis van Gods Woord en
- elkaar helpen, bemoedigen en opscherpen om in woord en daad getuigen van

Christus te zijn in deze wereld.
De regels 1 t/m 7 vullen dit verder in. Binnen de zusterkerkrelatie zal door deputaten
permanent gewerkt moeten worden met die regels.

Regel 1 spreekt uit, dat de kerken elkaar zoveel mogelijk zullen bijstaan in de handha-
ving, verdediging en bevordering van de gereformeerde belijdenis naar de Schriften in
- leer
- kerkregering
- tucht
- eredienst.

Het zal duidelijk zijn, dat het beoefenen van een zusterkerkrelatie altijd van twee kanten
moet komen. De zusterkerkrelatie is een verhouding tussen twee gelijkwaardige kerken,
die ieder hun eigen roeping en verantwoordelijkheid hebben en ook behouden.

Hier geldt in feite ook wat in art. 83 ten aanzien van de kerken van het eigen kerkver-
band wordt geformuleerd:
"Geen kerk mag over andere kerken, ... , op welke wijze ook, heersen."
Binnen die "gulden regel" zal de zusterkerkrelatie gestalte moeten krijgen.

Daarbij geven de regels 2 t/m 7 een goede aanzet. Daarom is het aan te bevelen, dat
als deputaten BBK de generale synode adviseren over de continuering van een
zusterkerkrelatie deputaten zich ervan vergewissen, dat de zaken in die regels 2 t/m 7
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genoemd in de praktijk ook zo veel mogelijk worden nageleefd.
Zo kan er bijvoorbeeld in het rapport een opsomming worden gegeven van Nederland-
se predikanten die bij zusterkerken in het buitenland zijn voorgegaan en van buiten-
landse predikanten die bij de kerken in Nederland zijn voorgegaan.

Uitgaande van de preambule en van regel 1 is het mogelijk, dat buitenlandse zusterker-
ken aan de Gereformeerde Kerken in Nederland vragen hen bij te staan bij het vervul-
len van hun roeping. Bijvoorbeeld door hulp te vragen bij de opleiding en toerusting van
ambtsdragers en bij gemeente-opbouw.
De gegeven hulp kan zowel geestelijk als materieel van aard zijn.

Voorwaarden en uitgangspunten bij het geven van hulp zijn:
1. de hulp moet concreet zijn qua doel (alleen kerkelijke taken);
2. de hulp moet controleerbaar zijn qua inzet;
3. de hulp moet zo mogelijk gezamenlijk worden geëvalueerd;
4. beide kerken zijn en blijven gelijkwaardig;
5. beide kerken hebben elk een eigen roeping en een eigen verantwoordelijkheid;
6. eventuele hulp wordt gegeven binnen de wederzijdsheid van de zuster-

kerkrelaties.

Gevaren bij deze hulpverlening:
- voor onze kerken een houding van elitaire westerse neerbuigendheid;
- en voor onze zusterkerken een gemakkelijk aanleunen tegen onze hulp en

daarmee eigen verantwoordelijkheid en roeping veronachtzamen.

III. - 3.2. Invulling van de niet-zusterkerkrelatie

Indien er (nog) geen zusterkerkrelatie aangegaan kan worden, dient de relatievorm, die
wel mogelijk is, als doel te hebben dat er een zusterkerkrelatie komt.
In het onderling verkeer moeten dus beide kerken aktief zijn in het opruimen van de
hindernissen op de weg naar dat doel.
Als intussen aan onze kerken hulp gevraagd worden - geestelijk en/of materieel - dan
kan inwilliging van zo'n verzoek legitiem zijn, als daarmee gewerkt wordt aan het
dichterbij brengen van het gemeenschapplijke doel: de zusterkerkrelatie. Zie voor
praktische invulling hoofdstuk III - 4.

Hoewel het aangaan resp. onderhouden van een zusterkerkrelatie de eigenlijke
doelstelling is van elke relatie kunnen er omstandigheden zijn, waaronder deputaten
BBK het onderhouden van een kontakt met een kerk gewenst achten, terwijl een
toekomstige zusterkerkrelatie niet zeker is. Zo'n kontakt kan bijvoorbeeld door deputa-
ten BBK gebruikt worden een appèl te doen uitgaan naar de betreffende kerk om terug
te keren van een verkeerde koers.

Soms doet zich de gelegenheid voor kontakt te leggen met een organisatie. De vraag is
of deputaten BBK met zo'n organisatie een relatie kan aangaan.
In principe is dat alleen mogelijk, als zo'n organisatie uitgaat van of van groot belang is
voor een kerkgemeenschap, waarmee deputaten kontakt hebben.

Het doel van de betrekkingen met buitenlandse kerken is elkaar bijstaan kerk van
Christus te zijn of het steeds meer te worden.
Deputaten zullen daarbij rekening moeten houden met de dynamiek van Christus'verga-
derarbeid en met de historische ontwikkeling en de culturele context van de betrokken
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kerken in het buitenland.

III. - 3.3. Bezoeken aan buitenlandse zusterkerken

Voor het onderhouden van de relatie met een buitenlandse kerkgemeenschap, speciaal
als er een zusterkerkrelatie is, zullen deputaten van tijd tot tijd een bezoek moeten
brengen. Teneinde de beperkte mankracht en financiële middelen zo efficiënt mogelijk
aan te wenden is een zekere bezoekstruktuur aan te bevelen. Dat kan ook voorkomen,
dat de aandacht van deputaten BBK onevenredig wordt verdeeld.

De aard van een bezoek hangt samen met de aard van de relatie:
- zusterkerkrelatie;
- andere relatievormen.

Het bezoek aan een zusterkerk kan een "herkenningsbezoek" genoemd worden.
Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht, dat beide kerken elkaar (blijven) herkennen in
de Here Christus.

Het is aan te bevelen, dat zo'n bezoek samenvalt met het bijeenkomen van een
generale synode of general assembly van de betreffende buitenlandse kerk. Als richtlijn
kan gesteld worden, dat als regel dergelijke bezoeken éénmaal per drie of vier jaar
worden gebracht.

Soms kan een bezoek meer inhouden, dan alleen maar een "herkenningsbezoek".
Bijvoorbeeld als een zusterkerk adviezen van de Nederlandse afvaardiging op prijs
stelt.

Het is duidelijk dat voor een bezoek met een dergelijk karakter het verzoek van de
zusterkerk moet uitgaan.

III. - 3.4. Bezoeken aan andere kerkelijke relaties

Is de bestaande relatie (nog) geen zusterkerkrelatie dan kan een periodiek bezoek
dienen
- voor het verkrijgen van nadere inlichtingen en/of
- voor het bespreken en eventueel uit de weg ruimen van verhinderingen om tot een

zusterkerkrelatie te komen.
Ook hier zal het aan te bevelen zijn zo'n bezoek te brengen tijdens een generale
synode of een general assembly.
Voor een optimaal effect dient zo'n bezoek duidelijk struktureerd te zijn:
- met wie wil met praten?
- waarover wil men praten?
- wat wil men met het gesprek bereiken?
Een vaste frequentie voor dit soort bezoeken is niet aan te geven. Veel hangt af van de
"witte plekken" in de D-set.

III.- 3.5. Rapportage van de bezoeken

Om er voor te zorgen, dat de bezoeken een duidelijke funktie vervullen in het onderhou-
den van de relatie, dient de bezoekende afvaardiging binnen een afgesproken tijd
(bijvoorbeeld één maand na terugkomst) aan de eigen sectie schriftelijk verslag uit te
brengen van het bezoek. Dit verslag kan vergezeld gaan van voorstellen.



13

Op grond van dat verslag neemt de sectie besluiten met betrekking tot de relatie-
oefening en stuurt die als voorstel met gronden naar de algemene vergadering.
De algemene vergadering neemt dan definitieve besluiten. Als dit inhoudt dat het beleid
ten aanzien van de betreffende kerk wordt aangepast dan dient dit op de betreffende
D-set te worden vermeld.

Het zal goed zijn, als een bezoek aanleiding geeft tot beleidsverandering, dat de
betreffende kerk daarvan op de hoogte wordt gesteld.



14

III - 4 HULPVERLENING EN SAMENWERKING

III - 4.1. Inleiding

Het aantal relaties van deputaten BBK met kerken in het buitenland neemt toe.
Daardoor komen er steeds meer verzoeken om en mogelijkheden tot hulpverlening.
De generale synode van Leeuwarden 1990 gaf aan deputaten opdracht zich over deze
problematiek te bezinnen en daarover te rapporteren aan de synode van Ommen 1993.
Deputaten brachten hun rapport uit onder de titel "Onbekrompen Delen".
Daarin hebben zij vanuit verschillende invalshoeken een aantal aspecten belicht van de
hulpverlening aan buitenlandse kerken. De generale synode van Ommen heeft dit
rapport aanvaard, omdat onder meer "daarin een goede aanzet wordt gegeven voor het
formuleren van kriteria waaraan hulpverlening moet voldoen".
Verder verzocht de synode aan deputaten:
1. De hulpverlening zoveel mogelijk beleidsmatig te onderbouwen, waarbij in het

bijzonder gelet moet worden op de volgende punten:
1.1. wat is kerkelijk opbouwwerk in het kader van hulpverlening tussen zusterker-

ken?
1.2. een zo zorgvuldig mogelijke afgrenzing tussen de terreinen waarop deputa-

ten BBK en die waarop de zendende kerken werkzaam zijn.
1.3. mogelijke nadelige neveneffecten voor de gevende en de ontvangende

kerken.
1.4. de mogelijkheden van de kerken gelet op het potentieel aan mankracht en

financiën.
2. Na te gaan hoe de erbij te betrekken (plaatselijke) kerken kunnen worden bena-

derd en ingeschakeld.

Deze zaken zullen in een afzonderlijk aanhangsel bij deze beleidsnotitie een plaats
krijgen.

III - 4.2. Doel en uitgangspunt

Het doel van alle hulpverlening aan een buitenlandse kerk is het wegnemen van
belemmeringen bij de ontplooiing van het kerkelijk leven bij die kerk.
Dat doel moet duidelijk zijn zowel bij de hulpgever als bij de hulpontvanger. Daar mag
geen misverstand over bestaan.
Het uitgangspunt is het gemeenschappelijk deel hebben aan de gaven en schatten van
Christus, zowel in geestelijk als in materiële zin (zie "Onbekrompen Delen, pag. 12).

De ontplooiing van het kerkelijk leven is in eerste instantie een zaak van de eigen
leden. De eigen leden dienen te fungeren als levende stenen in het gebouw van
Christus kerk, ook in het buitenland. Die ontplooiing is geen taak van deputaten BBK of
van welke instantie in Nederland ook.
De eigen kerkgemeenschap moet dit zelf doen. Deputaten BBK kunnen hoogstens
daarbij behulpzaam zijn.
Die eigen verantwoordelijkheid dient vanaf het begin duidelijk te zijn voor de hulpont-
vangende kerk en dat moet ook als zodanig door haar worden aanvaard.

Als dit uitgangspunt vastligt kan via gemeenschappelijk overleg gewerkt worden aan
een hulpprogramma.
Dat betekent, dat allereerst gestreefd moet worden naar het benutten van de mogelijk-
heden, die binnen de hulpontvangende kerk (de doelgroep) aanwezig zijn.
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Van die doelgroep mag gevraagd worden:
- het aktief benutten van de geboden hulp;
- als levende stenen in het gebouw van Christus;
- binnen eigen mogelijkheden;
- in eigen volle verantwoordelijkheid.

III - 4.3. Prioriteitstelling

De hulpverlening van deputaten BBK richt zich allereerst op:
1. zusterkerken;
2. vervolgens eventueel op kerken waarmee (nog) geen zusterkerkrelatie wordt

onderhouden.

Dit is een bewuste prioriteitsstelling, want onze mankracht en financiën zijn beperkt.
Afwijkingen van deze prioriteitsvolgorde zullen duidelijke gronden moeten hebben.

III - 4.4. Onderscheiden hulp

Bij hulpverlening aan kerken in het buitenland kan het volgende onderscheid worden
gemaakt:

Geestelijke hulp:
Hierbij is te denken aan hulp bij opleiding en toerusting van predikanten en andere
ambtsdragers c.q. gemeenteleden. Hier gaat het dus om personele hulp voor overd-
racht van kennis en vaardigheden door middel van bijvoorbeeld docentschappen,
cursussen lectuurvoorziening, vertaalwerk etc.

Materiële steun:
Naast het dragen van de kosten voor personele hulp kan bijvoorbeeld ook incidenteel
worden geholpen bij de bouw van een pastorie of een kerkgebouw. Ook noodzakelijke
diakonale steun valt onder deze categorie.

III - 4.5. Criteria bij de hulpverlening

Het is nodig dat voor de hulpverlening aan buitenlandse kerken een aantal kriteria
wordt gehanteerd. En wel om de volgende redenen:

1. De eigen verantwoordelijkheden van de hulpontvanger en van de hulpgever
moeten gerespecteerd en daarom zo goed mogelijk aangegeven worden.

2. De financiën en de mankracht van onze kerken zijn begrensd. Daarom dienen er
kriteria te zijn die er voor zorgen, dat de verleende hulp het meeste beantwoordt
aan uitgangspunten en doel.

3. Het hanteren van kriteria bevordert de eenheid in het hulpverleningsbeleid van
deputaten BBK en in de uitvoering daarvan door de verschillende landensecties.

Bij het formuleren van de kriteria volgen deputaten de voorwaarden, die prof.dr. C.
Trimp ten aanzien van alle hulpverlening stelde op de 99e Centrale Diakonale Confe-
rentie te Arnhem op 8 juni 1991 in zijn referaat "Zo zullen wij toenemen in liefde tot alle
mensen" (zie ook "Onbekrompen Delen", pag. 19).
Die voorwaarden, die prof. Trimp formuleerde voor het diakonale liefdebetoon van de
gemeente, kunnen ook worden toegespitst op de hulpverlening aan buitenlandse
kerken, en wel als volgt:
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1. Er moet een relatie zijn tussen hulpverlening aan een buitenlandse kerk en de
bevordering van het Christen zijn (Hand. 6:7).

2. Aan de hulpverlening aan buitenlandse kerken moet altijd de naam van Christus
verbonden worden (Hand. 4:12).

3. Uit kerkelijke hulpverlening aan het buitenland moet lof voor God te voorschijn
komen, want de hulpverlening is uit en tot God (2 Kor. 9:11-15).

4. De kerkelijke hulpverlening moet de godsvrucht bevorderen en strekken tot
opbouw van het kerkelijk c.q. het gemeenteleven.

Criteria

Wanneer die voorwaarden toegepast worden in kriteria voor het hulpverleningsbeleid
van deputaten BBK en voor de afzonderlijke hulpprojekten, dan komen we tot het
volgende:
1. Het doel van elk projekt moet zijn: de opbouw van het kerkelijk leven van de

aanvragende kerk en het wegnemen van belemmeringen daarin.
2. De aanvragende kerk zal zelf het doel van de hulpvraag moeten omschrijven en

ook welke verwachting men heeft van het projekt.
3. Bij het geven van hulp zal de eigen verantwoordelijkheid van de hulpontvangende

kerk ten volle moeten worden gehonoreerd. Daarom is zowel betutteling door de
hulpgevende kerk als het verstrekken van te veel hulp onverantwoord.

4. De hulpontvangende kerk zal bereid moeten zijn tot volledige samenwerking bij de
uitvoering van de hulpverlening.

5. De hulpverleningen en de daaruit voortvloeiende projekten moeten gericht zijn op
kerken, dat wil zeggen kerkverbanden. Bij uitzondering kunnen plaatselijke
gemeenten geholpen worden, nl. wanneer er (nog) geen kerkverband is. Individu-
en komen niet voor hulp door deputaten BBK in aanmerking.

6. Hulpprojekten dienen qua aard, omvang en intensiteit afgestemd te zijn op het
geestelijk niveau c.q. de opnamecapaciteit van de doelgroep, de hulpontvangende
kerk.

7. Hulpprojekten mogen niet ingaan tegen het overheidsbeleid in het betreffende
land, voorzover dit beleid niet ingaat tegen het Woord van God.

8. De verleende hulp moet zich op den duur overbodig maken. Strukturele blijvende
hulp verdraagt zich niet met een goede relatie tussen twee gelijkwaardige kerken
van Christus. Vandaar dat het binden van de hulp aan een tijdpad gewenst is.

9. De hulp moet duidelijk verifieerbare en gedocumenteerde projekten betreffen,
waarbij bewaking, rapportage en evaluatie ingebouwd zijn. Jaarlijkse evaluatie en
controle zijn noodzakelijk.

10. Eventuele hulp aan een buitenlandse kerk dient in evenwicht te zijn met hulp die
aan andere kerken gegeven wordt, teneinde scheefgroei te voorkomen. Aan de
andere kant moet ook rekening gehouden worden met de hulp die de betreffende
kerk van andere (kerkelijke) relaties ontvangt of kan ontvangen.

11. In elk project zal in de regel sprake moeten zijn van een gezamenlijke inspanning
c.q. bijdrage.

12. Meerjarige hulp zal alleen worden gegeven in het kader van een meerjaren-plan,
waarbij de toezegging in de regel kan gelden tot de volgende synode.

III - 4.6. Assistentie door derden

Bij hulpverlening aan buitenlandse kerken wordt men geconfronteerd met vreemde
culturen, onbekende talen, menselijke zwakheden en zonden etc.
Daarom is het goed dat bij het formuleren en uitvoeren van hulpverleningsprojekten
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nauw kontakt wordt onderhouden met de enige professionele op het buitenland
gerichte hulporganisatie binnen onze kerken de vereniging "De Verre Naasten" (DVN).
Deze organisatie en deputaten BBK zijn vaak werkzaam in dezelfde regio's en/of
landen. DVN beschikt over tientallen jaren ervaring op het gebied van de hulpverlening.
Gebruikmaking van deze ervaring kan de kwaliteit van de te verlenen hulp verhogen.

Het rapport "Onbekrompen Delen" somt op pag. 25 een aantal werkzaamheden op die
aan hulpverlening verbonden zijn:
1. inrichten en bijhouden van een documentatie;
2. informatieverstrekking;
3. financiële administratie;
4. vertaalaangelegenheden.

Dit werk is specialistisch en tijdrovend. Wellicht is te overwegen ook op dit terrein
gebruik te maken van de faciliteiten, die DVN kan bieden.

Een apart aandachtspunt is de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van uitgezon-
denen door de verschillende instellingen, deputaten BBK, DVN, Fundament en
eventueel andere. Hierbij zouden ook de zendelingen c.q. zendende kerken betrokken
kunnen worden.

III - 4.7. Hulpprojekten en werkplannen

Hulp aan buitenlandse kerken vraagt om een zorgvuldige invulling. Voor de financiering
daarvan wordt geld gevraagd van de gemeenten c.q. van de gemeenteleden. Dit alleen
al vereist een verantwoorde besteding.
Daarnaast heeft de hulpontvangende kerk vaak een bepaald verwachtingspatroon. Als
dat patroon juist is mag, door onzorgvuldigheid of tanende belangstelling van onze
kant, die verwachting niet beschaamd worden.
Kortom: een hulpprojekt moet in al zijn facetten voor de met elkaar samenwerkende
kerken klaar en duidelijk zijn.
Daarvoor is voor elk projekt een goed geformuleerd werkplan noodzakelijk. Met zo'n
werkplan worden de partners gedwongen zo te werken, dat de hulpverlening zo goed
mogelijk tot zijn recht komt.

Zo'n werkplan moet vanaf het begin in samenwerking met de hulpontvangende kerk
worden opgesteld en door deze ook in volle vrijheid worden aanvaard.
Zo'n werkplan dient verder minimaal de volgende elementen te bevatten:
1. Duidelijke omschrijving van de doelstelling(en).
2. Aangeven welke middelen zullen worden ingezet en hoe.
3. Tijdpad van de uitvoering van het projekt.
4. Eventuele inschakeling van anderen bij de uitvoering: partikulieren of organisaties.
5. Door wie, aan wie, over, wat, hoe en hoe vaak moet over de voortgang van het

projekt worden gerapporteerd.
6. Begroting van het projekt, totaal en per jaar.
7. Methode en frequentie van de evaluatie plus de eventuele bijstelling van het

projekt.

Het zal duidelijk zijn, dat naarmate een projekt omvangrijker en ingewikkelder is, ook
het werkplan meer gestruktureerd moet zijn.

In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een werkplan.



18

III - 4.8. Procedure inzake beslissingen over hulpverlening.

Een verzoek om hulp kan door een buitenlandse kerk gelegd worden op de tafel van de
algemene vergadering of op die van de landensectie. Ook kan het idee van een
hulpprojekt geïnitieerd worden vanuit de algemene vergadering of vanuit de landensec-
tie.

Voor een beslissing voor het verlenen van hulp wordt de volgende procedure gevolgd:

1. De betreffende landensectie vormt eerst een eigen oordeel en vraagt in een zo
vroeg mogelijk stadium het oordeel van de hulpverleningssectie. Met advies van de
sectie hulpverlening doet de landensectie een voorstel aan de algemene vergade-
ring.
Bij voorkeur gebeurt dat via een daartoe opgesteld (gestandaardiseerd) formulier,
dat het voorstel, de gronden en eventueel verdere informatie bevat.

2. Dit voorstel (plus gronden en toelichting) vormen voor de algemene vergadering
het materiaal om een oordeel te vormen en tot een beslissing te komen.

3. Indien de algemene vergadering negatief beslist over het voorstel van de sectie
dat zal de sectie het voorstel heroverwegen of herformuleren.

4. Bij een positieve beslissing door de algemene vergadering wordt de landensectie
belast met de uitvoering. Daarbij kan de landensectie hulp vragen van de hulpver-
leningssectie. Als hulp nodig geacht wordt van derden, bijvoorbeeld door DVN, dan
dient de algemene vergadering daartoe toestemming te geven.

5. Tijdens de uitvoering blijft de algemene vergadering op de hoogte van de voort-
gang van het projekt via:
1. de sectie-notulen;
2. jaarlijkse beleidsrapportage door de sectie;
3. gerichte projekt-rapportage.

6. Indien er een spoedeisende tussentijdse beslissing nodig is, dan neemt de sectie
die in overleg met het moderamen van deputaten BBK.

7. De voor langere tijd uitgezondenen rapporteren periodiek (bijvoorbeeld éénmaal
per kwartaal) aan de landensectie. Die rapportage is tweesporig:
1. geleide rapportage vai een standaardformulier, dat afgeleid is van het werkplan

van de uitgezondene;
2. wat de uitgezondene nog nodig of nuttig vindt toe te voegen.

8. Bij uitzending van personen voor langere tijd dient de landensectie regelmatig
schriftelijk contact te onderhouden ter ondersteuning van de uitgezondenen en hun
gezin.



19

IV INTERNE ORGANISATIE VAN DEPUTATEN BBK

Het deputaatschap BBK bestaat uit:

- vijf landensecties
- een sectie hulpverlening en beleid
- een sectie voorlichting (waaronder Lux Mundi)

De Algemene Vergadering van deputaten BBK vergadert als regel 1 maal per twee
maanden, terwijl de sectie in de regel dezelfde frequentie aanhouden, maar dan tussen
de vergaderingen van de AV in.
Uit vorenstaande beleidsformulering mag worden afgeleid dat verdere verdieping in de
problematiek, nadere bezinning en heroriëntering noodzakelijk zijn. Gezien het feit dat
nagenoeg voor alle leden het deputaatschap een nevenactiviteit en dat het werk
constant groeit, dient de vraag onder ogen gezien worden, of niet overgegaan moet
worden tot het aanstellen van een full-time kracht. Voorshands moet gewerkt worden
aan het uitbesteden van een deel van het werk van het deputaatschap aan (een)
andere organisatie (s). Te denken valt aan: typewerk, landenonderzoek, documentatie,
archivering, voorlichting enz. 

Zo zouden de leden van deputaten BBK, voorzien van de noodzakelijke gegevens, zich
beter kunnen richten op oordeels- en besluitvorming t.a.v. relaties met en hulpverlening
aan buitenlandse kerken.
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V FINANCIEEL BELEID DEPUTATEN BBK

Het beleidsplan bepaalt in principe ook de omvang van de uitgaven. Het meerjarenplan,
de begroting en de jaarrekening moeten een goed inzicht geven in de financiële
consequenties van het te voeren cq. gevoerde beleid. De uitgaven dienen gespecifi-
ceerd te worden overeenkomstig de beleidsdoelstellingen en per sectie. We kunnen de
volgende categorieën onderscheiden:
1. uitgaven verband houdend met het aangaan en onderhouden van kerkelijke

relaties;
2. uitgaven wegens structurele hulp;
3. uitgaven wegens acute (nood-)hulp;
4. uitgaven in verband met voorlichting (in Nederland en buitenland);
5. organisatiekosten;
6. kosten per sectie.
Naar de kerken toe zal maximale inzichtelijkheid nagestreeft moeten worden. Belangrij-
ke fluctuaties in het jaarquotum zullen vermeden moeten worden.

Er zal een financiële buffer van maximaal een jaar uitgaven gehandhaafd moeten
worden.

Het vermogen zal op een solide, niet-speculatieve wijze moeten worden beheerd.
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VI Aanhangsel

Beleidsvragen van de generale synode van Ommen 1993

De generale synode van Ommen (1993) besloot o.m. dep. BBK te verzoeken:
1. de hulpverlening ten behoeve van kerkelijke opbouwwerk in het buitenland zoveel

mogelijk beleidsmatig te onderbouwen en daarbij in het bijzonder te letten op:
a. wat in het kader van hulpverlening tussen zusterkerken kerkelijk opbouwwerk

is;
b. een zo zorgvuldig mogelijke afgrenzing tussen de terreinen waarop deputaten

BBK en de zendende kerken werkzaam zijn;
c. mogelijke nadelige neveneffecten van materiële hulpverlening op de gevende

en de ontvangende kerken;
d. de mogelijkheden van de kerken tot het verlenen van materiële hulp, gelet op

het potentieel aan mankracht en financiën;
2. Na te gaan op welke wijze in de toekomst bij dit werk te betrekken kerken door

deputaten kunnen worden benaderd en worden ingeschakeld. (Acta art. 76, besluit
1 en 2)

Op 26 november 1994 is vastgesteld de "Beleidsnota van deputaten BBK", waarin o.m.
wordt ingegaan op hulpverlening aan en samenwerking met buitenlandse kerken (zie
pag. 15-19 van de nota).
Deputaten BBK hebben daarin de hulpverlening aan het buitenland beleidsmatig
onderbouwd.
Zij willen daarbij echter aantekenen dat de globalisering zo'n hulpverleningsbeleid
voortdurend moet worden gecheckt. 
Zo komen deputaten meer en meer tot de overtuiging, dat zij - gezien de toename van
het aantal relaties en contacten - zich dienen te concentreren op hun kerntaak:
contactoefening met buitenlandse kerken. Voor de hulpverlening kan dat betekenen dat
het aandeel van BBK beperkt wordt of blijft, en dat deputaten BBK voor hulpverlening
zoveel mogelijk een plaatselijke kerk zoeken, die zo'n project op zich neemt. Daartoe
dienen deputaten BBK een voorwaarden scheppend beleid te formuleren. Dit is in
genoemde beleidsnota te vinden in hoofdstuk III-4. De rol van BBK  is dus niet initi-
erend maar constructief reagerend op concrete hulpaanvragen.

Wij komen nu tot de vier punten die door de synode zijn genoemd:

1. wat is in het kader van hulpverlening tussen zusterkerken kerkelijk opbouwwerk?

In Efeze 4:1-16 zegt de apostel Paulus dat kerkelijk opbouwwerk werk van Christus is,
dat Hij vanuit de hemel via zijn ambtsdragers doet. Het gaat daarbij om toerusting tot
dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus. In dat kader kunnen taken die
de mogelijkheden van een plaatselijke gemeente te boven gaan worden verricht door
het kerkverband. Zoals: opleiding van predikanten, kadervorming, literatuurvoorziening,
en ondersteuning vormgeving kerkverband. Wanneer ook het landelijk kerkverband te
weinig mogelijkheden heeft voor kerkelijke opbouwwerk, kan een beroep gedaan
worden op zusterkerken elders in de wereld. 

2. Een zo zorgvuldig mogelijke afgrenzing tussen de terreinen waarop deputaten BBK
en de zendende kerken werkzaam zijn.

Deputaten BBK oefenen namens de gereformeerde kerken in Nederland, in opdracht
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van de generale synode, zoveel mogelijk gemeenschap met kerken van gereformeerde
belijdenis in het buitenland. (art. 47 KO)

Een 'zendende kerk' voert namens een groep samenwerkende kerken de opdracht van
Christus van Matth. 28:19 uit in een bepaald gebied:
a. brengen van het evangelie;
b. planten van kerken en daardoor brengen tot zelfstandigheid;
c. hulpverlening aan buitenlandse kerken.

De zending zal zich in de huidige ontwikkeling meer moeten toeleggen op hulpverlening
aan buitenlandse zusterkerken bij kerkelijk opbouwwerk. De eigen verantwoordelijkheid
van de buitenlandse kerk zal daarin ten volle moeten worden gehonoreerd. De hulpver-
lening zal in feite samenwerking worden. Daarbij zal met name het bij de hulpvragende
kerk aanwezige potentieel aan predikanten en evangelisten e.d. worden versterkt met
het ook op kerkelijk opbouwwerk. Dit kan door hulp bij opleiding, kadervorming en
literatuurvoorziening. Een zendende kerk wordt dus meer een assisterende kerk.
Zo kunnen drie onderscheiden organen worden gezien:
a. Deputaten BBK concentreren zich op de oefening van kerkelijke contacten

In dat kader proberen zij hulpaanvragen uit het buitenland onder te brengen bij
plaatselijke gemeenten, die de hulpvragende kerk willen assisteren bij hun kerkelijk
opbouwwerk. 

b. Zendende kerken worden meer en meer assisterende kerken die met de hulpvra-
gende kerk een samenwerking aangaan met betrekking tot kerkelijk opbouwwerk
(theologische opleiding kadervorming en literatuurvoorziening).

c. Particuliere hulpverleningsinstellingen houden zich zo nodig en zo mogelijk bezig
met zaken die niet tot de taken van deputaten BBK en/of zendende kerken
behoren. Gedacht wordt aan structurele en projectmatige samenwerking, dienst-
baar aan het kerkelijk opbouwwerk.

Deputaten BBK zijn van mening dat in plaats van een zo zorgvuldig mogelijke afgren-
zing beter aangedrongen kan worden op een zo effectief mogelijke samenwerking
tussen enerzijds BBK, zending en hulporganisaties en anderzijds de hulpvrager.

Die 'multi-functionele samenwerking' kan schematisch worden voorgesteld als volgt:
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Zo hebben alle drie hun eigen inbreng, maar het schema maakt ook duidelijk de moeite
die een hulpvrager (ook nu al) heeft met hulp vanuit Nederland langs drie communica-
tiekanalen. Beter is daarom bovenstaande samenwerkingsmodel voor de praktijk van
de hulpverlening als volgt aan te passen:

Voor de realisering hiervan zal regelmatig niet vrijblijvend overleg tussen betrokkenen
nodig zijn. Per geval zal hierover worden beslist.

3. mogelijke nadelige neven-effecten van materiële hulpverlening op de gevende en de
ontvangende kerken

Deputaten verwijzen hiervoor naar de 'Beleidsnota van deputaten BBK' d.d. 26 novem-
ber 1994, waarin (in hoofdstuk III-4.5) impliciet enkele nadelige effecten worden
genoemd. Ook verwijzen zij met instemming naar het rapport 'Help in overleg', dat door
het 'Platform' overleg van deputaten BBK is aanvaard. Op de pag. 9 en 10 van dat
rapport worden een aantal nadelen gememoreerd:

Gevaren voor de hulpgever zijn:
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a. een koloniale houding;
b. een paternalistische houding;
c. een ondeskundige aanpak.

Gevaren voor de hulpvrager zijn:
a. een verkeerd verwachtingspatroon;
b. een passieve afhankelijkheid;
c. een voorkeur voor symptoom-bestrijding in plaats van een preventieve aanpak.

4. de mogelijkheden van de kerken tot het verlenen van materiële hulp gelet op het
potentieel aan mankracht en financiën

a. financiële potentie
Gezien wat door de kerken/kerkleden wordt opgebracht voor de zending en hulpverle-
ning kan het huidige potentieel gesteld worden op 10 miljoen gulden per jaar. Wat
daarvan beschikbaar is voor 'zending' en wat voor 'materiële hulp' is niet zonder meer
te zeggen. Het hangt namelijk af van de verschillende elementen in een samen
opgesteld totaal-beleid.

b. potentie aan mankracht
Deze mankracht bestaat uit:
predikanten/zendelingen
tijdelijke docenten
ontwikkelingswerkers
vrijwilligers

Ook deze bronnen zijn niet onbeperkt.
Deze begrensde potentie aan financiën en mankracht onderstreept het nut van de
multi-functionele aanpak zoals hierboven bepleit.
Coördinatie via het platform-overleg zou wenselijk zijn met de volgende aanpak:
a. inventarisatie van alle activiteiten van zendende kerken en hulporganisaties plus

de kosten van die activiteiten.
b. aangeven van prioriteiten en van bijbehorende kostenplaatjes.
c. inventarisatie van gevraagde maar nog niet verleende hulp.
d. in gezamenlijke overleg een meerjarenplan opzetten van BBK-zending en hulpor-

ganisaties, voor zes jaar. In zo'n plan kan de 'zending' en 'hulpverlening' vanuit
onze kerken gestalte krijgen.

e. als zich nieuwe activiteiten aandienen, zal er eerst vooroverleg dienen te zijn met
deputaten BBK, de zending en de gereformeerde hulporganisaties in het platform.
In dat vooroverleg worden de nieuwe voornemens afgestemd op het meerjaren-
plan.

f. Ter uitvoering van het meerjarenplan kunnen er plannen van actie opgezet worden
waarin de overeengekomen hulp en de samenwerkende instanties met de hulpvrager
ieder hun plaats krijgen.

Zo'n integrale aanpak voorkomt ad hoc activiteiten, verkeerde prioriteiten, geldverspil-
ling, (goedbedoeld) hobby-isme, langs elkaar heen werken, en onrust en onvrede in de
kerken. Zo'n aanpak kan ook een bijdrage leveren aan een maximale inzet aan
mankracht en een maximale benutting van beperkte financiële middelen.
Verder kan zo'n multi-functionele benadering de samenwerking tussen hulpvrager en
hulpgever transparant maken en verkeerde accenten en scheefgroei voorkomen.
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Vervolgens besloot de Generale Synode van Ommen (1993) de deputaten BBK te
verzoeken na te gaan op welke wijze in de toekomst bij dit werk te betrekken kerken
door deputaten kunnen worden benaderd en ingeschakeld

Het bovengenoemde meerjarenplan moet bij de kerken bekend zijn. De kerken weten
dan wat wij als kerkverband in de komende jaren denken te doen aan zending en
hulpverlening. Wat we blijven doen, en wat voor nieuwe voornemens er zijn: waar, door
wie, wanneer, hoelang, hoe enz.
Daaruit zullen ook projecten zijn die nog niet aangepakt kunnen worden. Met deze
'blanco' projecten kunnen deputaten BBK kerken benaderen, die belangstelling hebben
voor missionaire activiteiten.
Dit zal gemakkelijker gaan binnen het kader van een totaal missionair activiteiten
program dat bij de kerken bekend is, dan dat deputaten BBK met een ad hoc verzoek
naar een plaatselijke kerk gaan. 
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Bijlage BIJ 3.2.1

DOCUMENTATIEBLAD A

LAND:
LANDENGEGEVENS
KERK:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ONDERWERP               * OMSCHRIJVING/GEGEVENS
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Naam van de kerk        *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Naam van het land       *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

3.* Aantal inwoners         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

4.* Voornaamste godsdiensten*
  * evt. in %               *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

5.* Voornaamste christelijke*
  * kerken e.d., met globaal*
  * de grootte              *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q
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DOCUMENTATIEBLAD B

LAND:
STATISTISCHE KERKGEGEVENS
KERK:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ONDERWERP               * OMSCHRIJVING/GEGEVENS
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Naam van de kerk:       *
  * volledig                *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Korte omschrijving      *
  * van het ontstaan        *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

3.* Aantal gemeenten        *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

4.* Aantal leden            * doopleden
  *                         * belijd. leden
  *                         * belangstellenden
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

5.* Aantal predikanten      *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

6.* Aard predikanten        *
  * opleiding               *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

7.* Kontakt met andere      *
  * kerken                  *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

8.* Lid/waarnemer I.C.R.C.  *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

9.* Namen kontaktpersonen   *
  *                         *
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  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q

DOCUMENTATIEBLAD C

LAND:
INHOUDELIJKE GEGEVENS OVER DE KERK
KERK:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ONDERWERP               * OMSCHRIJVING/GEGEVENS
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Welke belijdenis        *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Aard kerkregering       *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

3.* Gegevens over ambten    *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

4.* Is er ondertekenings-   *
  * formulier, zo ja, wat   *
  * is de aard ervan        *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

5.* Hoe is kerkverband?     * kerkeraad    ja/nee
  *                         * classis      ja/nee
  *                         * reg.synode   ja/nee
  *                         * gen.synode   ja/nee
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

6.* Hoe is doopspraktijk?   *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

7.* Hoe is catechisatie-    *
  * onderwijs?              *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

8.* Avondmaalspraktijk?     *
  *                         *
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  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

9.* Hoe is tuchtoefening?   *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q

DOCUMENTATIEBLAD D

LAND:
BELEIDSELEMENTEN                     
KERK:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ONDERWERP               * OMSCHRIJVING/GEGEVENS
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Wat is de aard van      *
  * de relatie?             *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Doelstelling van beleid *
  * BBK met deze kerk       *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

3.* Middelen om dat doel    *
  * te bereiken             *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

4.* Tijdplanning voor uit-  *
  * voering van het beleid  *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

5.* Welke hulp is gevraagd, *
  * resp. afgesproken?      *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

6.* Kostenbegroting bij     *
  * evt. hulp               *
  *                         *
  *                         *
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  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

7.* Hoe evaluatie van het   *
  * beleid?                 *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

8.* Welke ijkpunten zijn er?*
  *                         *
  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q

DOCUMENTATIEBLAD E

LAND:
UITVOERINGSGEGEVENS                  
KERK:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ONDERWERP               * OMSCHRIJVING/GEGEVENS
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Wat wordt er gedaan aan *
  * de ontwikkeling resp.   *
  * de invulling van de     *
  * relatie met deze kerk?  *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Zijn er aktiviteiten in *
  * verband met eventuele   *
  * hulpverlening aan deze  *
  * kerk?                   *
  *                         *
  * Zo ja, welke?           *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q
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Bijlage BIJ 3.4.7

WERKPLAN VOOR HULPPROJECTEN

PROJECTNUMMER: NAAM PROJECT:
GOEDKEURING AV D.D. NAAM KERK:
LAND:

S)))))))))))))))))))))))))))0))))))))))))))))))))))))))))))))Q

                            *
    ASPECTEN                * OMSCHRIJVING
S)0)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

1.* Doelstelling project    *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

2.* Geschatte looptijd      *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

3.* Werkwijze ter           *
  * uitvoering              *
  *                         *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

4.* Concrete uitvoering     *
  * en in te zetten         *
  * middelen                *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

5.* Samenwerking resp.      *
  * inschakeling andere     *
  * organisaties/personen   *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

6.* Begroting:              * 
  * - lange termijn         *
  * - jaarbasis             *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q

7.* Projectrapportage:      *frequentie, hoe, door wie, 
  * - aan de sectie         *aan wie, over wat
  * - door de sectie aan AV *
  *                         *
  *                         *
S)3)))))))))))))))))))))))))3))))))))))))))))))))))))))))))))Q
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8.* Evaluatie               *frequentie, methode, meetpunten
  *                         *
  *                         *
S)2)))))))))))))))))))))))))2))))))))))))))))))))))))))))))))Q

Bijlage BIJ 1.3

BESLUITENLIJST
(sinds sept. 1993)

AV01
1. De beleidslijn is dat in elke sectie twee theologen  en twee niet-theologen zitting

hebben.
2. Br. Jac. van der Kolk wordt benoemd tot adviseur van sectie VII.
3. Bij afwezigheid van de penningmeester ligt de tekenbevoegdheid bij ds. A. de

Jager.
4. Op de AV komen alleen schriftelijke voorstellen en schriftelijke rapportages aan

de orde. Mondelinge voorstellen en rapportages dienen hoge uitzondering te
zijn.

5. Contact met de pers via het moderamen.

AV05
6. Kortlopende uitzending van docenten.

a. de reis- en verblijfkosten van de gastdocent worden vergoed, zoals tot
dusver gebruikelijk;

b. aan de kerk die de gastdocent tijdelijk afstaat wordt vergoeding verstrekt
voor de tijdelijke vervanging van preekbeurten en catechisaties;

c. de uitgezonden docent wordt geen lesvergoeding verstrekt;
d. indien de uitzending een termijn van ongeveer twee maanden zal vragen,

zal de gastdocent de mogelijkheid hebben op kosten van BBK zijn vrouw
mee te nemen. De AV zal daarover in elk voorkomend geval een afzon-
derlijk besluit nemen.

7. Regels bij uitzending gastdocenten
a. voorwaarde is een duidelijke uitnodiging van de betrokken kerk in het

buitenland;
b. een tevoren door de betrokken kerk opgesteld plan voor de gastcolleges

zal de uitnodiging moeten vergezellen;
c. uit het plan zal het doel van de te geven gastcolleges moeten blijken:

- is het upgrading van docenten?
- is het aanvulling van kennis van studenten in zaken waarin het bestaan-

de docentenkorps niet kan voorzien?
- is het een eenmalige of herhaalde cursus gemeente-opbouw voor

gemeente-voorgangers en ouderlingen en diakenen?
- is het bedoeld als een (voorlopig eenmalig) middel tot nadere kennis-

making met de betrokken kerk?
- hoe zal het resultaat worden gemeten?

d. indien gebruik wordt gemaakt van andere instanties, bijv. Theologische
Universiteit Kampen, zal vooraf overeenstemming over de voorwaarden
voor en de inhoud en het doel van de uitzending dienen te zijn.

AV09
8. Sponsoring van Buitenlandse relaties voor deelname aan theologische cong-
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ressen.
a. Sponsoring van Buitenlandse relaties voor deelname aan theologische

congressen of seminars zal overwogen kunnen worden als een aanvraag
daartoe is ingediend, dat de volgende zaken bevat:
-- een aanbeveling van de kerk (gemeenschap) waartoe aanvrager

behoort;
-- een curriculum vitae van de betrokkene, met de genoten opleiding en

de huidige taak binnen de kerk, en de gronden waarop deelname aan
de conferentie wenselijk wordt geacht;

-- voor welk deel van de kosten sponsoring gevraagd wordt;
b. Als de onder 1 bedoelde informatie aanwezig is, zal de AV op grond

daarvan een beslissing nemen.
9. Coördinatie vertaalwerk.

Waar nodig zal vertaalwerk gecoördineerd worden in overleg met de algemeen
secretaris.

10. Relatie van BBK tot kerken op het zendingsveld.
Het beleid van BBK in deze zaak is vervat in de volgende nota.
a. Het kader van BBK en het kader van de zendende kerk.

Het kader van BBK is: overeenkomstig art. 47 KO namens de gerefor-
meerde kerken in Nederland relaties aangaan en onderhouden met
gereformeerde kerken elders in de wereld.
Binnen het kader van deze relatie komen bij deputaten BBK soms verzoe-
ken binnen om hulp bij opleiding van predikanten en voor toerusting van
ambtsdragers en gemeenteleden. (Voorbeelden: Korea, Sumba, Timor,
Zaïre, Filippijnen, India, Benin). Achtereenvolgende synoden hebben
deputaten BBK gemachtigd aan die verzoeken gehoor te geven.
De Generale Synode van Ommen heeft deputaten BBK toestemming
gegeven, waar dat mogelijk en wenselijk is, de taken van opleiding en
toerusting over te dragen aan een kerk, die dan voor een bepaald rayon
als zendende kerk optreedt. (Spakenburg-Zuid voor Zaïre en Gouda cs
voor Benin). De zendende kerk neemt dan de verantwoordelijkheid voor
deze taken op zich, terwijl BBK verantwoordelijk blijft voor het onderhou-
den van de kerkelijke relatie en eventueel voor overeengekomen inciden-
tele steun (bij kerkbouw bijvoorbeeld).
Het kader van een zendende kerk is:
Namens de met haar samenwerkende kerken zorgen voor de voortgang
van de Evangelieprediking in een bepaald gebied.
Als daar al een kerkgemeenschap is, waarmee BBK een relatie heeft, zal
dat werk in overleg met die kerk plaats vinden.
In het werk van de zendende kerk zal het accent liggen op opleiding van
evangelisten en predikanten en toerusting van gemeenten. Eén en ander
in samenwerking met en voor verantwoordelijkheid van die kerkgemeen-
schap.
Vanwege de relatie van die kerk met de gereformeerde kerken in Neder-
land zal regelmatig overleg tussen de zendende kerk en deputaten BBK
nodig zijn.

b. Verschuiving van "klassieke zending" naar opleiding en toerusting.
Zending wordt omschreven als: Evangelieprediking aan heidenen. Zodra
op het zendingsveld mensen tot geloof komen is het nodig sommigen van
hen op te leiden tot ouderlingen, evangelisten en predikanten.
Dat valt onder het 2e deel van Christus zendingsopdracht in Matth. 28:19:
"leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." Opleiding en toerusting
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van kerkelijk kader behoort tot de zendingsopdracht.
Met name is dat tegenwoordig het geval met het gereformeerde zendings-
werk in Indonesië. 
"Klassiek zendingswerk" wordt daar door de overheid al jaren niet meer
toegestaan. En ook de mogelijkheden voor opleiding en toerusting worden
steeds beperkter voor buitenlandse zendingen.
Het gereformeerde zendingswerk in Zaïre is vanaf het begin in 1991 op
verzoek van en in samenwerking met de gereformeerde kerken van Zaïre
beperkt tot opleiding en toerusting.
Het ziet er naar uit dat het kortgeleden begonnen zendingswerk in de
Ukraïne vooral opleiding en toerusting zal zijn.
In Zuid-Afrika, Brazilië en Curaçao wordt nog klassieke zending bedreven,
overeenkomstig het 1e deel van Christus' zendingsopdracht. Maar ook
daar wordt geleidelijk aan het accent verlegd naar opleiding en toerusting.
Immers zodra op het zendingsveld een kerk ontstaat, wordt die kerk mee-
verantwoordelijk voor de prediking van het Evangelie en het doorgeven
van de Blijde boodschap.
Bij sommige gemeenteleden in Nederland is geen goed zicht op het
tweedelig karakter van de zendingsopdracht. Alsof alleen het 1e deel van
die opdracht echt zending is (dus de klassieke zending). Dat is een
misverstand.
Nu er praktisch geen "maagdelijke gebieden" meer zijn in de wereld, waar
de zending ook wordt toegelaten door de overheid, en er wel vragen
komen van gereformeerde kerken uit verschillende landen om hulp bij
opleiding en toerusting, zullen de zendingstaken van de gereformeerde
kerken in Nederland zich daarop moeten richten.

Deputaten BBK hebben in opdracht van de generale synoden al een
aantal jaren zendeling-docenten uitgezonden voor opleiding en toerusting.
Respectievelijk naar Korea, Sumba en Timor. Terwijl in samenwerking
met DVN een uitzending naar Benin in voorbereiding is. En korte uitzen-
dingen vonden plaats naar de Filippijnen en India.

Er zijn steeds meer kerkelijke relaties die een beroep op deputaten BBK
doen om zendeling-docenten af te staan voor hulp bij opleiding en
toerusting. Daarom zal het nodig zijn dat BBK deze zaak aan de orde stelt
bij de gezamenlijke zendende kerken.

c. Het tot stand brengen van een relatie van kerken ontstaan uit zen-
dingswerk met BBK.
1. Zodra op een zendingsveld van de gereformeerde kerken in Neder-

land zich een zelfstandig gereformeerd kerkverband heeft gevormd,
zal de zendende kerk in overleg treden met dat kerkverband om de
verantwoordelijkheden die nog door de zendende kerk worden
gedragen met betrekking tot de jonge kerken, geheel aan dat
zelfstandig kerkverband over te dragen.

2. Tevens zal de zendende kerk dat kerkverband op het zendingsveld
adviseren, een zusterkerkrelatie aan te gaan met de gereformeerde
kerken in Nederland, via deputaten BBK.

3. Als een relatie van het kerkverband op het zendingsterrein met de
gereformeerde kerken in Nederland tot stand is gekomen, kan binnen
dit kader zo nodig projectsteun worden aangevraagd, bijvoorbeeld
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ten behoeve van nadere toerusting en de voortgang van de
theologische opleiding.

4. Deputaten BBK zullen er als regel naar streven een plaatselijke kerk
te zoeken, die als zendende kerk dat project ter hand kan nemen.
(Zoals heeft plaats gevonden met de hulp bij toerusting en opleiding
in Zaïre, en gepland is voor het toerustingswerk in Benin.)
Toelichting:
Omdat in de praktijk gebleken is dat kerken op het zendingsveld na
hun zelfstandigwording de financiële verantwoordelijkheid voor de
instandhouding van het kerkelijk leven graag geheel of gedeeltelijk bij
de zendende kerk willen laten, is het aan te bevelen dat de zendende
kerk in goed overleg alle verantwoordelijkheden overdraagt aan het
ontstane kerkverband, met het advies via de zusterkerkrelatie waar
nodig projectsteun aan te vragen.

11. Handboekje over buitenlandse relaties.
Een handboekje van de buitenlandse relaties zal worden samengesteld ten
dienste van de (leden van) de gereformeerde kerken in Nederland. De
informatie zal op één A4 per kerk komen, enkele kerngegevens en adressen
van de betrokken kerk bevatten plus het adres van de algemeen secretaris
van BBK en de sectie secretaris, op welke adressen verdere informatie kan
worden gevraagd.

12. Platformoverleg.
Het platformoverleg wordt voortgezet, en daarvoor gelden de volgende
regelingen:
a. de basis voor het overleg is het rapport "Help in overleg";
b. de organisatie van het Platformoverleg gebeurt door het Platformbestuur:

brs. Jac. van der Kolk, B. Bolt, K. Stelpstra in overleg met BBK.
c. de commissie die het Platform adviseert overeenkomstig "Help in overleg"

bestaat uit:
J. Lenting (BBK sectie VII) samenroeper
A. Pool (zendende kerk Assen-Zuid)
B.J. te Voortwis (Fundament)
A. Enter (Hoorn van Afrika)

AV 12
13. Ondersteuning algemeen secretariaat

De synode van Ommen 1993 keurde goed dat deputaten BBK de administra-
tieve werkzaamheden van het deputaatschap zou uitbesteden aan DVN.
Gedacht werd aan een vaste kracht op part-time basis (50%) te stationeren
bij DVN.

Om enkele redenen is er van afgezien om direct voor dit werk een persoon
aan te trekken:
- het werk werd eerst gedeeltelijk overgedragen aan DVN en door het

huidige personeel van DVN (met inschakeling van vrijwilligers voor ander
werk) uitgevoerd.

- er kon op deze manier wat ervaring worden opgedaan om te bezien om
welk soort werk het ging.

- de huisvesting bij DVN was al erg krap voor het bestaande personeel.

Het werk wat tot nu toe bij DVN is ondergebracht bestaat uit:
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- het vermeerderen en verzenden van stukken voor de AV;
- post en fax verzending;
- werkzaamheden voor de platformvergaderingen:
- incidenteel stukken verzorgen voor de sectie vergaderingen; 
- het boeken van reizen.

In de praktijk blijkt dat nog veel werk bij de algemeen secretaris van BBK is
overgebleven. Dit zijn de volgende zaken:
- het opzetten en het volledig beheren van het archief waaronder het

uitlenen en/of copieëren van stukken;
- ontvangen, registreren en selecteren van de post voor diverse secties en

de AV;
- het vermeerderen en verzenden van deze stukken naar de secties;
- het beantwoorden van post, het kopiëren en archiveren hier-van;
- in- en uitgaande telefoongesprekken;
- secretariaatswerk voor de redactie van Lux Mundi;
- beantwoorden van brieven en verzoeken van de kerken in binnen en

buitenland;
- verzorgen van de notulen van de AV;
- bijhouden van de gegevens van de kerken waarmee we relaties hebben.

 
De tijd is nu gekomen om de uitvoering van de nog overgebleven werkzaam-
heden ook over te dragen aan een vaste werker, gestationeerd bij DVN.
Formeel en inhoudelijk blijft de algemeen secretaris verantwoordelijk voor alle
bovengenoemde werkzaamheden.

Besloten wordt (27-05-95) om:
- een vaste kracht op 50% basis aan te trekken voor de uitvoering van de

secretariaatswerkzaamheden en deze kracht te stationeren op het kan-
toor van DVN ( op een arbeidscontract met DVN);

- het archief over te brengen naar het kantoor van DVN; (door de aankoop
van het pand naast het huidige kantoor is er ruimte voor deze beide
aspecten beschikbaar gekomen)

- een commissie uit sectie 7 te benoemen die (samen met DVN) zorgt voor
het maken van een taakomschrijving en een profielschets van de aan te
trekken werker;  deze commissie kan tevens de werving en de selectie
verzorgen alsmede het opstellen van de nodige overeenkomsten (arbeids-
overeenkomst, overeenkomst tussen BBK en DVN en tussen BBK en de
werker);

De constructie wordt dan:

De werker is formeel in dienst van DVN; met DVN zijn de arbeidsvoor-
waarden geregeld.

Werkinhoudelijk is de werker verantwoording verschuldigd aan BBK,
waarvoor de algemeen secretaris de contactpersoon is.

Voor eventueel dagelijks overleg is Tjerk de Vries van DVN beschikbaar,
die vanwege het PR-werk voor BBK, redelijk op de hoogte is van het werk
van BBK.
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HELP IN OVERLEG !

1. Inleiding 
De Generale Synode van Leeuwarden (1990) heeft zich intensief bezig gehouden met de
materiële hulpverlening aan buitenlandse kerken. Deputaten BBK kregen een studieopdracht.
Zij brachten rapport uit aan de G.S. van Ommen (1993) onder de titel: 'Onbekrompen delen'
Ook de Synode van Ommen hield zich uitvoerig bezig met deze problematiek en nam enkele
besluiten die van belang zijn voor de structurering van de materiële hulpverlening aan buiten-
landse kerken.
Acta, art.76, besluit 3: 
1. uit te spreken dat het wenselijk is, rekening houdend met de zelfstandigheid van de

plaatselijke kerk, te komen tot kerkverbandelijke coördinatie van kerkelijk hulpverlenings-
werk;

2. nieuw te benoemen deputaten BBK op te dragen:
a. voort te gaan met de coördinerende taak die zij reeds ter hand hebben genomen;
b. overleg te blijven voeren met de zendende kerken en met particuliere instanties

voorzover deze zich bezig houden met hulpverlening aan buitenlandse kerken;
3. nieuw te benoemen deputaten BBK te machtigen deel uit te maken van een overkoepelend

verband van hulpverleningsinstanties, die elk voor zich zelf zelfstandig blijven, terwijl
daarbij de grens tussen kerkelijke en particuliere verantwoordelijkheid gehandhaafd blijft;

4. de kerken te verzoeken en de kerkleden aan te bevelen geen financiële acties tot hulpver-
lening aan buitenlandse kerken op te zetten zonder overleg met deputaten BBK;

5. deputaten  BBK te verzoeken desgevraagd advies te geven over de onder 3.4 genoemde
hulp verlening."

De Synode aanvaardde onder dank bovengenoemd rapport omdat o.a. 'het rapport een goede
aanzet geeft voor het formuleren van criteria, waaraan hulpverlening aan buitenlandse kerken
moet voldoen'. Het rapport kan dus dienen voor blijvend gebruik.

Voorts heeft de Synode deputaten BBK opgedragen te zorgen voor coördinatie en overleg
inzake het kerkelijk hulpverleningswerk. Dit strekt zich uit tot zendende kerken en particuliere
instanties, voorzover deze zich bezig houden met hulpverlening aan buitenlandse kerken.
Deputaten werden gemachtigd deel uit te maken van een overkoepelend verband van hulpverle-
ningsinstanties. Bedoeld is hier het reeds langer bestaande 'platform'. 

Verder besloot de Synode de kerken te verzoeken en de kerkleden aan te bevelen geen
financiële acties tot hulpverlening aan buitenlandse kerken op te zetten, zonder overleg met
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deputaten BBK. Het gaat hier over de zgn. 'wildgroei': het spontaan opzetten van een hulpactie
en het voor de financiering daarvan een beroep doen op heel het kerkvolk. Door dit verzoek en
deze aanbeveling wil de Synode onoverzichtelijkheid tegengaan en een billijke en evenwichtige
verdeling van de beschikbare hulpbronnen bevorderen.
Voor deze taak willen deputaten BBK het 'platform' op een of andere manier inschakelen. Ook
kregen deputaten BBK het verzoek de hulpverlening aan kerken in het buitenland zoveel
mogelijk beleidsmatig te onderbouwen.

Door deze besluiten heeft de Synode van Ommen meer structuur gebracht in de kerkelijke
hulpverlening. Het is nu de taak van deputaten BBK om in het kader van het platformoverleg de
uitspraken van de Synode hanteerbaar te maken.

In deze notitie wordt een aanzet gegeven om te komen tot vruchtbaar overleg en een bruikbare
coördinatie van hulpverleningsactiviteiten naar buitenlandse kerken.

2. Geschiedenis
Na de Vrijmaking vindt de hulpverlening op zendingsvelden en aan christenen elders in de
wereld, vrijwel geheel plaats door vrijwilligers-organisaties.
Voor de Vrijmaking was dit anders.

Na de Doleantie van 1886 kwam een uitgebreide bezinning los op het gebied van zending en
diaconaat. Dit had o.a. te maken met het feit dat voor die tijd allerlei activiteiten werden
uitgevoerd op particuliere basis door verenigingen.
In de acta van de synode van Utrecht 1888 wordt gewezen op de samenhang van de zending
en diaconaat:
1. Diaconie en zending hebben gemeen, dat een bepaald bevel evenzeer bestaat voor verzor-

ging van armen en ellendigen, als voor prediking onder de heidenen.
2. Tot de kenmerken van een waarlijk levende kerk behoort ook vooral de barmhartigheid

tegenover zowel de ellendigsten in eigen kring als tegenover de heidenen.
3. De hulp aan behoeftigen in eigen kring ontslaat de kerk niet van hulp aan anderen te

bewijzen. Er ligt geen zegen op hulp voor zichzelf en eigen kerk, tenzij men tevens, ja eerst
barmhartigheid aan anderen bewijst.

Dat hierop zo sterk de nadruk werd gelegd had te maken met het feit, dat de kerk in de vorige
eeuw het barmhartigheidswerk had verwaarloosd. Dit was ook de reden dat dit werk werd
opgepakt door verenigingen.

In de zendingsorde van 1902 wordt het onderscheid gemaakt tussen hoofddienst en hulpdienst.
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Ze worden echter beide tot de verantwoordelijkheid van de kerk gerekend. Echter behoeft de
hulpdienst niet perse door de kerk te worden uitgevoerd. Het was blijkbaar een zaak van
praktisch beleid dat men de hulpdiensten uiteindelijk liet organiseren door de zendende kerken.
Men vreesde bij uitbesteding van de diensten aan verenigingen moeilijkheden terzake van de
eendracht in het beleid op de zendingsterreinen.(!)

Na de Vrijmaking van 1944 komt het opnieuw tot een grondige bezinning over de opzet en de
inrichting van het zendingswerk.
De generale deputaten voor de zending spreken in hun rapport aan de synode van Amersfoort-
1948, de wenselijkheid uit dat door de leden van de Gereformeerde Kerken verenigingen
worden opgericht voor onderwijs en medische zorg.
Men vreesde dat hulpdienst gemakkelijk hoofddienst kon worden. Men had de praktijk van voor
de Vrijmaking voor ogen. In de Hervormde Kerk ontplooide zich de apostolaatstheologie en
internationaal ontwikkelde zich het systeem van de comprehensive approach. Om deze redenen
wilden deputaten breken met de praktijk dat kerken zelf hulpdiensten gingen organiseren. De
kerk heeft slechts één taak: de prediking van het woord. De verenigingen kunnen zich bezig
houden met een bredere taakstelling.

Na de synode van 1948 ontstonden er veel kleine verenigingen en comités die zich met
hulpverlening gingen bezighouden. Men beriep zich hierbij op synode-uitspraken. Dit was echter
niet terecht. Deze synode deed geen uitspraak. Wel was er een rapport van een synodecom-
missie waarin verontrusting werd uitgesproken over een pleidooi wat ds. Goossens uit Sumba
hield voor meer ondersteuning bij het onderwijs en de medische zorg. Men vreesde voor het
binnen halen van de comprehensive approach. Dit werd door het particulier initiatief aangegre-
pen om in het kader van het ambt aller gelovigen de hulpverlening op zendingsvelden aan te
pakken.
 
De synode van Kampen-1951 kwam niet uit de discussie m.b.t. de verantwoordelijkheid van de
kerk voor de hulpdiensten. Men nam uiteindelijk het besluit om in het geheel geen besluiten te
nemen inzake deze en andere zendingsvragen. De zendingsorde werd met onmiddellijke
ingang afgeschaft en alles werd aan de zendende kerken overgelaten.
Een nogal onoverwogen besluit. Werd het kind niet met het badwater weggegooid? De gevaren
van de gevreesde zaken werden niet gefundeerd en de taak die de kerk in de toekomst zou
hebben werd niet duidelijk gesteld. Bovendien konden ketterijen als comprehensive approach
via de verenigingen even goed worden geïntroduceerd. 
(Het bovenstaande is gebaseerd op een studie van prof. Trimp in een bijdrage in de GSEV-
reeks no 17 "Samen werken aan ontwikkeling.")
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3. Verantwoordelijkheid voor de hulpverlening
Zowel prof. Trimp als een van zijn studenten C. Beiboer hebben in enkele studies veel aandacht
besteed aan de zaak, wat de verantwoordelijkheden zijn voor de gemeente m.b.t. de hulpverle-
ning waar ook sprake is van woordverkondiging.
Deze en ook andere studies tonen aan dat het uitvoeren van het barmhartigheidswerk, de taak
is van de gemeenten onder leiding van de diakenen en niet mag worden overgelaten aan de
vrijblijvende goedwillendheid van de gemeenteleden.

Voor de uitvoering van dat werk in andere landen en andere culturen is echter deskundigheid
vereist. Daarom moet de uitvoering in de praktijk worden overgelaten aan op dat gebied
deskundige instanties.

4. De uitvoering van het werk
Na de Vrijmaking, met name na de synode besluiten van 1948, zijn er enkele verenigingen
opgericht om de hulpverlening op de zendingsterreinen op zich te nemen. (Meschobor, Mesoz,
Vrouwenhulpactie, St. Hulp aan verre Naasten.)
In de loop der jaren bleek dat samenvoeging van deze organisaties gewenst was. Het werk in
het veld vereiste een stuk deskundigheid, welke elke organisatie voor zich niet in huis had. Het
bleek dat er bij de uitvoering verschillende methodes werden gehanteerd die in de praktijk met
elkaar botsten. Door het hanteren van verschillende normen en criteria werden de verschillende
organisaties tegen elkaar uitgespeeld. 
Ook het personeelsbeleid verschilde en gaf onderling problemen.
Op het thuisfront werden de verschillende organisaties geconfronteerd met het feit dat het werk
ingewikkelder werd en dat de zusterorganisaties mondiger werden. Hierdoor kon het thuisfront
de ontwikkelingen in het veld niet bijhouden.
De genoemde organisaties hebben de koppen bijelkaar gestoken en hebben samen de
vereniging De Verre Naasten opgericht.

Er is in de loop van de afgelopen jaren heel wat ervaring opgedaan met de hulpverlening in het
veld.
Uit die ervaringen zijn een aantal zaken duidelijk geworden:
1. Het verwachtingspatroon bij de doelgroep (de mensen in arme landen waarmee wij in contact

komen) is: delen met het rijke Westen. Liefst met dezelfde middelen, hetzelfde comfort, op
hetzelfde niveau. Veel mensen in het rijke Westen denken dat dit ook rechtvaardig is. Dit is
echter een denkfout. Als men inderdaad zou willen bereiken dat de Derde Wereld op ons
niveau wordt gebracht, zou een andere oplossing gezocht moeten worden. Om alle wereldbe-
woners op hetzelfde leefniveau te brengen, zouden minstens twee aarden nodig zijn. We
hebben er echter maar één. Als we dus willen nivelleren, moeten we beginnen met in het
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Westen ons leef- en consumptiepatroon aan te passen.

2. Iets voor de mensen doen maakt ze passief. De doelgroep raakt er aan gewend dat dingen
voor hen worden gedaan en aan hen worden gegeven. Er ontstaat geen enkele prikkel tot
zelfwerkzaamheid.

3. Iets aan de mensen geven maakt ze afhankelijk. Doordat de prikkel tot zelfwerkzaamheid
ontbreekt, ontbreekt ook de prikkel tot zelfredzaamheid.

4. Iets voor de mensen beslissen maakt ze afkerig. Paternalisme. Het idee van de hulpverlener
wordt aan de hulpontvanger opgelegd. Men maakt er geen- of ongemotiveerd gebruik van.

5. De doelgroep heeft sterk de neiging het probleem bij het achtereinde aan te pakken en op te
lossen. Symptoombestrijding. Terwijl met een preventieve aanpak, met minder investering,
veel groter resultaat te behalen is.

6. De doelgroep is het meest gemotiveerd als men van af het allereerste begin bij het overleg
over de manier van hulpverlening is betrokken.

7. De doelgroep kan een organisatievorm, een structuur of een instituut wat niet door henzelf
maar door een ander voor hen is bedacht, niet beheren. De teleurstelling van: "Dit kunnen ze
(nog) niet", moet in de regel op de rekening van de hulpgever worden geschreven. 
(Om inzicht te krijgen in de problematiek en ongewenste neveneffecten bij hulpverlening, is
het lezen van het boek van Roland Bunch: "Two ears of corn", aan te bevelen. Roland Bunch
is reeds vele jaren als ontwikkelingswerker in dienst van World Vision.)

Wereldwijd hebben hulporganisaties in de praktijk geleerd om bij hulpverlening uiterst zorgvul-
dig te werk te gaan. Ook voor de hulporganisaties binnen onze kerken is het goed deze lessen
ter harte te nemen, niet in de laatste plaats ten behoeve van de doelgroepen zelf.

Verantwoordelijkheid

Hoe kan op verantwoorde wijze hulp worden geboden?
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de hulp aan onze geloofsgenoten tot doel heeft, de
versterking van de zelfstandigheid van de christelijke gemeente. Daarom is het nodig dat de
(jonge) christenen in staat worden gesteld om te fungeren als levende stenen van Christus'
gemeente.
De vraag is aan de orde:
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Waar ligt de eerste verantwoordelijkheid bij het geven en ontvangen van hulp?
De leden van de doelgroep moeten in hun waarde worden gelaten en hun eigen
verantwoordelijkheid behouden. De eerste verantwoordelijkheid voor zijn ontplooiing ligt bij
de ontvanger zelf!

Elk mens, in wat voor omstandigheden hij ook verkeert, heeft van zijn Schepper zijn eigen
verantwoordelijkheid gekregen.
Maar ook, elk mens heeft van de Here onze God zijn eigen mogelijkheden gekregen. Hoe
gering die dan soms ook mogen zijn.
En nu gaat het er om, hoe je met deze gegevens in de hand de christelijke hulpverlening op de
juiste wijze gestalte geeft. Hoe wordt het eigen karakter van de christelijke hulpverlening
zichtbaar?
En dan beginnen we bij die eigen verantwoordelijkheid die elk mens heeft gekregen en waarop
elke christen is aan te spreken.
De Bijbel licht ons daarover zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament uitvoerig voor.
Daarin leren we dat het de Here is Die alles geschapen heeft. Dat wij mensen niets op deze
wereld hebben meegebracht en dat we er ook niets uit kunnen meenemen. De aarde en haar
volheid is van de Here.
Als erkenning voor het feit dat de Here eigenaar is van alles moesten de Israëlieten de
eerstelingen van hun oogst en de eerstgeboorten van hun vee aan de Here schenken, pas
daarna mochten zij hun oogst en hun vee voor zichzelf gebruiken.

Deze gegevens zijn een goed uitgangspunt voor een christelijk hulpprogramma. Niet alleen op
het thuisfront maar juist ook in het werkgebied. Vanaf het eerste moment. We moeten niet eerst
de goedwillende hulpverlener zijn en een bepaald verwachtingspatroon en een zekere gewen-
ning creëren. En dan pas later over eigen verantwoordelijkheden gaan praten. Dat werkt niet.
Het aspect van de verantwoordelijkheid moet van af het begin van de contacten aan de orde
zijn. Pas als daarover overeenstemming bestaat, is er een goede basis voor een verdere
samenwerking.
Aansluitend kun je dan met de mensen van de doelgroep ook spreken over de mogelijkheden
die elk mens, ondanks de soms moeilijke omstandigheden, van de Here heeft gekregen.
Dan leid je het gesprek af van het onderwerp "Wat mis ik allemaal", maar kun je praten over
"Wat hebben we ondanks alles toch voor mogelijkheden en hoe gaan we die benutten".
Benutten in de zin van "hoe kunnen we er gebruik van maken", vooral: "hoe en voor wie gebruik
ik het".  
Dan wordt ook de aandacht afgeleid van de gedachte "hoe kan ik er beter van worden". 
Dan kan een proces op gang komen dat men zelfs in zijn eigen moeilijke omstandigheden gaat
omzien naar een ander en naar de gemeenschap waarin hij leeft. Dan begint de opdracht: "te
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zijn als levende stenen van Christus' gemeente", gestalte te krijgen. Dan komt ook een
zelfstandige christelijke gemeente in zicht.
Uit ervaring is bekend dat er in geestelijk opzicht een stuk enthousiasme ontstaat. Dankbaar-
heid om ergens bij te horen en ergens aan te mogen meedoen.

Het is daarom heel belangrijk dat je kunt werken met een doelgroep waarvan de leden
christenen zijn. Hen kun je aanspreken op hun christelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Maar je
komt ook in een andere sfeer terecht, waarbij men wordt uitgetild uit een materialistische,
egoïstische belevingswereld. De doelgroep moet vanaf het begin leren om te leven en te
werken vanuit Gal. 6:10.

De ervaring heeft geleerd dat mensen gevoelig zijn voor materialisme.
Met de vorm van hulpverlening moeten we voorkomen dat we dit materialisme aanwakkeren.

5. Kerkelijk werk en hulpverlening
Op grond van bijbelse gegevens is voldoende duidelijk dat Woord en Daad nauw met elkaar zijn
verbonden. Dat brengt met zich mee dat kerken die zich tot taak stellen zending of anderszins
kerkelijk werk te verrichten in andere landen, zich ook verantwoordelijk moeten voelen voor de
nodige hulpverlening. Een zendende kerk is er voor verantwoordelijk dat op haar zendingsveld
op de juiste wijze hulpverlening plaatsvindt. Zo zijn deputaten BBK  bij het voorstellen aan de
synode van een zusterkerkrelatie met een buitenlandse kerk, er voor verantwoordelijk dat het
hulpverleningsaspect niet in het vergeetboek komt. Deze deputaten noemen in hun rapport
"Onbekrompen delen", als motief voor de hulp: "... het wegnemen van de belemmeringen bij de
ontplooiing van het kerkelijk leven in een zusterkerk". En: "... het gaat om het gemeenschappe-
lijk deelhebben aan de gaven van Christus aan Zijn kerk, zowel in materiële als in geestelijke
zin" (pag 12).
Op grond van ervaring is duidelijk dat hulpverlening speciale kennis vereist. Het is om der wille
van de broederschap (onze doelgroep) niet verantwoord dat onervaren mensen deze hulpverle-
ning ter hand nemen. Hoe goed bedoeld bepaalde vormen van hulp ook zijn, de onvoorziene en
ongewenste neveneffecten kunnen veel schade bij de doelgroep aanrichten. Het materialisme
doet soms het geestelijk leven te niet.
Deputaten BBK zeggen in genoemd rapport: "Het zal duidelijk zijn dat het onvermijdelijk is om
de hulp van de verschillende categorieën gevers op elkaar af te stemmen. Het mag niet zo zijn
dat de ene hulpverlener van de andere niet weet waar deze in een bepaald land mee bezig is.
Ook is het van belang dat in het hulpontvangende land niet de indruk wordt gewekt dat in het
hulpgevende land tegenstellingen bestaan en dat er ruimte is voor een tegen elkaar uitspelen
van hulpgevers" (pag. 13).
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Woord en daad nauw verbonden
We kunnen vaststellen dat woordverkondiging en hulpverlening hand in hand moeten gaan. Ze
behoren beide tot de verantwoordelijkheid van de kerk. Beide aspecten zouden ook door de
kerk (de gemeenten) uitgevoerd moeten worden.
We hebben ook gezien dat hulpverlening vanwege het speciale karakter van het werk, door
zendende kerken wordt uitbesteed aan een daarin gespecialiseerde organisatie.
In de praktijk zijn zending en hulpverlening vaak veel te ver uiteen gegroeid. Dit is waarschijnlijk
het gevolg van het feit dat de synode van 1951 geen besluit terzake nam en geen richtlijnen
voor een gezamenlijke aanpak heeft gegeven. Dat had ook tot gevolg dat de zendende kerken
hun verantwoordelijkheid voor de hulpverlening uit het oog verloren. Het gaf tevens voet aan
allerlei comités om de hulpverlening zonder overleg met de kerken aan te vatten.

Als de kerken het barmhartigheidswerk overlaten aan een vereniging, houdt daarmee hun
verantwoordelijkheid en bemoeienis niet op. Integendeel. 
Er zal regelmatig overleg en afstemming moeten zijn. 
Streven we nog wel hetzelfde doel na? Hanteren we wel hetzelfde beleid en zijn we het eens
over de aanpak van het werk?
Zijn er geen overlappingen, maar vooral: vallen er geen gaten.
Komen we niet te vaak in situaties terecht waar de hulporganisatie taken oppakt die door de
kerken moeten worden uitgevoerd?
Met hulpverlening kan pas zinvol gewerkt worden als er een kerkelijke en geestelijke basis
gelegd is. 
Die basis moet worden gelegd  door de kerken. Maar dan moeten de kerken daarin wel beleid
voeren. 
En dat vereist een gezamenlijke aanpak. Laten we in plaats van comprehensive approach maar
spreken over een gezamenlijke gereformeerde aanpak.
Laten we dat woord dan invoeren nadat we in het verleden verschillende methoden hebben
afgekeurd. 
Een gezamenlijke gereformeerde benadering. "... maakt al de volken tot mijn discipelen
..."  ---  "... en leert hen onderhouden al hetgeen ik u geboden heb ..." Dat mag een
klemmende oproep zijn aan de kerken. 

Om zo'n gezamenlijke aanpak gestalte te geven is het nodig dat door "de zending" en BBK
gezamenlijk een visie wordt ontwikkeld. Op basis van deze visie kan door de afzonderlijke
zendende kerken en de hulpverleningsorganisaties beleid worden bepaald voor zending en
hulpverlening.
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6. Welke hulpvormen/organisaties?
In het deputatenrapport "Onbekrompen delen" wordt steeds uitgegaan van initiatieven voor
materiële hulpverlening vanuit Nederland, aan buitenlandse kerken of kerkelijke organisa-
ties/groepen. Op pag.16 wordt een schema van relaties met 0 en + aangegeven. Op pag. 17
wordt gezegd dat de relaties met een + "voor wat betreft de coördinatie van de materiële
hulpverlening voor deputaten BBK in het bijzonder van belang zijn".

Dat betekent dat het hier dus niet gaat om coördinatie van het werk van de zendende kerken of
van deputaten BBK, met uitzondering van de door hen te verrichten materiële hulpverlening. En
ook niet om het "geestelijk" deel van het werk van St. Fundament. Dit is een aangelegenheid
van deze instellingen zelf. Dit is geïnstitutionaliseerd kerkelijk werk. Het zou best aanbeveling
verdienen dat voor dat werk een gezamenlijke (zendings) strategie zou worden ontwikkeld,
maar dat valt buiten het kader van deze opdracht.

Terzijde kan worden opgemerkt dat de grens tussen 'geestelijke' en 'materiële' hulpverlening
niet altijd scherp te trekken is. In dit rapport willen wij daarom onder 'materiële hulpverlening'
rangschikken:
- alle hulp in stoffelijke cq financiële zin   en
- alle materiële cq. financiële elementen in de geestelijke hulp, inclusief de financiering

daarvan via financiële acties, waarbij een beroep wordt gedaan op de kerken en òf het
kerkvolk.

Voor de door deputaten beoogde coördinatie gaat het dus om 
- (in Nederland gevestigde) organisaties/comités, 
- die zich bezig houden met materiële hulpverlening,
- gericht op buitenlandse kerken of kerkelijke organisaties/groepen,
- met als doel: de ondersteuning van de woordverkondiging, het kerkelijk werk en het functio-

neren van de christenen als leden van Christus' gemeente.

7. Richtlijnen voor de hulpverlening
Het mooiste zou zijn dat we al konden beschikken over de in par. 5 genoemde visie. Daarop
zouden te geven richtlijnen moeten zijn gebaseerd.
Laten we desondanks een poging doen.

Hierbij kunnen de voorwaarden die prof Trimp stelt bij hulpverlening in binnen- en buitenland
ons goed als uitgangspunt dienen. (Referaat van Prof. Tr imp: "Zo zullen wij dan toenemen in
liefde tot alle mensen.")
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1. Er moet een relatie zijn tussen een diaconale inspanning van de gemeente en de verkondi-
ging van het Evangelie (Hand 6:7).

2. Aan de hulpverlening buiten de gemeente moet de naam van Christus worden verbonden
(Hand.4:12).

3. Uit dergelijke hulpverlening moet lof tot God tevoorschijn komen, want de hulpverlening is uit
en tot God (2 Kor.9 : 11-14). 

4. De hulpverlening moet de godsvrucht bevorderen en strekken tot opbouw van de gemeente.

Als aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan voor er een hulpverleningsrelatie wordt
aangegaan, kan bij het opstellen van een plan voor hulpverlening met een aantal criteria worden
rekening gehouden:
1. De verantwoordelijkheid van de (jonge) gemeenten om te functioneren als gemeente van

Christus en van haar leden om te leven als mens Gods in kerk en samenleving ligt in de
eerste plaats bij de hulpontvanger zelf. De hulpverlener moet de hulpontvanger in die
waarde laten.

2. De hulpverlening is er op gericht om eventuele belemmeringen die de hulpontvanger
ondervindt bij dit functioneren, weg te nemen.

3. De inbreng van de doelgroep is nodig om te bepalen waar de knelpunten liggen die de
vooruitgang in de weg staan. 

4. Zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep moeten zich aangesproken voelen door de te
ondernemen activiteiten. Zo wordt bereikt dat zij bereid zijn hun aandeel bij de uitvoering te
leveren.

5. De doelgroep moet vanaf het begin worden betrokken bij het opstellen van een program-
ma. Dit kan het beste gebeuren door het geven van een algemene cursus. Het wegnemen
van knelpunten in de eigen leefwereld is moeilijk en vereist een grote betrokkenheid van
de doelgroep. Hier is geduld voor nodig, maar het investeren in mensen is belangrijk ook al
kan men in het veld daarvan niet zo spoedig resultaten zien.

6. De hulpverlening moet een blijvende verbetering tot stand brengen.

7. Van projecten moet zijn aangetoond dat: 
a. het om hulpbehoevende doelgroepen gaat;
b. het om basisoorzaken van ontbering gaat;
c. de noden oplosbaar zijn;
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d. gerekend kan worden op lokale betrokkenheid van de doelgroep door concrete
bijdragen en participatie bij de uitvoering.

8. Projecten moeten zijn gericht op groepen en niet op individuen.

9. De vorm en de grootte van projecten moet aansluiten op het leidinggevend vermogen van
de doelgroep.

10. Projecten moeten niet ingaan tegen overheidsbeleid in het betreffende land

11. Projecten zijn gericht op zelfstandigheid van de doelgroep.

12. Projecten zijn controleerbaar (rapportage, evaluatie).
 
8. Functie van BBK en van het platform
In het rapport "Onbekrompen delen"(pag. 20,21) noemen deputaten enkele redenen waarom
gecoördineerde hulpverlening is aan te bevelen.
1. "In verhouding tot particuliere organisaties zijn er twee zaken die nadere bespreking vergen.

De eerste is het gebruik van pers- media door particuliere organisaties voor het verwerven
van bekendheid en financiële middelen. Deputaten voorzien dat een intensief gebruik van
persmedia voor een concreet project gemakkelijk kan leiden tot een onevenredig grote
toestroming van financiële middelen. Deputaten vinden dat bij het voorbereiden van dergelij-
ke campagnes overleg met verwante organisaties moet plaats vinden. Zij zijn bereid daarbij
een coördinerende rol te vervullen.

Een tweede probleem is dat individuele kerkleden een initiatief nemen en dan bij de uitgroei
daarvan de verantwoordelijkheid laten overnemen door één of meer kerken. Voordat een
plaatselijke kerk besluit de kerkelijke verantwoordelijkheid voor een buitenlands project te
nemen, zouden deputaten naar hun mening moeten worden gehoord en om advies ge-
vraagd. Voorkomen moet worden dat anders dan via de generale synode, of  door deze
aangewezen instanties, kerkelijke relaties met buitenlandse groeperingen ontstaan."

2. "Om tot een overzichtelijk geheel te komen en dubbel werk te voorkomen, zou het
aanbeveling verdienen voorgenomen en lopende projecten landelijk te melden."  Vervol-
gens doen deputaten enkele aanbevelingen hoe dit verder uit te werken.

Status van het platform
Het door deputaten ingestelde platform heeft de status van een adviesorgaan voor sectie VII
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van deputaten BBK.
Het platform heeft tot taak de activiteiten op het gebied van materiële hulpverlening aan
buitenlandse kerken c.s., te coördineren, te toetsen en de sectie hierover te adviseren.

Voorstel voor een bruikbare coördinatie
1. Het door deputaten ingestelde platform stelt een beleidsstuk inclusief richtlijnen en criteria

voor hulpverlening vast (criteria gelden zoals genoemd in par. 7).

2. Dit platform benoemt een adviescommissie. Deze commissie registreert de gegevens van
de deelnemers zoals aangegeven in het rapport 'Onbekrompen delen' (pag. 24) en bijlage
1 van deze nota.

3. Bestaande en nieuwe projecten worden door (potentiële) deelnemers gemeld aan (sectie
VII) van deputaten BBK.
Dit moet gebeuren met inachtneming van het door deputaten gestelde in haar rapport. Het
gaat om: (in Nederland gevestigde) organisaties/comités:

   - die zich bezig houden met materiële hulpverlening,
   - gericht op buitenlandse kerken of kerkelijke organisaties/groepen,
   - met als doel: de ondersteuning van de woordverkondiging, het kerkelijk werk en het

functioneren van de Christenen als leden van Christus gemeente.

4. Deputaten verzoeken de adviescommissie het project aan de hand van overeengekomen
richtlijnen te toetsen en deputaten van advies te dienen.

5. De adviezen die door deputaten worden overgenomen, worden aan betreffende verzoeker
bekend gemaakt.

6. Instellingen kunnen bij fondswerving melding maken van een positief advies van BBK.

7. BBK rapporteert aan de eerstvolgende synode over werkwijze en gegeven adviezen.

NB. Voor werkwijze en procedure zie bijlage 1.

Naschrift:
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I. Deze nota is met algemene stemmen vastgesteld op de Platformbijeenkomst te Ermelo op 17
september 1994.

II. Aan deze nota hebben Deputaten BBK hun adhesie betuigd in hun vergadering van 26
november 1994.
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Bijlage 1

Werkwijze en procedure voor de coördinatie van het materiële hulpverleningswerk

Deputaten maken aan betrokkenen en gegadigden bekend dat er door haar is ingesteld een
platform voor overleg en coördinatie van organisaties en groepen die zich bezig houden met
materiële hulpverlening aan buitenlandse kerken en kerkelijke groepen. De coördinatie heeft tot
doel overlappingen en ongewenste neveneffecten te voorkomen, om zodoende de materiële
hulpverlening te laten sporen met de kerkelijke contacten.

Deputaten verzoeken alle betrokkenen en gegadigden zich aan te melden bij het platform en
hun (voorgenomen) activiteiten aan haar te melden onder overlegging van statuten, beleidsplan
en of projectvoorstellen en de wijze van fondswerving.

Deputaten verzoeken aan het platform de bovengenoemde coördinatie, toetsing en advisering
te verzorgen.

Het platform stelt een beleidsstuk, inclusief richtlijnen en criteria voor hulpverlening vast. Dit
beleidsstuk wordt aan alle (potentiële) deelnemers verstrekt.

Het platform benoemt een adviescommissie.

De adviescommissie registreert de gegevens van de deelnemers.
* Naam hulpverlener;
* Wie ontvangt de hulp;
* Doel van de activiteit/project;
* Wijze van financiering;
* Beschrijving van het project (lokatie, beoogde resultaten, werkwijze, in te zetten middelen,

inbreng doelgroep, tijdsduur en fasering);
* Begroting en wijze van fondswerving;
* Uiteenzetting van de samenhang van het project met andere activiteiten en met het geheel

van de hulpverlening;
* Is er reeds een relatie met een kerkeraad of gemeente?;
* Vermelden van informanten, in Nederland en zo mogelijk ook in het desbetreffende land;
* Vorm en frequentie van rapportage;
* Controlemogelijkheid.

De adviescommissie toetst de aangemelde activiteit(en) aan de hand van de geldende
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richtlijnen en criteria. Zij stelt binnen een maand een advies op voor sectie VII. 
Afschrift gaat naar deelnemer.

Sectie VII geeft binnen 14 dagen haar standpunt aan deelnemers door (vergaderingen van
adviescommissie moet zijn afgestemd op de vergaderingen van sectie VII).

Het platform vergadert minimaal 1 x per jaar. In deze vergadering doet de adviescommissie
verslag van haar werkzaamheden. Belangrijke en actuele zaken worden besproken of in studie
genomen.

BBK rapporteert over de aanvragen en de gegeven adviezen aan de eerstvolgende Synode.

Bij een positief advies melden deputaten aan de betreffende aanvrager dat dit advies bij
fondswerving mag worden vermeld.
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Bijlage 2

Lijst van deelnemers aan het 'Platform van gereformeerde organisaties voor hulpverle-
ning aan het buitenland'

01. De Verre Naasten
02. Commissie Steun Broederschap Spanje
03. Stichting Fundament
04. Commissie Steun Reformatie Oostenrijk
05. Deputaten Diaconale Zaken
06. Centrale Diaconale Conferentie
07. Stichting tot bevordering van evangelieverkondiging aan het Joodse volk 
08. Interimcommissie Middle East Reformed Fellowship
09. AYUDA (Spanje)
10. Commissie Gardanne (Frankrijk)
11. Commissie Hoorn van Afrika
12. Commissie 'Venezuela'
13. Commissie Benin
14. Theologische Universiteit
15. De Zeeuwsch-Vlaamse Gereformeerde Evangelisatiecommissie voor België
16. College van Samenwerking 
17. Zendende kerk Drachten
18. Zendende kerk Enschede-Noord
19. Zendende kerk Groningen-Noord
20. Zendende kerk Spakenburg-Zuid
21. Zendende kerk Middelburg
22. Mamelodi-commissie Zuidhorn
23. Zendende kerk Assen-Zuid
24. Zendende kerk Rijnsburg
25. Zendende kerk Hattem
26. Sectie VII Deputaten voor de Betrekkingen met Buitenlandse Kerken
27. Gereformeerde Omroep Vereniging 
28. Institute for Reformed Theological Training 

17 september 1994
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PLATFORM
B. Bolt, secretaris
p/a Postbus 372
8000 AJ  ZWOLLE

Aan de raad der Geref. Kerk op de adreszijde vermeld

Zwolle, december 1994

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De generale synode van Ommen 1993 heeft o.m. besloten (zie acta art. 73, besluit 3):

1. uit te spreken dat het wenselijk en nodig is, rekening houdend met de zelfstandigheid van de
plaatselijke kerk, te komen tot kerkverbandelijke coördinatie van kerkelijk hulpverleningswerk;

2. - voort te gaan met de coördinerende taak die zij reeds ter hand hebben genomen;
- overleg te blijven voeren met de zendende kerken en met particuliere instanties

voorzover deze zich bezig houden met hulpverlening aan buitenlandse kerken;
3. nieuw te benoemen deputaten BBK te machtigen deel uit te maken van een overkoepelend

verband van hulpverleningsinstanties, die elk voor zich zelfstandig blijven, terwijl daarbij de
grens tussen kerkelijke en particuliere verantwoordelijkheid gehandhaafd blijft;

4. de kerken te verzoeken en de kerkleden aan te bevelen geen financiële acties tot hulpverle-
ning aan buitenlandse kerken op te zetten zonder overleg met deputaten BBK; 

5. deputaten BBK te verzoeken desgevraagd advies te geven over de onder 3.4. genoemde
hulpverlening.

Gronden:
1. de kerken worden geconfronteerd met een toenemende vraag om steun voor projecten in de

hele wereld;
2. deputaten BBK hebben in hun studie aangetoond dat kerkverbandelijke coördinatie van

hulpverlening noodzakelijk is;
3. zij hebben reeds overleg gevoerd met verscheidene instanties (onder andere met vertegen-

woordigers van zendende kerken, van De Verre Naasten en van het comité van de Centrale
Diaconale Conferentie); de grens tussen kerkelijke en particuliere verantwoordelijkheid dient
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gehandhaafd te blijven (rapport deel II bij punt 8.3);
4. bij de uitbreiding van internationale contacten is een goede opzet van de materiële hulpverle-

ning van groot belang met het oog op een billijke en evenwichtige verdeling van de beschik-
bare hulpbronnen.

Deputaten hebben na "Ommen" zich intensief met deze materie beziggehouden. Als resultaat
daarvan kunnen zij u het volgende meedelen.

Op 17 september jl. is opgericht een "Platform van gereformeerde organisaties voor hulpverle-
ning aan het buitenland". Op de oprichtingsvergadering diende een rapport, getiteld "Help in
overleg!". Daarin worden aard en structuur besproken van hulpverlening aan de broederschap
over de grenzen. Tevens wordt daarin een aantal criteria ontwikkeld, die richtinggevend kunnen
zijn voor een verantwoorde en effectieve hulpverlening. Genoemd platform is gestart met 28
instanties, waaronder 8 zendende kerken. Op bijlage 2 vindt u de namen van deze deelnemers.
Er is een Adviescommissie benoemd, uit het platform, die alle activiteiten van materiële
hulpverlening aan het buitenland binnen onze kerken in kaart gaat brengen.

Deputaten BBK hebben onlangs adhesie betuigd aan genoemd rapport. Zij besloten tevens dit
rapport ter kennisneming aan de kerken toe te zenden. Dat willen zij hierbij doen en u tevens
verzoeken uw gemeente op de hoogte te stellen van de oprichting van dit platform. (Eventueel
kunt u daarvoor bijgevoegd persbericht gebruiken).
Wellicht bestaan er ook binnen uw gemeente activiteiten op het gebied van hulpverlening aan
het buitenland of zijn er plannen daarvoor. Wilt u, gedachtig aan het besluit 4 en 5 hierboven
genoemd, de gemeenteleden wijzen op de wenselijkheid van overleg en coördinatie. Men kan
zich daarvoor wenden tot de secretaris van het Platform, br. B. Bolt, p/a De Verre Naasten,
Postbus 372, 8000 AJ  ZWOLLE.

Deputaten BBK hopen en vertrouwen, dat overeenkomstig de wens van de synode van Ommen
hiermee een belangrijke stap is gezet op het gebied van de hulpverlening over de grenzen en
dat wij zò, overeenkomstig 2 Kor. 9:13, onze weldaden, die wij in dit land van de Here kregen en
krijgen "onbekrompen" delen met onze broeders en zusters, die onder moeilijke omstandighe-
den kind van God mogen en willen zijn.

Wij bevelen het Platform en de daarbij nieuw ingeslagen weg op het terrein van materiële hulp
aan het buitenland van harte bij u aan.

Namens Deputaten BBK,

Ds. A. de Jager, voorzitter
Ds. J. Klamer, secretaris

N.B. 
Het eerste Platformbestuur bestaat uit:

Jac. van der Kolk (BBK) voorzitter
B. Bolt (De Verre Naasten) secretaris
K. Stelpstra (Commissie Gardanne)

De adviescommissie wordt gevormd door:

J. Lenting (BBK) samenroeper
A. Pool (Zendende Kerk te Assen)
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B.J. te Voortwis (Stg. Fundament)
A. Enter (Hoorn van Afrika)
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Hooggeachte broeders,

Zoals toegezegd in ons rapport van juli 1995 ontvangt u hierbij nog een
aanvullend rapport van de Deputaten voor de betrekkingen met de 
buitenlandse kerken, van juni 1995 tot februari 1996.

Het werk van deputaten BBK gaat ook tijdens de vergaderingen van de Generale
Synode die D.V. 10 april 1996 a.s. te Berkel en Rodenrijs zal worden geopend,
door maar dit rapport geeft, zoals gebruikelijk is, een bepaalde afronding
voor de Generale Synode.

Om het inzicht in de buitenlandse relaties te bevorderen, verschijnt ook deze
maand een korte informatie over 37 gereformeerde kerkgemeenschappen in de
wereld waarmee BBK een of andere relatie onderhoudt.

Zwolle, februari 1996

Namens de deputaten,
J. Klamer, secretaris
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1 Sectie I: Indonesië

1.1 Gereja Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI) NTT
(ad 3.1)

In het hoofdrapport is vermeld dat de voortgezette synode van de GGRI, die
gehouden werd in januari 1995 naar verluid een verzoening tot stand had
gebracht tussen de twee gemeentes in Lai Handangu. Dit mondelinge bericht is
ondertussen ook schriftelijk bevestigd (d.d. 31-03-1995) door de deputaten
voor buitenlandse betrekkingen van de GGRI.

Deze verzoening betekende ook dat deputaten met temeer vrijmoedigheid konden
werken aan de opvolging van ds. A.J. Pol. 
Deputaten kunnen met blijdschap melden, dat zij drs. Th. Oosterhuis, 
woonachtig te Dokkum per 1 oktober 1995 konden benoemen voor de functie van
zendeling-docent en dat drs. Oosterhuis deze benoeming aanvaardde. 
Drs. Oosterhuis is afgestudeerd aan de T.U. in Kampen en beroepbaar gesteld
door de Classis Dokkum van september 1995. Aan de kerk van Zwolle-Centrum is
gevraagd hem te beroepen met het oog op uitzending naar Sumba. De kerkeraad
van Zwolle-C is daarmee accoord gegaan op 4 december jl. 
Drs. Oosterhuis bereidt zich momenteel voor op zijn peremptoir examen. Vanwege
het feit dat drs. Oosterhuis op het gebied van het concrete predikantswerk
(prediking, practijk kerkelijk leven, bijzonder pastoraat) nog maar weinig
ervaring heeft, is in overleg met de T.U. en met de kerk van Apeldoorn een
program opgesteld voor een stageperiode. 
Deputaten hopen dat drs. Oosterhuis in de tweede helft van 1996 naar Sumba kan
vertrekken.

In de tussentijd zal blijvend hulp geboden moeten worden aan de STR te 
Wai Marangu in de vorm van tijdelijke hulpdocenten. In het eerste rapport
maakten wij melding van de uitzending van ds. H. Venema. 
Aan het einde van het seizoen 94/95 heeft ds. Knigge de examens bijgewoond en
curatoren en docenten met adviezen gediend. In oktober 1995 heeft 
ds. Riemer gedurende een viertal weken les gegeven op Sumba. Van 
21 november 1995 tot 7 december 1995 fungeerde ds. Knigge weer als 
gastdocent.

Zowel ds. Venema als ds. Riemer zijn werkzaam voor Litindo; deputaten zijn
dankbaar dat Litindo deze beide docenten de ruimte gaf om voor BBK te werken.
Ook inzake de uitgave van enkele boeken (mn. de zondagsschoolcursus van de
zrs. Pol en Knigge) kon op prettige wijze samengewerkt worden met Litindo. 

In het hoofdrapport is melding gemaakt van een student van de STR die momen-
teel (gesponsord door onze Australische zusterkerken) een 
vervolgstudie ontvangt in Hamilton. Tevens is gemeld dat deputaten de moge-
lijkheid onderzoeken nog meerdere studenten zo'n vervolgopleiding te laten
volgen. Op dit punt hebben zich concrete mogelijkheden voorgedaan. Dit jaar
studeerde Edwer Dethan, een evangelist uit de GGMM af aan de STR in Wai
Marangu. Hij heeft, zowel in zijn studie als in de stageperiode bewezen, dat
hij een man is met grote gaven. 
Van de GGMM ontvingen wij het verzoek een vervolgstudie van deze broeder in
Hamilton financieel mogelijk te maken. Dit verzoek werd zowel door 
ds. Knigge als door ds. Pol krachtig ondersteund. Deputaten hebben daarom met
vrijmoedigheid besloten op het verzoek van de GGMM in te gaan. Dit temeer
omdat inwilliging van het verzoek geheel past in het beleid (vorming van hoger
kader). Overeenkomstig de plannen is br. Edwer Dethan in januari 1996 naar
Canada vertrokken.
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1.2 Gereja Gereja Masehi Musyafir (GGMM)
(ad 3.2)

In het hoofdrapport is erop gewezen hoe moeizaam de positie van 
ds. Knigge in het midden van de GGMM is. De ontwikkeling in gereformeerde
richting van de kerken is "een moeizaam proces", schreven we, waar niet
iedereen positief tegenover staat.
In de loop van dit jaar is gebleken, dat deze formuleringen de situatie nog te
rooskleurig voorstellen. Het werd duidelijk, dat in het midden van de GGMM een
harde strijd gaande is tussen hen, die de in 1993 aangenomen KO en belijdenis
vast willen houden en hen, die terug willen naar de oude 
situatie. Deze strijd is (zo is wel duidelijk) niet alleen een gééstelijke
strijd, maar ook een belangenstrijd tussen personen. De positie van 
ds. Knigge was temidden van deze strijd uiterst moeizaam en zo nu en dan
vrijwel onhoudbaar. Het ene moment werd hij te hulp geroepen, het andere
moment geweerd. Deputaten stellen er prijs op te melden, dat zij grote
waardering hebben voor de omzichtigheid, het uithoudingsvermogen en het geduld
waarmee ds. en mevr. Knigge hun werk in deze situatie hebben verricht. 
Ondertussen zijn de tegenstellingen tot een uitbarsting gekomen op de synode-
vergadering, die van 13-17 december 1995 plaatsvond. Op deze Synode is het
hiërarchische systeem van kerkregering, dat vóór 1993 had gegolden weer
ingevoerd. De synode heeft een permanent bestuur gekregen. 
Deputaatschappen zijn veranderd in departementen. Het opperbestuur over de
kerken is terecht gekomen bij een 'synoderaad' (dagelijks bestuur), die o.a.
verantwoordelijk is voor het bewaken van de zuiverheid van de leer en voor de
aanstelling (en indien nodig: afzetting) van predikanten. Verder is de naam
van de kerken veranderd van het meervoud in het enkelvoud. En tenslotte ligt
er een voorstel de drie Formulieren van Eenheid niet meer in de grondslag van
de kerk op te nemen.
Enkele personen (ds. E. Fangidae, ds. R. Fangidae, de evangelisten die in Wai
Marangu hebben gestudeerd, waaronder ook Edwar Dethan) hebben na de Synode een
brief geformuleerd, waarin men verklaart dat men de besluiten van de synode
1995 verwerpt en dat men wil vasthouden aan de naam GGMM en aan de bij de
overheid gedeponeerde KO. 
Deputaten maken van deze ontwikkelingen met verdriet en grote zorg melding. Op
het moment dat dit aanvullend rapport werd afgesloten beraden zij zich nog op
de positie van ds. en mevr. Knigge en op de wijze waarop de 
contacten met de kerken op Timor verder gestalte moeten krijgen. 
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2 Sectie II: Het Verre Oosten

2.1 Free Reformed Church of the Philippines (FRCP)
(ad 4.1)

2.1.1 Uitzending zendeling

Deputaten hebben zich in de lijn van het beleidsplan bezonnen op de vraag van
de FRCP om een zendeling. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat de hulpvraag
van de FRCP dient te worden gehonoreerd. Om tot een besluit te komen over de
wijze waarop achten zij het noodzakelijk een nader onderzoek in te stellen
naar de situatie van de FRCP en met de broederschap op de Filippijnen te
overleggen over hun hulpvraag en de wijze waarop zij van hun kant meewerken en
bijdragen aan hulp vanuit Nederland.
Daarom is besloten iemand te zenden die de hulpvraag onderzoekt en de kerken
op de Filippijnen helpt een plan voor de opbouw van het kerkelijk leven te
ontwikkelen. Op basis van de bevindingen kan vervolgens worden beslist of en
zo ja in hoeverre de gereformeerde kerken in Nederland kunnen bijdragen aan de
realisering van dit plan van opbouw.

Deputaten zijn bezig uitvoering te geven aan dit besluit en zullen de synode
hopelijk tijdig op basis van de rapportering voorstellen terzake doen.

2.1.2 IRTT

Een tweetal broeders van de FRCP heeft in juni 1995 de zomercursus van het
IRTT bezocht.

2.1.3 Assistentie

Ondersteuning van het kerkelijk opbouwwerk in de Filippijnen door assistentie
bij de kerkelijke vergaderingen heeft sinds april 1995 niet meer plaats gehad.
We ontvingen slechts een afschrift van de convocatie voor de classis van
oktober 1995, enkele dagen voordat de classis zou plaatsvinden.

2.2 Reformed Church of Japan (RCJ)
(ad 4.3)

2.2.1 Kerkelijke relatie

Deputaten hebben in het kader van de Verre Oosten reis, een bezoek gebracht
aan de RCJ, waarin de zaken die tot nu toe een zusterkerkrelatie in de weg
stonden, aan de orde gesteld zijn. Op grond van hun bevindingen doen ze aan de
GS het volgende relatie voorstel, dat in de plaats komt van het voorstel sub
4.3, ad 1, in het hoofdrapport BBK.

Deputaten stellen aan de GS Berkel voor:

de door de Reformed Church of Japan aangeboden "correspondence 
relationship" te aanvaarden en daarmee de bestaande contacten met deze kerken
te intensiveren.

Deze "correspondence relationship" houdt in:

- het zenden van afgevaardigden naar elkaars meeste vergaderingen;
- het elkaar toezenden van de acta van die meeste vergaderingen;
- het elkaar op de hoogte stellen van belangrijke kerkelijke activiteiten.

Gronden:

- de RCJ worden door onze kerken - ook blijkens uitspraken van voorgaande
synoden - gezien als kerken van onze Here Jezus Christus, die ernst maken
met hun roeping in deze wereld;
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- de relatie van "correspondence relationship" biedt voldoende 
mogelijkheden elkaar aan te spreken op de betekenis van het hebben van
relaties met kerken waar het handhaven van de gereformeerde belijdenis in
het geding is of kan zijn. 

2.3 Dutch Reformed Church of Sri Lanka (DRC)
(ad 4.4)

Deputaten hebben in het kader van de Verre Oosten reis ook een bezoek gebracht
aan de DRC, waarin de zaken die tot nu toe een zusterkerkrelatie in de weg
stonden aan de orde zijn gesteld. Op grond van hun bevindingen blijven ze bij
het voorstel dat zij ten aanzien van de DRC gedaan hebben in het hoofdrapport.
Tot hun spijt hebben zij moeten constateren dat de situatie aldaar niet zo is
dat nu tot het aangaan van een zusterkerkrelatie kan worden overgegaan. Er
zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de eredienst en de structuur van het
kerkelijk leven (kerkregering) vragen gebleven die nog op een nader antwoord
wachten. Verder zijn het de andere officiële 
kerkelijke relaties, met name de plaats van de DRC binnen de REC als ook het
lidmaatschap van de National Council of Churches, die een belemmering vormen.
Op één punt achten zij een aanscherping noodzakelijk van de voorstellen in het
hoofdrapport: Aan het verlenen van steun dient de voorwaarde verbonden te
worden dat verantwoording wordt gedaan van de besteding van de gelden.

2.4 Reformed Presbyterian Church of Taiwan (RPCT)
(Original and Second Presbytery)
(ad 4.5)

In het kader van de Verre Oosten reis hebben br. Wezeman en prof. Ohmann ook
een bezoek gebracht aan de kerken in Taiwan. Als verheugend feit willen
deputaten melden dat de beide kerkengroepen in Taiwan, bekend onder de namen
Original Presbytery en Second Presbytery, in staat van vereniging zijn. Uw
deputaten achten dit een belangrijke stap op de weg naar een zusterkerkrela-
tie. Deputaten zijn van oordeel dat hun steun aan Taiwan dient te worden
gecontinueerd. Deze zal gericht moeten zijn op hulp bij de opbouw van het
kerkelijk seminarie, waaronder steun bij de opbouw van de bibliotheek.

2.5 Reformed Presbyterian Church of India (RPCI-N)
(ad 4.6)

2.5.1 Relatievoorstel

Van de RPCI-N ontvingen uw deputaten een verzoek aan te geven aan welke
voorwaarden ze zouden moeten voldoen om met de GKNV een zusterkerkrelatie aan
te gaan. Dit was voor uw deputaten aanleiding zich te bezinnen op de relatie
tot de RPCI-N.
Op basis van de waargenomen ontwikkelingen binnen de RPCI-N en de recente
informatie die zij ontvingen in het rapport van prof. Ohmann, die een duide-
lijke bevestiging vormden van hun positieve indruk, doen ze het volgende
voorstel aan de GS, dat in de plaats komt van het voorstel 
sub 4.6, ad 1 in het hoofdrapport BBK:

De GS besluit:

de RPCI-N een zusterkerkrelatie aan te bieden:
Gronden:

- uit de contacten met de RPCI-N is gebleken dat deze kerken kunnen worden
beschouwd als kerken van onze Here Jezus Christus die ernst maken met hun
roeping in de wereld;

- de RPCI-N hebben er blijk van gegeven open te staan voor het gesprek over
zaken waarin zij en de GKNV van elkaar verschillen;

- de RPCI-N hebben geen andere kerkelijke relaties die het aangaan van een
zusterkerkrelatie zouden verhinderen of de onderhouding ervan zouden
bemoeilijken;
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- de RPCI-N hebben de GKNV om een zusterkerkrelatie gevraagd.

Deputaten hebben de FCS in kennis gesteld van de voorstellen die zij met
betrekking tot de RPCI-N aan de GS doen.
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3 Sectie III: Angelsaksische landen en International Conference of 
Reformed Churches (ICRC)

3.1 Free Reformed Churches of Australia (FRCA)/
Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA)
(ad 5.1.3 en 5.1.7)

In een uitvoerige brief aan deputaten van de FRCA hebben deputaten 
uitgelegd dat de verschilpunten die voor de FRCA nog steeds een 
verhindering vormen de PCEA te erkennen als een ware kerk van de Here Jezus
Christus en met die kerk een zusterkerkrelatie aan te gaan, voor de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland niet een zodanig struikelblok vormen. Deputaten
hebben begrip van de zusterkerken gevraagd voor de eigen 
verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerken tegenover de PCEA. Het
aangaan van een zusterkerkrelatie is een logische konsekwentie van de uit-
spraak van de GS Ommen 1993 dat de PCEA is te beschouwen als een trouwe kerk
van de Here Jezus Christus. Aan deputaten van de FRCA werd gevraagd om
commentaar, voordat een definitief voorstel zou worden geformuleerd.
Deputaten ontvingen daarop van de deputaten voor de betrekkingen met de
presbyteriaanse kerken van de FRCA een schrijven dat gedateerd is 
21 december 1995. Een zusterkerkrelatie tussen de GKN(V) en de PCEA zou de
FRCA in een heel moeilijke positie brengen. Vandaar de vraag de FRCA de tijd
te geven tot een verantwoord besluit te komen. Een en ander loopt uit op een
tweeledig verzoek:

1. het Schriftuurlijk onderbouwde standpunt van de Gereformeerde Kerken in
Nederland te mogen ontvangen waarom de bezwaren tegen de PCEA geen verhin-
dering voor een zusterkerkrelatie zijn;

2. te wachten met het aangaan van een zusterkerkrelatie tot het moment dat
beide kerken samen een stap verder kunnen zetten, zodat de goede 
betrekkingen tussen beide kerken niet onder spanning komen te staan.

Deputaten hebben goede nota van deze brief genomen. Ze zijn zich bewust van de
gevoeligheid van deze materie in de relatie tussen GKN(V) en FRCA. Die relatie
is de Gereformeerde Kerken veel waard. Er moet zorgvuldig mee worden omgegaan.
Anderzijds heeft de synode van Ommen uitgesproken dat gestreefd dient te
worden naar een zusterkerkrelatie met de PCEA, omdat deze kerk te beschouwen
is als een trouwe kerk van de Here Christus. Deputaten zijn na uitvoerige
bespreking en zorgvuldige afweging tot de conclusie gekomen dat de synode er
wijs aan zou doen ook nu nog niet tot het formaliseren van de relatie met de
PCEA in een zusterkerkrelatie over te gaan. De deputaten van de FRCA vragen om
geduld om deze kerken de kans te geven weer in de pas met de Gereformeerde
Kerken te komen. We stellen de synode voor dat geduld op te brengen. Aan de
deputaten van de FRCA is dit standpunt van deputaten meegedeeld. Hun is
duidelijk gemaakt dat niet van de Gereformeerde Kerken gevraagd kan worden tot
uitstel voor onbepaalde termijn. Dat de Australische kerken ons haast verwij-
ten, is niet terecht. Het contact met de PCEA is begonnen in Australië zelf en
dateert al van 1978. Daardoor zijn de Gereformeerde Kerken deze kerken op het
spoor gekomen. Later hebben de FRCA steeds meer gas teruggenomen vanwege
allerlei verschilpunten, die voor de GKN(V) echter nooit als verhinderingen
voor een zusterkerkrelatie hebben gegolden (dezelfde punten spelen een rol in
de zusterkerken in Ierland en Schotland). Bovendien maken onze regels relaties
met twee ware kerken in één land mogelijk.

Deputaten stellen de synode het volgende voor:

de synode besluit:

1. uit te spreken dat er naar gestreefd moet worden een zusterkerkrelatie aan
te gaan met de Presbyterian Church of Eastern Australia en met het oog
hierop het contact met deze kerk voort te zetten;

2. tegemoet te komen aan de dringende wens van de Free Reformed Churches of
Australia niet nu reeds met de PCEA een zusterkerkrelatie aan te gaan, in
de verwachting dat vóór de Generale Synode van 1999 de verhinderingen die



9

deze kerken zien voor een zusterkerkrelatie met de PCEA weggenomen zijn;
3. deputaten op te dragen hierover in overleg de blijven met deputaten van de

FRCA.

3.2 Reformed Churches of New Zealand (RCNZ)
(ad 5.1.8)

Deputaten hebben de Minutes ontvangen van de synode van de RCNZ, gehouden van
30 september tot en met 6 oktober 1995 te Avondale. De uitnodiging voor deze
synode kwam zo laat binnen (te wijten aan de postbezorging) dat het sturen van
een brief met goede wensen langs de normale weg niet meer mogelijk was.
Gelukkig bood de fax uitkomst zodat halverwege de synode een brief van
deputaten kon worden voorgelezen.
De uitkomst van deze synode is een bevestiging van de koers die de 
deputaten die de synode van 1992 hebben bezocht, al in hun rapport 
signaleerden. De RCNZ willen gereformeerde kerken zijn en ook staan voor de
gereformeerde belijdenis in hun internationale contacten. Voorzichtig maar
duidelijk trekken ze daarbij hun grenzen, ook als het om kerken gaat waarmee
langdurige hechte banden bestaan of hebben bestaan. Er is goede hoop dat deze
ontwikkeling in de nabije toekomst zal kunnen leiden tot een zusterkerkrelatie
tussen de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Reformed Churches of New
Zealand. Dat zou waardevol kunnen zijn voor beide kerken, zeker gezien het
feit dat in het verleden het verzoek vanuit de RCNZ om een relatie met de
GKN(V) door de kerken in Nederland is afgewezen vanwege de relatie van de RCNZ
met de GKN(syn) en de GOS. Ook valt te denken aan die voormalige leden van de
Gereformeerde Kerken die na hun emigratie lid zijn geworden van de RCNZ en die
een officiële relatie met de kerken in het moederland zeer op prijs zouden
stellen. Deputaten menen ook dat een aanvraag tot lidmaatschap van de ICRC van
harte dient te worden ondersteund. Reeds in Zwolle-1993 was de inbreng van de
waarnemers uit Nieuw-Zeeland bijzonder waardevol.

De synode van Avondale nam onder meer de volgende besluiten, relevant voor de
Gereformeerde Kerken in Nederland:

1e de RCNZ vragen het lidmaatschap aan van de ICRC en zullen twee 
afgevaardigden sturen naar de meeting van de ICRC te Seoul in 1997;

2e de RCNZ heeft de officiële relatie met de Christian Reformed Church of
North-America opgeschort;

3e ook de relatie met de 'moederkerk' van de RCNZ, de Reformed Church of
Australia, komt steeds meer onder spanning te staan, met name vanwege
uitspraken van deze kerk over de verhouding Woord en Geest en over de vrouw
in het ambt. Enkele kerken stelden zelfs voor ook de relatie met de RCA op
te schorten of op een lager pitje te zetten;

4e deputaten hadden voorgesteld de gesprekken met de Nederlands 
Gereformeerde Kerken af te breken vanwege de koers van deze kerken. Een
brief van deputaten van de NGK, die tijdens de synode binnenkwam en
dringend vroeg om het contact niet te verbreken, deed de synode op de
valreep besluiten de aanbeveling van de eigen deputaten niet over te nemen.
De bezwaren die men heeft tegen de koers van de NGK, zullen aan deze kerken
worden overgebracht;

5e de synode erkende de Free Reformed Churches of Australia als ware kerk van
onze Here Jezus Christus, en besloot de FRCA te vragen van haar kant de
RCNZ als zodanig te erkennen. Van het antwoord daarop zal afhangen of de
volgende synode van de RCNZ de FRCA een zusterkerkrelatie zal 
aanbieden. Naar de synode van de FRCA in 1996 zal een waarnemer worden
gestuurd;

6e de synode sprak uit bemoedigd te zijn door de positievere houding van de
Gereformeerde Kerken in Nederland ten opzichte van de RCNZ. Men wil meer
contacten zoeken in het kader van de ICRC.

Voorstel:

de synode besluit deputaten op te dragen:

1. tegenover de RCNZ de dankbaarheid van de Gereformeerde Kerken in 
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Nederland uit te spreken voor de besluiten die de synode van 1995 te
Avondale genomen heeft;

2. het contact met de RCNZ te intensiveren;
3. met de FRCA contact te onderhouden over de relatie met de RCNZ;
4. desgevraagd de aanvraag tot het lidmaatschap van de RCNZ door middel van

een aanbeveling te ondersteunen.

3.3 Presbyterian Association in England (PAE)/
Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW)
(ad 5.1.9)

Sinds de verschijning van het hoofdrapport van deputaten zijn de 
ontwikkelingen in de PAE en de Interim Presbytery gestaag doorgegaan. De
ontwerp-kerkorde begint vorm te krijgen. Ds. De Jager heeft als 
afgevaardigde van deputaten de vergadering van de Council en de 
Interim Presbytery op 20 oktober 1995 te Londen bezocht. Hij trok in zijn
rapport de volgende conclusie:
"inhoudelijk krijgt het geheel van de PAE langzamerhand toch een 
presbyteriaanse vorm met daarin goede gereformeerde elementen." 
Besloten werd dat de Council op 23 maart 1996 haar bestaan zal beëindigen,
zodat de zaak voortaan voluit kerkelijk zal zijn.
Deputaten hebben de bestudering van de nu bijna geheel aanvaarde kerkorde en
de daarbij gevoegde bijlagen nog niet kunnen afronden. Ze hopen dat gereed te
hebben voordat hun rapport ter synode besproken wordt. Dan is hopelijk ook de
vorming van de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales een feit.

Voorstel:

de synode besluit deputaten op te dragen:

1. het contact met de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales
(voorheen PAE) voort te zetten, met het doel zo mogelijk te komen tot een
zusterkerkrelatie;

2. steun te blijven geven aan de kerk te Hull, op basis van een door deze kerk
over te leggen begroting, tot een maximaal bedrag van fl. 30.000 per jaar.

3.4 Ely Presbyterian Church (Reformed) in Cardiff (EPC)
(ad 5.1.10)

Een opmerking vooraf is deze: de hierboven weergegeven benaming is de offi-
cieel geldende van deze kerk. Dit ter correctie van de benaming, gebruikt in
ons hoofdrapport! Sinds de verschijning van dat rapport is de relatie, die
vanuit Amersfoort met de kerk in Cardiff wordt onderhouden, in een officieel
kerkelijk kader gezet. De kerkeraad van Amersfoort-Oost heeft contact gelegd
met de kerkeraad van de Ely Presbyterian Church. Deputaten hebben desgevraagd
dit van harte ondersteund.
Nog steeds is de kerkeraad te Cardiff bezig de eigen confessionele 
geschriften opnieuw te bezien, dit naar aanleiding van opmerkingen die
hierover vanuit de kring van deputaten zijn gemaakt. We willen hierop wachten
alvorens de dan mogelijk herziene tekst van de 'Subordinate 
Standards' te beoordelen. Bovendien valt af te wachten hoe de houding zal
zijn, respectievelijk de relatie zal worden van de kerk te Cardiff ten
opzichte van een te vormen Evangelical Church in England and Wales. Als
positief kan genoteerd worden dat steeds waarnemers vanuit Cardiff aanwezig
zijn en meepraten tijdens meetings van de PAE. Deputaten stimuleren waar
mogelijk dit contact, ook in contacten met lidkerken en ambtsdragers van de
PAE.

Voorstellen:

de synode besluit deputaten op te dragen:
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1. de contacten met de Ely Presbyterian Church (Reformed) te blijven onderhou-
den;

2. de 'Subordinate Standards' nader te bezien en te beoordelen;
3. de komende synode met voorstellen te dienen over de toekomstige relatie met

de kerk te Cardiff.
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3.5 International Council of Reformed Churches (ICRC)
(ad 5.2)

In het rapport van de afgevaardigden naar de ICRC 1993 te Zwolle, als Bijlage
opgenomen in ons hoofdrapport (pag. 37), komt het voorstel voor dat de
Gereformeerde Kerken in Nederland alle medewerking zouden geven aan het
beleggen van een regionale zendingsconferentie in het jaar 1995, zulks in
nauwe samenwerking met de zendende kerken. Deputaten hebben pogingen in die
richting in het werk gesteld, maar die hebben niet tot het gewenste resultaat
geleid. De kerken in Ierland en Schotland, die tussen elke vergadering van de
ICRC een regionale conferentie beleggen, bleken er niet voor te voelen die uit
te bouwen tot een Europese zendingsconferentie onder de vlag van de ICRC.
Bovendien stuiten deputaten op onduidelijkheden in de besluiten die Zwolle
1993 in dezen genomen heeft. Zo was de rol van het Missions Committee onduide-
lijk: neemt dit zelf initiatieven of wacht het af wat vanuit de kerken
gebeurt? 
Een andere belangrijke vraag is welke kerken aan zo'n conferentie dienen deel
te nemen: de lidkerken in Europa, die waar ook in de wereld zending drijven,
of die lidkerken die aan zending of evangelisatie in Europa doen. Met andere
woorden: wordt uitgegaan van zendende kerken of 
zendingsgebieden. Dit is uiteraard van beslissende betekenis voor de vraag
waarover de conferentie zou moeten gaan. Deputaten neigen ertoe dat uitgegaan
zou moeten worden van zendingsgebieden. Voor wat Europa betreft zou het dan
gaan over zendings- en evangelisatiewerk dat binnen Europa wordt gedaan. Die
kerken en aan de kerken verwante organisaties zouden uitgenodigd moeten
worden, die in Europa werken (waarbij te denken valt aan zendingswerk in
België, Frankrijk, Oost-Europa; maar ook aan 
evangelieverkondiging aan het joodse volk en evangelisatiewerk binnen Eng-
eland, Schotland, Ierland, Nederland).

Tenslotte kan nog worden vermeld dat deputaten het verzoek kregen van deputa-
ten van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland om een aanbeveling te
geven bij hun aanvraag als lidkerk van de ICRC. Deputaten hebben geantwoord
dat zij graag aan dat verzoek zullen voldoen.

Voorstellen:

de synode besluit deputaten op te dragen:

1. aan de eerstvolgende ICRC te Seoul (1997) voor te stellen dat per regio een
samenroepende kerk wordt aangewezen om een regionale 
zendingsconferentie voor te bereiden;

2. dat het Missions Committee daarbij een stimulerende en zo nodig 
coördinerende rol speelt;

3. dat rapporten van de conferenties minstens anderhalf jaar voor de volgende
ICRC aan het Missions Committee worden toegezonden.
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4 Sectie IV: Afrika en Europa

In het werk van sectie IV hebben zich verblijdende ontwikkelingen 
voorgedaan met betrekking tot drie landen, namelijk Bénin, Israël en Rusland.

4.1 Eglise Reformée Confessante au Benin (ERCB)
(ad 6.1.1)

Per 1 januari 1996 hebben de kerken te Gouda en Waddinxveen de taken van BBK
met betrekking tot Bénin zoveel mogelijk overgenomen. De begeleiding van de
werkers in het veld (Jan Egbert en Elly Wolting-Urban) wordt nu door hen
behartigd. Ook het ontwikkelen van een beleid voor de toekomst 
(uitbreiding van het team, steun bij kerkbouw, missionaire mogelijkheden)
behoort nu tot hun taak.
Voorlopig blijft sectie IV, door middel van twee waarnemers, ten volle
betrokken bij het werk in Bénin. In verband hiermee wordt BBK op de hoogte
gehouden van alle relevante informatie. Bij verschil van mening tussen
Gouda/Waddinxveen en sectie IV ligt de uiteindelijke beslissing bij de
Algemene Vergadering van deputaten BBK.
De kerken te Gouda en Waddinxveen bereiden intussen een voorstel voor aan de
nieuwe classis Gouda/'s-Gravenhage en de P.S. Holland-Noord, om hen in de
nieuwe P.S. tot 'zendende kerken' aan te wijzen, met ondersteuning van de
kerken in dat particulier-synodale ressort en van de zendingsdeputaten van de
P.S.
Als deze poging tot kerkelijke inbedding slaagt, zal de taak van deputaten BBK
ten volle worden overgenomen door Gouda en Waddinxveen. Deze volledige
overdracht zal - zo mogelijk - per 1 september 1996 gerealiseerd worden.

4.2 Bat Tsion 'gemeente'

Over Israël hebben deputaten BBK geen opdracht van de GS Ommen 1993 ontvangen.
De kerkelijke situatie in dat land is in de afgelopen periode wel onder de
aandacht van de deputaten gebracht.
Via de Stichting ter bevordering van evangelieverkondiging aan het joodse volk
(Stevaj) kregen we een brief van de Bat Tsion Messianic Congregation in
Ma'aleh Adumim, Israël (d.d. 28-08-1995). In deze brief wordt verteld over de
geschiedenis van deze 'gemeente', de grondslag waarop zij staat, plus enkele
gegevens over het ledental en de omstandigheden van de 
voorganger, ds. Joseph Ben Zvi.

In de brief vraagt de Bat Tsion 'gemeente' om een band met één van de Gereformeerd e Kerken
(vri jgemaakt) in Nederland.
De ' gem eent e'  Bat Tsio n is gev estig d t e M a' aleh A dum im,  dich tb ij Jeruzalem . Zij best aat uit
ong eveer 3 1 v olw assenen en 1 2 k inderen , plu s een groep  belangst ellende ho orders.  De meest en zijn
van Roemeense afkomst. Sinds ongeveer zeven jaar zijn er contacten tussen Stevaj en 
ds.  Ben Zvi.  Deze w as in dien st  van  de Lu th erse zen din g in Fin land . In 1 99 4 h eef t h ij zich  van  deze
kerk  losgemaakt w egens verschil len over d e koers d ie w erd ingeslag en. Ds.  Ben Zvi k on zich  niet
verenig en met  de sch rift krit ische o pvat ti ngen in die k ring.  De meest e leden v an de ' gem eent e'  zijn
hun voorganger gevolgd.
De grondslag van de kerk is nu:

" . . .  de Heil ige Sch rift en als het onfei lbare Woord van God, de Westminster Geloofsbelijdenis, de
Heidelberg se Catechismus, de Dordtse Leerregels,  he t A p osto licum , de Geloo fsb elijdenis v an
Nicea en d e Geloof sbelijdenis v an A th anasius" .

Duidelijk  blijkt  dat  de Lut herse gro ndslag is in geruild  voo r de geref orm eerde.
De Bat Tsion 'gemeente' neemt in Israël een geïsoleerde posit ie in. Als vrijwel de enige onder de
messiasbeli jdende gemeenten verdedigt en praktizeert zi j de kinderdoop.

Deputaten hebben gemeend op het verzoek van de Bat Tsion 'gemeente' positief
te kunnen reageren. Deze 'gemeente' heeft een gereformeerde grondslag gekozen,
tegenover schriftkritische opvattingen. Er is nog geen sprake van een geïnsti-
tueerde kerk al is er wel een soort voorlopige kerkeraad die ds. Ben Zvi
terzijde staat. Maar gelet op de geïsoleerde positie van deze groep in Israël
en daarbuiten, verdient zij echter onze hartelijke ondersteuning.
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De nadere kennismaking met en ondersteuning van deze 'gemeente' wordt overge-
laten aan een plaatselijke kerk. De kerk van Ommen heeft zich hiertoe bereid
verklaard. Deputaten BBK blijven via Ommen en de Stevaj op de hoogte van de
ontwikkelingen in Israël.

Voorstel GS Berkel 1996:

1. goed te keuren dat deputaten BBK contacten zijn aangegaan met de Bat Tsion
'gemeente' in Jeruzalem en de onderhouding van het contact hebben overge-
dragen aan de kerk te Ommen;

2. nieuw te benoemen deputaten op te dragen geïnformeerd te blijven van de
ontwikkelingen in Israël, in nauw contact met de kerk te Ommen en de
Stichting ter bevordering van evangelieverkondiging aan het joodse volk
(Stevaj).

4.3 Evangelical Reformed Churches Union of Russia (ERCUR)

In juni 1995 hebben deputaten een goed gesprek gehad met ds. J. Kashirsky van
de ERCUR (Unie van Evangelisch-Gereformeerde Kerken in Rusland). Ook via de
kerk te Hattem is de nodige informatie ontvangen.

Het gaat hier om een klein kerkverband met gemeenten in Tver (40 leden) en
Moskou (15 leden). Er zijn twee predikanten, de broeders Kashirsky (38) en
Lotsmanov (36). Men heeft contacten met de WARC, maar is geschokt door de
vrijzinnige theologie die binnen deze organisatie toonaangevend is. Door de
ervaringen met de WARC is men voorzichtig met het aangaan van contacten.
Onze eerste indruk is dat we deze kleine kerken mogen herkennen als trouwe
kerken van onze Heer Jezus Christus. Ze zijn trouw aan de Schrift en wijzen de
moderne theologie heel bewust af. Men heeft gereformeerde belijdenissen en een
gereformeerde kerkorde. Er is alle reden om met deze kerken contact te houden
en - zo mogelijk - heen te werken naar een zusterkerkrelatie.

Via de Ukraïne-commissie te Hattem is eind 1995 een brief ontvangen van ds.
Vladimir Lotsmanov. Namens de ERCUR vraagt hij daarin om de regels voor een
zusterkerkrelatie met de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Deputaten blijven schriftelijk en mondeling contact zoeken met deze kerken.

Voorstel GS Berkel 1996:

1. de contacten met de ERCUR in Rusland te intensiveren;
2. de volgende synode te adviseren over het aangaan van een 

zusterkerkrelatie met deze kerken.
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5 Sectie V: Spaans- en Portugeessprekende landen

5.1 Iglesias Reformadas de España (IRE), Spanje
(ad 7.2)

Er is een bezoek gebracht aan de Synode van de 'Iglesias Reformadas de España'
(IRE), gehouden op 12 en 13 oktober 1995 te Sevilla. Afgevaardigd waren ds. M.
Brandes en br. T.J. Karelse namens BBK en 
ds. J.J. Burger namens SBS. Met dankbaarheid constateren we dat de kerken
gereed zijn gekomen met de vaststelling van een gereformeerde KO. Alleen met
betrekking tot de toelating tot het Heilig Avondmaal hadden we graag gezien
dat duidelijk was vastgelegd dat toelating alleen voor belijdende leden is.
Het is eveneens verheugend dat de kerken gezamenlijk de lijst met projecten
waarvoor financiële steun nodig is hebben opgesteld en 
prioriteiten hebben aangegeven.
In Spanje is nu een nieuwe situatie ontstaan, waarin het voor de 
IRE-kerken mogelijk is om ook andere kerken en gemeenten te benaderen met de
vraag zich te beraden op deze KO en om mede op basis daarvan tot aansluiting
te komen. Helaas kan nog niet gesproken worden van een goed functioneren van
kerkeraden. De Spaanse kerken en hun predikanten hebben in dit stadium nog
sterk behoefte aan steun bij verbreding en verdieping van theologische kennis.

Op grond van het voorgaande zijn enkele wijzigingen aangebracht in de geformu-
leerde beleidspunten t.a.v. de IRE en zijn de voorstellen aan de GS Berkel
opnieuw geformuleerd.

Beleid:

1. In overleg met SBS contact voortzetten met IRE.  
2. Samen met SBS overleggen over de vraag hoe wij de Spaanse kerken kunnen

helpen t.a.v. theologische training en literatuur. Daarbij kan gedacht
worden aan geestelijke ondersteuning, zoals 
begeleiding en bijscholing; misschien kan IRTT-materiaal in het Spaans
vertaald worden. Extra aandacht zal dan ook gegeven kunnen worden aan
functie en taak van ouderling en kerkeraad.

3. Met SBS meedenken terzake van de contactoefening met de ICR in Madrid.
4. In overleg met SBS nagaan of de ontwikkelingen in de IRE 

aanleiding geven om te constateren dat de tijd rijp is om tot een
zusterkerkelijke relatie met de IRE te komen.

5. In het kader van de afspraak met SBS, de door de IRE aangevraagde
financiële steun blijven geven tot een bedrag van f. 15.000,- per jaar.

6. Nagaan of het mogelijk is dat een theoloog een paar maanden naar Teneri-
fe gaat om ds. Fortes te steunen, gezien de geïsoleerde positie waarin
ds. Fortes verkeert.

Voorstellen aan de GS Berkel 1996:

1. Het contact met de IRE voort te zetten en voorlopig jaarlijks op uitno-
diging de Synode te bezoeken. 

2. Overeenkomstig het financieel meerjarenplan gelden beschikbaar te
stellen voor visitatie, spaanstalige literatuursteun, steun 
kerkverband en eventueel een spaanstalige gastdocent.

3. Toe te staan dat al in 1996 een predikant voor zes weken tot twee
maanden naar La Laguna gezonden wordt om daar de plaatselijke 
predikant te steunen in het kerkelijk opbouwwerk en in de 
toerusting voor zijn taak.
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5.2 Igreja Reformada em Portugal (IRP), Portugal
(ad 7.3)

Op verzoek van deputaten hebben de predikanten P.W. v.d. Kamp en 
P.K. Meijer van 19 oktober tot 6 november 1995 een reis gemaakt naar Portugal
om de beide IRP-kerken nogmaals te bezoeken en mogelijkheden tot ondersteuning
te bespreken én om contact te leggen met de Igreja Cristã Presbiteriana de
Portugal (ICPdP). Dit laatste n.a.v. een brief van rev. Th. Hudson, die namens
de Presbiterian Church in America (PCA) als 
zendeling in Portugal werkt. 

Het bezoek heeft een positief resultaat opgeleverd in die zin dat er veel
informatie is verkregen op grond waarvan we verder ons beleid kunnen bepalen.
De afgevaardigden lieten zich nogal somber uit over de huidige situatie binnen
de IRP; de beide plaatselijke kerken in Lissabon en Porto hebben groot gebrek
aan leiding en goede gereformeerde instructie. 
Onduidelijk is gebleven welke rol de Zuidafrikaanse moederkerken, de 
Nederduits Gereformeerde Kerk, in relatie tot de IRP precies hebben gespeeld
en nog spelen. Bij de IRP-kerken was een schrijven ontvangen van de Synode
Noord-Transvaal met een voorstel voor stopzetting van elke vorm van steun
vanuit Zuid-Afrika, en met het advies zich aan te sluiten bij bestaande
protestantse kerken. 

De ICPdP is een zelfstandige presbyteriaanse 'classis' in groot-Lissabon
bestaande uit 2 geïnstitueerde kerken en 1 gemeente-in-wording. De ICPdP kent
de praktijk van doop van rooms-katholieke bekeerlingen. 
De 'Westminster Standards' zijn de confessionele basis. Ze is voortgekomen uit
zendingswerk van de PCA. 

Op grond van de bevindingen tijdens het bezoek zijn we tot de 
conclusie gekomen dat het in dit stadium onjuist zou zijn om ons achter het
advies van de NG-kerk aan de IRP-kerken te scharen, namelijk om te stoppen met
een zelfstandig voortbestaan en om zo spoedig mogelijk onderdak te zoeken bij
één van de in de buurt aanwezige protestantse kerken. 

Op grond van het voorgaande zijn enkele wijzigingen aangebracht in de geformu-
leerde beleidspunten t.a.v. de IRP en zijn de voorstellen aan de GS Berkel
opnieuw geformuleerd.

Beleid:

1. De IRP kan gezien worden als een mogelijk bruggehoofd voor het verster-
ken van de gereformeerde invloed in Portugal.

2. De relatie met de IRP is in een oriënterend stadium; het aangaan van een
meerjarige relatie is momenteel prematuur.

3. Verlenen van personele hulp aan de IRP alleen middels regelmatige korte
instructie-reizen. 

4. Onderzoeken of er hulp geboden kan worden door de IPB uit 
Brazilië.

5. Stimuleren van contacten tussen IRP en ICPdP met het oog op 
samenwerking en mogelijke éénwording.

6. Niet te snel financiële hulp bieden, om afhankelijkheid en 
onzelfstandigheid te vermijden.

Voorstellen aan de GS Berkel 1996: 

1. Het contact met de IRP voortzetten. 
2. Overeenkomstig het financieel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen

voor visitatie en steun kerkverband. 
3. Voortzetting van de contacten met de ICPdP vanwege de 

aanvaardbare confessionele basis.
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5.3 Iglesia Cristiana de fe Reformada (ICFER), Venezuela
(ad 7.4)

Rev. Rodriguez heeft 20 april 1995 namens de ICFER een schrijven verzonden
naar BBK, waarin deze zusterkerken om personele hulp verzoeken voor de
theologische opleiding. 
Sectie 5 heeft de Zendingscommissie Rijnsburg en de Venezuela-commissie
Harderwijk in de overwegingen en besprekingen betrokken.  

Op 17 november 1995 heeft Sectie 5 vergaderd met de Zendingscommissie Rijns-
burg en de Venezuela-commissie Harderwijk. Afgesproken werd de mogelijkheid te
onderzoeken of één van de momenteel op Curaçao werkende zendelingen een rol
zou kunnen vervullen in het proces van voorbereiding en uitvoering. 

Uitgangspunten: 
- De vraag om personele ondersteuning is gekomen van de ICFER. De invul-

ling van het project moet de volle instemming van de ICFER hebben, omdat
men daar de verantwoordelijkheid voor het project op zich moet nemen.

- Eventuele personele ondersteuning van de kant van de GKNV moet instem-
ming hebben van de betrokken kerkelijke instanties. 

Een projectbeschrijving en werkinstructie zijn gemaakt; met Rijnsburg zijn
voorlopige afspraken gemaakt over de regeling van 
verantwoordelijkheden waarin onder meer de volgende punten zijn opgenomen:

- BBK neemt tot uiterlijk 1 september 1997 de verantwoordelijkheid voor
het ondersteunend werk op zich. De zendeling wordt door Rijnsburg
uitgeleend aan BBK en blijft onder de tot nu toe geldende financiële
voorwaarden werken;

- Financieel blijft de zendeling tot 1 september 1996 voor rekening van
Rijnsburg. Voor de periode 1 juli 1996 tot 1 september 1997 geldt de
principe-afspraak dat Rijnsburg fl. 60.000,- zal bijdragen. De resteren-
de kosten zijn voor rekening van BBK, hetgeen neerkomt op een totaalbe-
drag van fl. 80.000,-, te verdelen over 1996 en 1997. 

Op grond van het voorgaande zijn enkele wijzigingen aangebracht in de geformu-
leerde beleidspunten t.a.v. de ICFER en zijn de voorstellen aan de GS Berkel
opnieuw geformuleerd.

Beleid:

1. Op verzoek van de ICFER en in samenwerking met de kerk van Rijnsburg met
zo spoedig mogelijke ingang tot 1 september 1997 personele steun te
verlenen aan het voorbereiden en opstarten van de theologische opleiding
in Venezuela.

2. In 1996 een bezoek brengen aan de ICFER om het project te evalueren. 
3. Wat betreft het inhoud geven aan de kerkverbandelijke contacten ligt een

lijn via Curaçao voor de hand; nadere onderzoek is nodig. 
4. Stimuleren dat de materiële hulpverlening via de kerk van Harderwijk zal

blijven verlopen.

Voorstellen aan de GS Berkel 1996:

1. De zusterkerkrelatie blijven onderhouden met de ICFER volgens de daar-
voor geldende regels.

2. Akkoord te gaan met de bovenvermelde afspraken omtrent personele steun-
verlening aan de theologische opleiding van de ICFER. 

3. Overeenkomstig het financieel meerjarenplan gelden beschikbaar stellen
voor visitatie en steun kerkverband. 
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5.4 Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), Brazilië
(ad 7.5)

Er wordt gewerkt aan het opstellen van een concept-formulering voor de vorm
van samenwerking met de IPB, die het beste past bij intensivering van de
wederzijdse kennismaking, zoals wij die voor ogen hebben. De IPB heeft
toegezegd ook van haar kant een voorstel voor zo'n 
samenwerkingsovereenkomst op te stellen. 
In het concept moet naar voren komen dat op grond van de resultaten van de
kennismaking tot nu toe voldoende vertrouwen is gegroeid dat wij in bepaalde
projecten op basis van wederkerigheid samen kunnen werken; dat kan zijn op het
terrein van gemeente-opbouw of, zo mogelijk, bij het geven van colleges aan
elkaars theologische opleidingsinstituten. Ook zal er een vorm van contactoe-
fening moeten komen om te kunnen spreken over mogelijke concrete invulling van
deze vorm van samenwerking.
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6 Sectie VII: Hulpverlening en Beleid

6.1 Machtiging om handelend op te treden tot de volgende synode

In aanvulling op het aan de synode uitgebracht rapport onder nummer 9.4 (pag.
77 en 78 van het hoofdrapport) delen deputaten BBK mee dat zij verder overleg
gevoerd hebben met vertegenwoordigers van Zendende Kerken en (via een congres)
ook met vertegenwoordigers van de kerken, kerkleden en gereformeerde organisa-
ties.

Op 8 september 1995 is een gesprek van 11 februari 1995 voortgezet met
vertegenwoordigers van Zendende Kerken. Het uitgangspunt van BBK voor dit
gesprek was om in een open bespreking onder ogen te zien welke wegen er binnen
de kerken gevonden kunnen worden om nieuwe taken, welke de Here op onze weg
brengt, aan te kunnen pakken nu het werk in Indonesië steeds minder wordt
toegestaan. In de bespreking kwam naar voren dat zowel van de kant van BBK als
van de Zendende Kerken de noodzaak werd ingezien van een nauwere samenwerking.
BBK krijgt aanvragen uit het buitenland om 
assistentie bij Theologische Opleidingen en Kerkopbouw. In principe wil BBK
dit werk niet zelf (blijven) doen, maar onderbrengen bij een groter of kleiner
kerkelijk ressort.
De Zendende Kerken, die in Indonesië werken, ervaren steeds meer de noodzaak
voor een gezamenlijk optreden, vooral omdat het werk van de uitgezondenen
volgens de voorschriften van de Indonesiche autoriteiten zich dient te
beperken tot Theologische Opleiding. De 3 Theologische Scholen van de Gerefor-
meeerde Kerken in Indonesië willen nauw samenwerken in 
parallelisering van lessen en leerplannen. Via een notariële acte zijn ze al
aan elkaar gekoppeld en ze hebben een dringend beroep gedaan op de Zendende
Kerken in Nederland en BBK om als een eenheid op te treden bij de assistentie
van de Theologische Opleidingen. De vergadering stemde daarmee in en er zal
verder gewerkt worden aan de effectuering.

Wat betreft het aanvaarden van nieuwe taken door kerken en ressorten heeft nog
geen concretisering plaatsgevonden. Wel is op het congres "Zending in Bewe-
ging", op 8 en 9 december 1995 te Elspeet, ook deze zaak aan de orde geweest.
Eén van de onderwerpen, waarover daar gesproken is, was nl. "Wat is de
toekomstige positie en opdracht van onze kerken in de zending en bij assisten-
tie van zusterkerken elders in de wereld." 
Dit congres, dat georganiseerd was door de GMO met medewerking van 
deputaten BBK, trok grote belangstelling. Alle kerken en zendingscommissies
waren uitgenodigd. Het was overtekend.

Op genoemd congres is aan de hand van een 5-tal lezingen van gedachten
gewisseld over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de zending, over de
verhouding tussen Woord en daad, de verantwoordelijkheden daarvoor, de
verwerking van nieuwe inzichten in een gemeenschappelijk beleid, de organisa-
torische invulling en de coördinatie.
Hoewel het congres, naar zijn aard, geen besluiten kon nemen bleek er aan het
eind een grote mate van eenstemmigheid om te proberen het besprokene op een
verantwoorde wijze in te kaderen, te organiseren en te coördineren. Daartoe
werd in de richting van deputaten BBK een verzoek gedaan, dat later verwoord
is in een brief d.d. 12 december 1995 met de volgende inhoud:

"Zoals u bekend is, is er op het congres "Zending in Beweging", welke
gehouden is op 8 en 9 december 1995 in Elspeet, gesproken over de volgende
onderwerpen:

- wat is de toekomstige positie en opdracht van onze kerken in de 
  zending en bij assistentie van zusterkerken elders in de wereld;
- hoe moet een goede samenhang tussen Woord en daad op de juiste manier

gestalte krijgen;
- in hoeverre behoort het barmhartigheidswerk tot de verantwoordelijk  

heid van de kerken of behoort het tot de verantwoordelijkheid van het
particulier initiatief;
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- hoe moeten zaken als zending, assistentie van zusterkerken, samenhang
tussen Woord en daad en de uitvoering hiervan, op een juiste manier  
worden georganiseerd en gecoördineerd.

Uit de discussies op het congres bleek dat:
- de deelnemers het in hoofdlijnen eens waren met de concluderende 
  opmerking van de verschillende inleiders;
- de visie die is weergegeven in grote lijnen wordt onderstreept;
- het gewenst is dat er voor de komende jaren t.a.v. bovengenoemde     

punten een duidelijk beleid wordt geformuleerd;
- er nog veel vragen zijn over de organisatorische invulling van het   

nieuwe beleid.
Aan het slot van het congres kreeg de stuurgroep de opdracht mee om
deputaten BBK te verzoeken in een aanvullend rapport aan de synode van
Berkel en Rodenrijs een studie-opdracht te vragen met betrekking tot
bovengenoemde materie en met een voorstel te komen hoe het geheel van het
Woord en daad aspect op een verantwoorde manier wordt ingekaderd, 
georganiseerd en gecoördineerd.

Als stuurgroep, die namens het GMO het congres "Zending in Beweging" heeft
georganiseerd, vragen wij u hierbij om in een aanvullend rapport aan de
eerstkomende synode de genoemde studie-opdracht te vragen.
Als stuurgroep bieden wij u aan om de gevraagde studie-opdracht te 
ondersteunen met een studiewerkgroep en tevens met een studiecongres waarop
concrete voorstellen van de gewenste organisatie kunnen worden besproken."

Deputaten BBK, die ten nauwste betrokken zijn bij de nieuwe ontwikkelingen van
"zending en hulpverlening aan buitenlandse kerken" zijn bereid in het kader
van de door de GS van Ommen verstrekte opdracht, dit proces verder te begelei-
den.
Deputaten vragen daarom aan de GS van Berkel en Rodenrijs om een 
studie-opdracht met betrekking tot bovenstaande materie. Daarbij kunnen
aansluitend voorstellen over de aanpak gedaan worden. Eventueel zou de GS ook
een speciaal studiedeputaatschap voor dit doel kunnen benoemen. Onze voorkeur
gaat daar naar uit, vanwege de eerste taak die ons deputaatschap heeft. 
Van de zijde van de stuurgroep "Zending in Beweging" is voor zo'n studie de
nodige ondersteuning toegezegd en er is een volgend congres in het 
vooruitzicht gesteld, waarop met betrokken kerken en organisaties kan worden
overlegd.

Deputaten stellen, op grond van het bovenstaande, aan de generale synode het
volgende voor:

De synode draagt een studiedeputaatschap op:

1. de volgende generale synode te dienen met een studie over een 
schriftuurlijke visie betreffende de samenhang en het onderscheid tussen
"Woord" en "daad".

2. bij genoemde studie zich te laten adviseren door de (zendende) kerken,
hulporganisaties en andere relevante instanties.

3. te komen met voorstellen inzake beleid, uitvoering en coördinatie van het
werk van zending, oecumene en hulpverlening binnen onze kerken.
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6.2 Administratief centrum voor deputaten BBK

In aansluiting op het aan de synode uitgebracht rapport onder nummer 9.5 (blz.
79 van het rapport) rapporteren wij u thans over de effectuering van de
benoeming van een secretariaatsmedewerker. Na een sollicitatieprocedure is,
ingaande 2 september 1995, in deze functie mevr. Greet Westrik te Zwolle
benoemd, met een dienstverband van 50%. Het BBK-kantoor, waar zij werkt, is
gevestigd in het DVN-pand, Oosterlaan 22 te Zwolle. Het 
telefoonnummer van BBK daar, is: 038 4 22 57 90. Officieel is mevr. Westrik in
dienst van DVN, die in deze zaak als uitzendbureau fungeert en haar uitleent
aan BBK. Ook het archief van BBK, dat opgeslagen was in 
archiefruimten van de Koningskerk te Zwolle, is thans op het bureau aan de
Oosterlaan 22. Naast de dagelijkse werkzaamheden van het secretariaat, die in
toenemede mate door de secretaresse worden gedaan, heeft zij al veel tijd
besteed aan de ordening van het archief en het toegankelijk maken daarvan. 
De secretaresse geeft zich met volle inzet aan haar taak. Dat betekent een
behoorlijke verlichting van het werk dat deputaten hebben te doen, met name
van dat van de algemeen secretaris.

Ten behoeve van het goed functioneren van het deputaatschap hebben 
deputaten twee notities vastgesteld, te weten:

- Functie en taken secretaris deputaten BBK en taakverdeling met 
secretaresse (AV14, besluit 14);

- Notitie structuur BBK (AV 15, besluit 15)

Deze notities zijn opgenomen in de Besluitenlijst bij de Beleidsnota van BBK
en zijn een aanvulling op de pags. 109 - 114 van het rapport. Zij volgen
hieronder.

6.3 Aanvulling bijlage bij 1.3 Besluitenlijst bij Beleidsnota Deputaten BBK
  (pag. 114)

AV 14

14. Functie en taken algemeen secretaris BBK en taakverdeling met 
secretaresse

In deze notitie wordt een aanzet gegeven voor de functie van de secretaris
van Deputaten BBK. Tevens zal worden gepoogd een (onder)scheiding aan te
brengen tussen de taken van de secretaris en de beroepssecretaresse zoals
die zou moeten gaan functioneren.

Algemeen

De secretaris Deputaten BBK maakt tezamen met de Voorzitter, 
Penningmeester en Algemeen Adjunct deel uit van het Moderamen dat van de
AV delegatie heeft ontvangen met betrekking tot de volgende 
verantwoordelijkheden:

- coördinatie van de dagelijkse operationele activiteiten ten behoeve     
van de AV;
- coördinatie en bewaking van de voortgang van de activiteiten in de

secties;
- externe representatie van BBK voorzover niet vallend onder de 

doorlopende externe contacten van secties in het kader van 
projektuitvoering;

- zorgdragen voor materiële voorzieningen ten behoeve van het 
functioneren van de secties;

- zorgdragen voor geordende vastlegging van de activiteiten van BBK;
- coördineren van de activiteiten die nodig zijn voor een goede 

verantwoording door BBK.
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De secretaris heeft naast de uit het voorgaande voortvloeiende algemene
taken, de volgende bijzondere taken en verantwoordelijkheden:

- is eindverantwoordelijk voor de opzet en de werking van de 
secretariële procedures binnen BBK/secties;

- is eindverantwoordelijk voor het secretariaat van BBK;
- geeft leiding aan de ondersteunende secretaresse;
- organiseert het overleg in het Moderamen;
- organiseert de communicatie binnen BBK;
- delegeert zoveel mogelijk de operationele uitvoering van de

  werkzaamheden aan het secretariaat;
- is eindverantwoordelijk voor de opzet en het bijhouden van

  het archief.

Taakverdeling

Taken secretaris BBK

Onderstaand volgt een aanduiding van de operationele taken 
van de secretaris:

- het beoordelen van de inkomende post en doorzenden ter 
  afhandeling door de secties en eventueel de AV;

- het onderhouden en afhandelen van officiële externe 
  contacten met binnen- en buitenlandse kerken, deputaten en
  andere instanties;

- alle officiële uitgaande post wordt getekend door de
  secretaris;

- voert overleg met secretarissen van secties over inhoud   
  en/of afwerking van de aan de secties doorgegeven post; de
  secties dragen er zorg voor dat de secretaris binnen 1 week 
  copieën ontvangt van de door hen verzonden stukken
  (notulering van de AV van deputaten blijft voorlopig bij
   Mevr. Scheepstra).

Taken secretaresse BBK

De volgende uitvoerende taken worden aan de secretaresse
toegewezen:

- registratie en archivering van inkomende en uitgaande post;
- het opzetten en onderhouden van het archief, incl. Lux Mundi;
- het in overleg met de secretaris aanleggen van een vervalagenda 

ten behoeve van de tijdige afhandeling en beantwoording van post;
- het bewaken van de volledigheid en de tijdigheid van de sectierappor
tages (bv notulen, overige stukken) middels intensief contact met de
sectie-secretarissen;
- het samenvatten van rapporten e.d.;
- het zorgdragen voor vertalingen van stukken in overleg met de 

secretarissen; registratie van vertaalwerk door derden;
- het, indien gewenst, ondersteunen van de sectie-secretarissen 

(incl. Lux Mundi) in uitvoerende activiteiten;
- het bijhouden van het adressenbestand van buitenlandse kerken, onder
meer ten behoeve van het Handboek van de Kerken, het kunnen

 beantwoorden van vragen uit de gemeenten over adressen etc.;
- het ondersteunen van de secretaris in het maken en bijhouden van de 

voorlichtingsbrochure van BBK;
- het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Algemene 

Vergaderingen zoals: - verzenden van stukken aan de leden;
                       - voorbereiden van de agenda;
                       - reserveren vergaderfaciliteiten e.d.;

- het boeken van buitenlandse reizen via DVN ten behoeve van Deputaten.
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AV 15

15. Notitie Structuur BBK

1.

De huidige structuur van BBK: de Algemene Vergadering en 
7 secties lijken goed te voldoen. Zeker wanneer het secretariaat een goede
ondersteunende rol gaat spelen kunnen veel operationele tekortkomingen
worden opgevangen. In een afzonderlijke notitie met betrekking tot functie
en taken van de secretaris/secretaresse is gepoogd een goede opzet te
maken. Daardoor wordt de belasting van de algemeen secretaris terugge-
drongen en kan tevens ondersteuning worden geboden aan de secties. Van de
secretarissen van de secties mag worden gevraagd voor hun deel de werking
van het secretariaat te ondersteunen door te waken voor een tijdige
afwerking van de notulen, de behandelde post e.d. Voorstellen aan de AV
worden gedaan via de notulen met een vermelding van de gronden.

2. Werkgebieden

De werkgebieden van de 'landen'-secties (dus excl. Lux Mundi en sectie 7)
zijn min of meer historisch gegroeid.
In de huidige situatie kan dit leiden tot onevenwichtigheden:

- zeer uiteenlopende cultuur en problematiek in de landen die tot een
werkgebied behoren (bijv. Verre Oosten, Engelssprekende landen, 

presbyteriaanse structuur vs. geref. structuur e.d.)
- werklast verschilt sterk per sectie;
- benodigde deskundigheid en 'ervaring' loopt uiteen.

Deze zaken zijn niet volledig op te lossen gezien de beperkte
mogelijkheden die BBK heeft. Te overwegen zou zijn tot een betere verd-
eling te komen door meer in rekening te brengen de (gezamenlijke) 
culturele/historische en/of toekomstige oriëntatie van landen in een
regio, maar omdat er ook allerlei nadelen aan een nieuwe indeling verbon-
den zijn, gaat de voorkeur uit naar handhaving van de bestaande sectie-
indeling.
Wel zal voor de toekomst rekening gehouden moeten worden met het feit dat
Indonesië in toenemende mate contacten heeft met Australië en dat dat
eveneens geldt voor andere landen uit het Verre Oosten.

3. Samenstelling secties

De 'landen'-secties blijven bestaan uit minstens 4 personen waarvan er
twee een theologische scholing hebben. Leden van een sectie dienen zoveel
mogelijk geselecteerd te worden op:

- betrokkenheid/kennis van de betreffende gebieden en de kerken daar;
- ervaring in internationale contacten;
- specifieke kennis die in de secties nodig is: taalvaardigheden, kijk 

hebben op hulpverleningsprojecten e.d.

Gestreefd zal moeten worden naar een rooster van aftreden waarbij de
continuïteit van het beleid van een sectie zo goed mogelijk wordt 
gewaarborgd. Sectie 7 wordt gevormd door de leden van het Moderamen plus
vertegenwoordiger uit elke 'landen'-sectie, zodat elke sectie door tenmin-
ste één lid vertegenwoordigd is.
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4. Beleid

De secties ontwikkelen aan het begin van elke benoemingsperiode een
geactualiseerd beleidsplan dat aan de AV ter goedkeuring wordt voorgelegd.
De opzet/vorm is door de AV vastgesteld en kan worden gehandhaafd. De
financiële consequenties van voorgenomen beleid dienen als input voor een
meerjarenbegroting die door de penningmeester aan de AV wordt voorgelegd.
Een beleidsplan kan goed gebruikt worden als 'norm' voor de beoordeling
van de werkelijke gang van zaken. Dat laatste gebeurt op dit moment te
weinig. Het komt nog wel eens voor dat een sectie uiteindelijk afwijkt van
het geaccordeerde beleid zonder dat dit als zodanig door de AV wordt
opgemerkt en geaccepteerd. Een oplossing kan worden gevonden indien door
de secties elk jaar een mondelinge presentatie wordt gehouden in de AV (=
zelfevalutie) waarin beleid en uitvoering met elkaar worden geconfron-
teerd. Het Moderamen stelt in dat geval een planning daarvoor op en draagt
zorg voor de agendering.

5. Voorstellen inzake hulpverlening

Bijzondere procedurele aandacht vragen eventuele voorstellen inzake
hulpverlening. Volgens art. 76 besluit 2 van de Synode van Ommen moeten
dergelijke voorstellen vóóraf en achteraf door sectie 7 worden 
"getoetst". Dat gebeurt op dit moment niet consequent, deels doordat de
nodige informatie niet beschikbaar is, deels door tijdgebrek. 
Verbetering kan mogelijk worden bereikt indien sectie 7 een projektenlijst
aanlegt op voorstel van de 'landen'-secties. Elk projekt wordt één keer
per jaar besproken in sectie 7, die vervolgens de resp. secties infor-
meert, waarna ev. bespreking in de AV kan volgen. Er moet voor worden
gewaakt dat sectie 7 een zelfstandig bureaucratisch orgaan wordt binnen
BBK waardoor te kort wordt gedaan aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de leden deputaten en derhalve ook van de sec-
ties.
Sectie 7 tracht de voorstellen voor hulpverlening te objectiveren door:

- naast de argumenten van de sectie ook eventuele andere informatie mee
 te wegen, bijv. consistentie met andere besluiten inzake hulpverlening;

- toetsing aan beleid van de sectie en BBK in het algemeen;
- indruk krijgen van de effectiviteit van de voorgestelde hulp;
- beoordeling projektplan;
- evaluatie van de realisatie (zie hiervoor).

6. Overige taken van sectie 7 zijn:

- het doen van voorstellen aan de AV/secties met betrekking tot de 
interne organisatie van BBK;

- participatie in het zogenaamde "platform" overleg (Rofor);
- overleg en afstemming met zendingsorganisaties in de kerken alsmede

organisaties die binnen het verband van de kerken zg. kerkelijk 
opbouwwerk of hulpverlening verrichten.

7. Coördinatie en communicatie

Het Moderamen bewaakt de voortgang van de werkzaamheden in de secties na
afstemming met de voorzitters.
De notulen van de secties komen ter behandeling in de AV. Aanbevolen
wordt deze notulen kort/zakelijk te houden en steeds te voorzien van:

- besluitenlijstje en actiepunten;
- vervalagenda: wat moet afgehandeld zijn wanneer.

Hetzelfde kan worden toegepast bij de notulen van de AV.
De vergaderingen van de AV (1x per 2 maanden) verlopen aanmerkelijk
efficiënter dan in het verleden het geval was. Toch kan er strikter de
hand worden gehouden aan de afspraken:
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- bij toerbeurt wordt een sectie als eerste genomen in de AV;
- zoveel mogelijk discussieren in ronden;
- niet gedocumenteerde voorstellen niet in behandeling nemen.



FIN ANC IEEL M EERJA RENPLAN BBK

(bedragen  in duizen den gu ldens)

Omschrijving             1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9

Sect ie I
Sumba en Timor
Uitgezonden docenten    2 1 2 1 2 5 2 2 5 2 2 5 1 1 5 1 1 5
Reis- en verbli j fkosten   2 1 2 5 3 0 2 5 1 0 1 0
Visit atie                 7 0 5 0 5 0
Tim or:
Steun kerkverband        1 3 3 5 1 5 5 5 5
Sumba:
- Steu n sch ool           2 6 2 3 2 5 2 5 2 5 2 5
- Gastdocenten            2 3 1 0 5 5 5
- Kadervorming            0 1 1 5 1 0 1 0 1 0
Onvoorzien                7 1 0 0 0 0

Totaal                  2 8 8 2 2 3 3 1 5 3 0 5 1 7 5 1 7 0

Sect ie II
Verre O osten
Filippijnen:
- Personele hulp          0 8 2 5 2 5 2 5 2 5
- Literatuurvoorziening   2 0 2 2 2 2
- Projectsteun           1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Sri Lanka: projectsteun   1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0
Taiw an: b ib liotheek      1 0 0 5 5 5 5
India: gastdocenten       1 4 5 5 5 5
Korea / Japan:
Gastdocenten              2 0 5 2,5 2,5 2,5
Korea: b ib liotheek        0 0 0 0 0 0

Visit atie                 0 1 5 8 7,5 7,5 7,5
Studenten IRTT            0 8 5 5 5 5

Totaal                   3 5 3 7 7 5 7 2 7 2 7 2

Sect ie III
Angelsaksische landen
Engeland:
Accrington               2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Hull                     3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0

ICRC reservering          7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Visit atie                 0,5 5,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Totaal                   5 8 6 3 6 0 6 0 6 0 6 0

Sect ie IV
Europa en Afrika
Zaïre
- kerkbouw                4 4 4 6 4 5 0 0 0
- visit atie               0 0 4 0 0 4
ZBCC                      3 0 0 0 0 0
Benin:
- opbouw w erker           5 3 1 3 1 0 0 0 0
- kerkbouw                 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
- visit atie               5 0 0 3 0 0
Frankrijk:
steu n evan gelisat ie       5 5 5 5 5 5
Nigeria: visit atie        0 0 7 0 0 0
Kenia                     7 0 3 0 3 0 3 0 3 0
Zuid-Afrika: visit atie    2 0 0 0 2 0



Oost-Europa: visit atie    0 0 0 0 0 0

Totaal                  1 1 9 6 4 1 1 1 4 8 4 7 4 9

Sect ie V
Spaans/Portugees sprekende landen
Spaanstal ige l it .  steun   0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Portugal/Spanje:
Visit atie                 5 2 3 5 3 5
Spanje:
- steun kerkverband      1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 0
- gastdocenten            0 0 5 0 5 0
Portugal:
- steun kerkverband       0 8 1 0 1 0 2 5 1 5
Latijns-Amerika:
- visit atie               7 0 7 0 7 0
- steun kerkverband       0 0 0 5 1 0 1 5
Venezuela:
- steun kerkverband       0 7 1 5 1 5 1 0 1 0
-  do c en t                   0 0 4 0 4 0 0 0
Brazilië:
- steun kerkverband       0 0 0 0 0 0

Totaal                   2 7 3 2 1 0 5 1 0 0 8 5 6 5

Sect ie VI
Lux Mundi
Exploitatiekosten        1 5 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5

Sect ie V II
M ateriële hulpverlening
Inciden tele h ulp
op korte termijn         5 0 3 3 5 0 5 0 5 0 5 0

Alg emen e kost en
Kosten deputaatschap     4 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 5
Ad min istrat ie            1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Publikat ies, pu blicit eit   5 4 1 0 1 0 1 0 1 0
DVN ondersteuning         3 6 1 0 1 0 1 0 1 0
Secret aresse              0 0 3 6 3 6 3 6 3 6

Totaal                   6 3 5 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1

Nieuw  beleid
Tot aal                   0 1 5 2 5 1 5 0 1 5 0 1 5 0

Totaa l uitgaven         6 5 5 5 3 2 8 5 7 9 0 1 7 5 5 7 3 2



RAPPORT VAN DE DEPUTATEN VOOR DE CORRESPONDENTIE MET DE HOGE
OVERHEID

Aan de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen te Ber-
kel en Rodenrijs op woensdag 10 april 1996

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken, gehouden te Ommen in 1993, verstrekte
aan de opnieuw te benoemen deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid de
volgende instructie:
a. stukken die van de Hoge Overheid bij hen inkomen en bestemd zijn voor de kerken of

anderszins van belang zijn voor de kerken, ter  kennis van de kerken te brengen;
b. op vragen van de Hoge Overheid naar het gevoelen van de kerken over bepaalde zaken

antwoord te geven, voorzover de kerken zich na 1892 over deze en dergelijke zaken in
generale synoden hebben uitgesproken,  en zowel de bedoelde vragen als de door depu-
taten gegeven antwoorden ter kennis van de kerken te brengen;

c. op de door de Hoge Overheid aangekondigde of reeds genomen maatregelen die overal
in ons land de dienst van de kerk (art.  27 KO) raken, te reageren,  indien dit van belang
is voor de onbelemmerde voortgang c. q. de wettige bescherming van deze dienst en
indien niet op het bijeenkomen van de generale synode gewacht kan worden; van al
zulke reacties dienen deputaten de kerken in kennis te stellen;

d. op wetgeving te reageren die door de Hoge Overheid wordt voorbereid en duidelijk het
belijden van de kerk en/of het leven als christen raakt,  indien niet op het bijeenkomen
van de generale synode gewacht kan worden; van al zulke reacties dienen deputaten de
kerken in kennis te stellen;

e. de kerken te informeren over nieuw tot stand gekomen wetgeving en andere maatrege-
len van de rijksoverheid die voor de kerken consequenties hebben, en over rechterlijke
uitspraken die voor het functioneren van de kerken overal in het land van belang zijn;

f. namens de kerken gelukwensen of betuigingen van deelneming bij vreugde of rouw,  het
koninklijk huis betreffende,  over te brengen en de vertegenwoordiging van de kerken
op koninklijke recepties voor te bereiden en uit te voeren, behalve wanneer de generale
synode bijeen is;

g. op uitnodiging van de Hoge Overheid de kerken te vertegenwoordigen bij officiële
plechtigheden, met dien verstande dat geen uitnodiging aanvaard kan worden tot het
bijwonen van religieuze samenkomsten en andere plechtigheden die in strijd komen met
het Woord van de Here en de op dat Woord gegronde belijdenis van de kerken;

h. van hun arbeid rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale synode en hun rap-
port uiterlijk drie maanden voor het begin van de volgende generale synode aan de ker-
ken toe te zenden.

Deputaten kregen verder de opdracht:
a. zich als waarnemer namens de Gereformeerde Kerken in Nederland te doen vertegen-

woordigen in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO);
b. aan de eerstvolgende generale synode advies uit te brengen over de vraag of deelneming

in het CIO dienstbaar kan zijn aan een betere afstemming van het werk van deputaten
op de in de laatste decennia ingrijpend gewijzigde verhouding tussen kerken en over-
heid.

De generale synode van Ommen benoemde in het deputaatschap voor correspondentie met de
Hoge Overheid:
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primi

ds. M. van Veelen (S),  Delft
S.J.C. Cnossen, Zwolle
J. Leder, Voorburg
ds. J.  Ophoff, Grootegast
mr P.T.  Pel,  Hattem
mr D. A.C. Slump,  Capelle a/d IJssel
drs J.P. de Vries, Amersfoort

secundi

mr N.E.  Nieboer,  Haren
ds. C.J.  Smelik, Nieuwerkerk a/d IJssel

I Uitvoering van de instructie

Deputaten vergaderden gedurende de verslagperiode acht keer:  20 oktober 1993,  2 maart 1994,
17 mei 1994, 20 september 1994, 29 november  1994, 17 februari 1995,  9 mei 1995 en 19
september 1995.  De vergaderingen dienden meestal ter voorbereiding van een vergadering van
het CIO.
Op de eerste vergadering wordt ds.  M. van Veelen als voorzitter aangewezen.  Ds.  J. Ophoff
wordt benoemd tot secretaris, J.P.  de Vries tot notulist, terwijl J.  Leder penningmeester blijft.
Bij de rapportage volgen deputaten de instructie verstrekt door de generale synode van Om-
men. Het waarnemerschap bij het CIO vormt een apart onderdeel van het rapport.

a) Er zijn geen stukken van de Hoge Overheid rechtstreeksbij deputaten binnengekomen.

b) De Hoge Overheid heeft ook geen vragen gesteld naar het gevoelen van de kerken over
bepaalde zaken.

c) Reageren op genomen maatregelen:
Deputaten hebben op de vergadering van 29 november 1994 zich bezonnen op de
vraag,  of de kerken actie moeten ondernemen tegen de datum van de verkiezingen voor
Provinciale Staten in maart 1995, die samenvalt met de biddag voor het gewas. Daar-
voor worden immers vaak kerkgebouwen als stemlokalen gebruikt en kerkleden hebben
zitting in stembureaus.  Deputaten overwegen dat zowel het beschikbaar stellen van het
kerkgebouw als het zitting nemen in een stembureau vrijwillig is.  De gemeentebesturen
hebben hier eerder problemen mee dan de kerken.  Tegen het uitbrengen van een stem
op die dag kan geen bezwaar bestaan. Wel kunnen de verkiezingen als storend worden
ervaren op plaatsen waar de biddag als rustdag wordt gevierd.  Besloten wordt het CIO
te vragen zich tot de minister van binnenlandse zaken te wenden met het verzoek dit in
de toekomst te voorkomen via een wijziging van de kieswet die de tweede woensdag
van maart uitsluit als een verkiezingsdag.  Deze suggestie is door het CIO niet overge-
nomen.

d) Het was niet nodig rechtstreeks op wetgeving te reageren die door de Hoge Overheid
wordt voorbereid en duidelijk het belijden van de kerk en/of het leven als christen
raakt.  Diverse wetten zijn aan de orde gekomen binnen het CIO.  Vermelding verdient
hier dat aangaande de Arbeidstijdenwet deputaten zich hebben aangesloten bij de initia-
tieven die het CIO terzake nam (zie het desbetreffende deel van dit rapport).
Aparte aandacht verdient het voorstel tot wijziging van het naamrecht.  Vanuit de kerken
bereikte deputaten ook een verzoek zich daarmee bezig te houden.
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1. Op 21 november 1991 is bij de Tweede Kamer ingediend "een voorstel van wet hou-
dende wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek  etc." .
In het aanvullend rapport van deputaten aan de GS Ommen (Zie Acta,  blz. 715) wordt
onder 1. op dit wetsvoorstel gedoeld, naar aanleiding van een schrijven van de classis
Gouda-Leiden-Woerden).
Dit wetsvoorstel geeft aan ouders de mogelijkheid om de achternaam van hun eventuele
kinderen te bepalen.  Zij hebben daarbij de keuze uit de naam van de vader of die van de
moeder.  De vanzelfsprekendheid dat de achternaam van de vader ook de achternaam
van zijn kinderen zal zijn,  verdwijnt uit het Burgerlijk Wetboek.

2. Door deputaten is bezien of op de voorgestelde wetswijziging moet worden gereageerd,
dan wel anderszins enige activiteit moet worden ondernomen. Wij zijn tot de conclusie
gekomen dat zulks niet het geval is.
Daarbij hebben wij met name als leidraad genomen de door de GS Ommen vastgestelde
instructie voor het deputaatschap,  in het bijzonder ad 2.  c, d en e.  (Acta, blz.  190).
Naar ons oordeel is geen sprake van een maatregel van de Overheid die overal in ons
land de dienst van de kerk raakt (c. ). Ook is (nog) geen sprake van tot stand gekomen
wetgeving of een andere maatregel van de overheid die voor de kerken consequenties
hebben (e.).

3. In het bijzonder is daarom bekeken of sprake is van wetgeving die "duidelijk het belij-
den van de kerk en/of het leven als christen raakt" (d.).
Deputaten zien geen reden om deze vraag bevestigend te beantwoorden.
Nog afgezien van de vraag of de keuze van de geslachtsnaam als zodanig duidelijk het
leven als christen raakt,  moet immers worden vastgesteld dat het wetsvoorstel,  indien
het tot wet verheven wordt,  aan ouders volkomen de vrije keuze laat om voor hun kin-
deren te kiezen voor de geslachtsnaam van zowel de vader als van de moeder.  Deze
keuze moet bij de huwelijkssluiting worden gemaakt.
Slechts indien door de ouders geen keuze wordt gemaakt voorziet het huidige wetsvoor-
stel in de ' oplossing'  dat er geloot moet worden om te bepalen welke achternaam de
kinderen krijgen.

4. Voor de goede orde moet worden opgemerkt, dat de behandeling van het wetsontwerp
in de Tweede Kamer reeds geruime tijd stil ligt.  Op 7 september 1995 heeft Staatssecre-
taris Schmitz (Justitie) echter de notitie ' Leefvormen in het familierecht'  gepresenteerd.
In deze notitie wordt o.m. aangekondigd dat het wetsvoorstel m.b. t. het naamrecht zal
worden gewijzigd.  Deze wijziging houdt voor binnen het huwelijk geboren kinderen het
volgende in. De naamskeuze wordt gedaan ter gelegenheid van de geboorteaangifte.
Wordt om een of andere reden op dat moment geen keuze gemaakt,  dan krijgt het kind
voorlopig de naam van de moeder. Ouders kunnen tot drie maanden na de geboorte
alsnog de naam van de vader kiezen. Gebeurt dat niet, dan wordt de definitieve naam
van het kind die van de moeder.  De naam van het eerste kind wordt ook de naam van
de volgende kinderen (eenheid van naam in het gezin).

5. Deputaten zijn van mening dat niet op iedere wetgeving die voor christenen in meer of
mindere mate aanleiding geeft voor het maken van kritische opmerkingen moet worden
gereageerd.  Het opnemen van het woordje ' duidelijk'  in de instructie onder 2d. vormt
naar het oordeel van deputaten ook een indicatie dat alleen moet worden gereageerd
indien wetgeving wordt voorbereid die grote - gedwongen - gevolgen heeft of kan heb-
ben voor het leven als christen.
Daarvan is met dit wetsvoorstel geen sprake.

e) Evenals bij de vorige onderdelen van de instructie geldt,  dat deputaten vooral via het CIO
kennisnemen van nieuw tot stand gekomen wetgeving, andere maatregelen van de rijks-
overheid die voor de kerken consequenties hebben en rechterlijke uitspraken. Daarvoor
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verwijzen deputaten naar het onderdeel van het rapport waarin nader op het CIO wordt
ingegaan. Op deze plaats noemen deputaten nog het volgende:

Rechtspraak die het belijden van de kerk raakt:
Deputaten hebben kennis genomen van een uitspraak van de Hoge Raad (HR 1761994, NJ
1994, 757) waarin naar aanleiding van een ontslagprocedure van een imam een arbeids-
overeenkomst is aangenomen. Te vrezen is een precedentwerking voor de kerken,  vooral
wanneer deze zelf de rechtspositie van een predikant bij ambtsneerlegging of afzetting niet
behoorlijk geregeld hebben.  Uit deze uitspraak blijkt dat het nodig is de rechtspositie van
geestelijken zorgvuldig te regelen.  Naarmate dat minder goed is gedaan, is er eerder reden
tot inmenging van de rechter,  die dan toch aspecten van een arbeidsovereenkomst aan-
neemt.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitspraak gedaan betreffende
toepassing van de Hinderwet op klokgelui (zaak Purmerend,  2710.94 NJB 2 dec.94,  045).
Er blijkt uit dat een vergunning vereist kan zijn. Deputaten zouden graag zien dat de
kerken hen informeren,  als zij op dit punt of met andere overheidsregelingen problemen
ondervinden.  

Informatie naar de kerken:
Gedurende de verslagperiode is in veel gemeenteraden gesproken over de eventuele
aanwijzing van acht zon- en feestdagen waarop winkels geopend mogen zijn (als gevolg
van een recente wijziging van de Winkelsluitingswet). Deputaten besloten via de kerkelijke
pers een opwekking aan de kerkeraden te laten uitgaan om zich hierover tot de plaatselijke
overheid te wenden met de oproep van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. Dit
persbericht is als bijlage I bij het rapport opgenomen.

f) Namens de kerken werden gelukwensen gezonden aan Hare Majesteit de Koningin ter
gelegenheid van haar verjaardag. In 1995 gebeurde dat bij de viering van haar verjaardag
op Koninginnedag. 
In het blad Koers van 19 januari 1995 stond een publicatie waarin de aandacht erop werd
gevestigd dat voor de nieuwjaarsreceptie van H.M. de Koningin wel steeds de christelijke
gereformeerde kerken maar niet de gereformeerde kerken werden uitgenodigd.  Nu deze
zaak was aangekaart door een perspublicatie, vonden deputaten het gewenst dat de secreta-
ris zich richtte tot het secretariaat van H.M.  de Koningin om het te informeren over het
juiste adres van de gereformeerde kerken.

g) Uitnodigingen om de kerken te vertegenwoordigen bij officiële plechtigheden waren niet
aan de orde.  

II Voorstel tot wijziging van de instructie

Wel hebben deputaten zich bezonnen op de consequenties van hun instructie op dit punt.
Zij verzoeken u in de instructie voor het te benoemen deputaatschap te doen vervallen
onderdeel g. vanaf de woorden "met dien verstande dat geen uitnodiging aanvaard kan
worden tot het bijwonen van religieuze samenkomsten en andere plechtigheden die in strijd
komen met het Woord van de Here en de op dat Woord gegronde belijdenis van de kerken;"
of althans uit te spreken, dat deze restrictie niet inhoudt dat het uw deputaten zonder meer
verboden is de kerken op uitnodiging te vertegenwoordigen bij plechtigheden ter gelegen-
heid van een vorstelijk huwelijk of begrafenis wanneer een dergelijke plechtigheid uitgaat
van een andere kerk dan de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) of geleid

wordt door andere personen dan ambtsdragers binnen onze kerken.
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1. Vooraf 
De GS 1967 behandelde dit onderwerp in comité,  maar deed haar uitspraak in het openbaar
(Acta art 245-A, art 245).  Aangezien de Handelingen geen enkele relevante informatie
bevatten die niet tevens in de openbare Acta is opgenomen of anderszins publiek bekend
is, zien uw deputaten geen enkele reden om deze materie niet publiek te behandelen. Ook
de aard der zaak zelf geeft daartoe huns inziens geen enkele aanleiding.

2. Gronden 
2.1 Voorgeschiedenis
Genoemde restrictie is aan de instructie toegevoegd door de GS van Amersfoort-West
1967. Aanleiding daartoe was de aanwezigheid van een van de deputaten bij de kerkelijke
huwelijksbevestiging van prinses Beatrix.  Dit volgens besluit van de toenmalige (9)
deputaten. 

2.1. 1 De GS 1967 hanteerde als materiaal voor haar besluit: 
- het rapport van deputaten (Handelingen blz 73-76) en 
- een brief van drs D. Deddens aan deputaten over de bijwoning van genoemde kerkelijke
huwelijksbevestiging, een kerkelijke bijeenkomst "waarvan officieel werd bericht,  dat de
liturgie en de huwelijksinzegening zouden worden geleid door ds J.H.Kater en de predi-
king zou worden gehouden door ds J. H.Sillevis Smit." (Handelingen blz 78,79).
2.1. 2 Aan het besluit van de GS 1967 om de restrictie aan de instructie toe te voegen gaat
de constatering vooraf dat drs D.Deddens, die - waarschijnlijk in zijn functie als praeses
van de vorige GS - een uitnodiging ontving de kerken te vertegenwoordigen bij "de
plechtige inzegening van het huwelijk",  aan deputaten had bericht dat naar zijn oordeel
"voor de Gereformeerde Kerken in Nederland geen uitnodiging te aanvaarden viel tot
bijwoning van een religieuze samenkomst als werd bedoeld" . ..  "een in naam kerkelijke
bijeenkomst van "oecumenische allure, " maar een in wezen met het Woord van de Here
der Kerk en de daarop gegronde confessie van de Gereformeerde Kerken in Nederland
strijdige samenkomst."
De GS 1967 overweegt "dat aan een uitnodiging van Hare majesteit de Koningin eerbiedig
gevolg moet worden gegeven,  tenzij zulk een gevolg geven in strijd zou brengen met de
wil van "Godt de Heere der hoochster Maiesteyt",  die wij "moeten obedieren inder
gerechtigheyt";"
De GS 1967 constateert dat het bij de b.g.  huwelijksplechtigheid een uitnodiging betrof tot
het bijwonen van "een kerkelijke bijeenkomst van z.g.  oecumenische allure, het niet juist
geacht moet worden, dat deputaten in deze bijeenkomst de gereformeerde kerken hebben
vertegenwoordigd;" 
Zij besluit de deputaten op het punt in kwestie niet te dechargeren en de b.g.  restrictie in
de instructie op te nemen.

2.2  Beoordeling
Uw deputaten stemmen uiteraard geheel in met het uitgangspunt van de instructie dat hun
handelen niet in strijd mag komen met het Woord des Heren en de op dat Woord gegronde
belijdenis onzer kerken.  Zij zijn echter van mening dat de synode van 1967 tekort gescho-
ten is in de bewijsvoering dat daarvan sprake is indien zij op uitnodiging van het Konink-
lijk Huis de kerken vertegenwoordigen bij een religieuze samenkomst die niet wordt geleid
door een ambtsdrager van een onzer kerken. Zij attenderen er daarbij op dat de term
' religieuze samenkomst en andere plechtigheden' zo breed is dat daaronder ook begrafenis-
sen gerekend moeten worden.
Ook de toenmalige deputaten zullen toch het (impliciete) oordeel van de synode hebben
beaamd, dat een eredienst met oecumenische allure geen op het Woord van de Here der
Kerk en de daarop gegronde confessie van de Gereformeerde Kerken in Nederland geba-
seerde samenkomst is. Zij achtten echter kennelijk het ambtshalve aanwezig zijn daarbij
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niet iets wat henzelf daarmee in strijd bracht.  Naar onze mening heeft de synode van 1967
geen argumentatie gegeven waarom deze zienswijze van de toenmalige deputaten onjuist
was.

2.3  Het standpunt van deputaten
Uw deputaten zijn met hun voorgangers van 1964-1967 van mening, dat onze kerken uit
respect voor het Koninklijk Huis gehoor dienen te geven aan een uitnodiging tot bijwoning
van een huwelijksbevestiging of een begrafenis, ook als deze plechtigheid een religieus
karakter draagt.  Gezien het ontbreken van een argumentatie op dit punt in de Acta van de
synode van 1967 blijft hun thans niets anders over dan hun eigen standpunt positief uiteen
te zetten.

2.3. 1 Het karakter van de betreffende samenkomsten 
Het gaat bij samenkomsten als een kerkelijke plechtigheid ter gelegenheid van een vorste-
lijk huwelijk of een vorstelijke begrafenis om bijeenkomsten van een zeer speciaal karak-
ter, waardoor ze met een gewone kerkdienst van een willekeurige niet-gereformeerde kerk
niet vergeleken kunnen worden zonder tot verkeerde conclusies te komen. Immers,  het
accent in deze bijeenkomsten ligt in de eerste plaats op het vorstelijke of nationale ervan.
In deze bijeenkomsten treedt de overheid zoals deze als het ware geconcentreerd is in het
vorstenhuis als zodanig naar buiten. Dat is zo evident dat de publieke media, radio en
televisie, die overigens voor kerkdiensten geen enkele interesse aan de dag leggen, van
zulke plechtigheden een volledig dekkend verslag plegen uit te zenden, op gelijke wijze als
zij dat doen van de opening van de Staten Generaal. 

2.3. 2 De eigen taak van de overheid volgens de Schrift 
Overheden en vorsten bekleden tegenover de HERE en zijn dienst een bijzondere, ambtelij-
ke, positie. Het zou te ver gaan hier te releveren wat over deze materie onder gereformeer-
den tot nu toe uit de Schrift is verstaan.  Dat mag toch onder ons als gemeen goed worden
verondersteld.  Wij verwijzen in dit verband slechts kortheidshalve op de pleidooien die met
name van gereformeerde zijde publiek zijn gevoerd voor de handhaving van het ambtsge-
bed in raadsvergaderingen en voor de handhaving van de zgn bede in de troonrede.  Ook
het gereformeerde denken over de eed als ambtelijke aanroeping van Gods naam mogen
wij in dit verband noemen.
De Schrift roept de volken op de HERE te loven (Ps 117). Juist overheden en vorsten
dienen hun volken daarin voor te gaan en God de Here de eer te geven die Hem toekomt.
(Ps 138:4;  148:11;  Jes 49:7;  Opb 21:24).  God de eer brengen is de eerste en meest
essentiële taak voor overheden en vorsten, want daarin erkennen zij dat ze staan onder de
oppermacht van de HERE zelf en dat ze van Hem afhankelijk zijn. Juist van de machtigen
wil de HERE der heren dat horen,  want Hij gruwt van al wat hoog is in zichzelf.
Nebukadnezar was een heidense koning, die bepaald niet volgens Gods wet regeerde,  maar
hij werd pas door de HERE gestraft toen hij Hem de eer niet gaf en de straf werd pas
ongedaan gemaakt toen hij erkende dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap
der mensen en dat geeft aan wie Hij wil en toen hij de Here prees, roemde en verheerlijkte
(Dan 4).
Koning Herodes vermoordde de apostel Jacobus en vervolgde de gemeente, maar hij werd
door God gedood toen en "omdat hij God de eer  niet gaf."  (Hand 12).
Aan de andere kant wordt de lof voor de God van Israël door Koning Hiram van Tyrus
(1Kon 5:7) en door de koningin van Scheba (1Kon 10:9) in de Schrift door de Heilige
Geest met instemming geciteerd. Blijkbaar is de lof van deze heidense vorsten de HERE
niet onwelgevallig geweest. Eveneens werden geschenken van overigens heidense koningen
terwille van zijn tempel door de HERE welwillend aanvaard (Ps 68:30).

2.3. 3 De overheid in deze tijd
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Het staat vast dat de gelegenheden, waarbij ons vorstenhuis gestalte kan geven aan zijn
hierboven (2.3.2) geschetste taak zeldzaam zijn. Het staatsrecht (ministeriële verantwoor-
delijkheid) en de politieke verhoudingen (geringe invloed van christelijke partijen) staan
dat niet toe. Des te belangrijker is het voor  de overheid en voor ons gehele volk,  dat de
naam van de HERE publiek wordt aangeroepen en zijn Woord wordt gelezen.  
Hierom alleen al verdienen dergelijke plechtigheden door de Gereformeerde Kerken in
Nederland positief te worden tegemoet getreden. Dit geldt nog meer naarmate Nederland
meer ontkerstent en wordt tot een multi-cultureel en multi-religieuze natie.  Dan gaat van
een - hoe dan ook - christelijke eredienst,  belegd op verzoek van het vorstenhuis en ter
gelegenheid van een gebeurtenis van nationaal karakter, een sprake uit.  

2.3. 4 De positie van de kerken en hun deputaten
Wanneer de kerken - via welke adressering ook - door  het vorstenhuis worden uitgenodigd
om een samenkomst bij te wonen gaat het niet aan dat zij, om motieven die in dat verband
niet ter zake zijn,  weigeren deze overheid door hun ver tegenwoordiging te eren.  Eerder
dienen zij door hun aanwezigheid middels hun deputaten voor de correspondentie met de
Hoge Overheid van hun positieve waardering voor de vervulling van de overheidstaak (zie
2.3. 2) blijk te geven en zo de overheid en met name ons vorstenhuis de eer te geven die
hen toekomt. 
Er zijn andere wegen en andere gelegenheden om uiting te geven aan het geestelijke
conflict tussen de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk (of welke
andere kerkelijke gezindte dan ook).  Het standpunt van de Gereformeerde Kerken in deze
en dergelijke zaken mag in Nederland voldoende bekend geacht worden. In dit opzicht is
een misverstaan van de aanwezigheid van deputaten als daad van instemming of dergelijke
wel geheel uitgesloten. Ieder  beseft dat dergelijke interpretaties van hun handelingen niet
ter zake zouden zijn. Hun aanwezigheid is slechts gevolg van een koninklijke uitnodiging
daartoe en is bedoeld om de overheid als zodanig eer te bewijzen; zij impliceert in het
geheel niet dat deputaten of deputerende kerken instemmen met alles wat in dergelijke
bijeenkomsten gezegd of gedaan wordt en nog minder impliceert het een daarvoor verant-
woordelijkheid dragen.  Officieel aanwezig zijn en daardoor deelneming of eer betuigen is
bepaald niet hetzelfde als meedoen. Het is zeker geen zich voegen onder het ambtelijk
gezag van de voorganger,  evenmin als dat geldt van een burgemeester die een intrededienst
bijwoont.
Het is, tenslotte,  ook een eer voor de gereformeerde kerken zelf als zij voor vorstelijke
kerkelijke plechtigheden worden uitgenodigd.  De kerken hebben in het verleden van
overheidswege vervolging en smaad ondergaan. Dat werd toen terecht mede gezien als
smaad de Heer der Kerk aangedaan. Maar dan mag en moet ook een eerbewijs aan de
kerken als - ten diepste - eer aan haar Heer door haar afgevaardigden door hun aanwezig
zijn ' in ontvangst worden genomen' .

Ter zijde wordt hier vermeld dat deputaten een uitnodiging kregen voor de nationale
viering van de bevrijding op zondag 7 mei 1995 in de Domkerk in Utrecht.  De Raad van
Kerken organiseerde deze viering ter gelegenheid van het feit dat vijftig jaar geleden een
einde kwam aan de tweede Wereldoorlog in Europa. Deputaten hebben bericht gezonden
dat zij aan deze uitnodiging geen gehoor gaven.

III Waarnemerschap CIO

De synode van Ommen besloot deputaten op te dragen,  zich als waarnemer namens de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland te doen vertegenwoordigen in het Interkerkelijk Contact in Over-
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heidszaken (CIO). Volgens de reglementen van het CIO kunnen de gereformeerde kerken zich
doen vertegenwoordigen door één lid. Hiervoor werden mr P.T.  Pel als primus en mr D.A.C.
Slump als secundus aangewezen. Deputaten hebben het CIO verzocht dat zij gedurende de
waarnemersperiode beiden de plenaire vergaderingen mogen bijwonen. Dat was niet mogelijk,
maar de primus en de secundus mochten wel afwisselend de vergaderingen bijwonen. De eerste
vergadering is door beiden bezocht. Mee in verband met de continuïteit is mr P.T. Pel daarna als
vaste vertegenwoordiger opgetreden.  Deputaten hebben bij het CIO vastgelegd dat de naam van
de kerken is: Gereformeerde Kerken in Nederland,  maar dat er geen bezwaar tegen is, zolang de
noodzaak bestaat daar de aanduiding (vrijgemaakt) aan toe te voegen.
Het waarnemerschap moet uitmonden in een advies van deputaten ten aanzien van het lidmaatschap
van het CIO. De Generale Synode van Berkel en Rodenrijs moet daarover een beslissing nemen.
Overigens moet ook het CIO zich uitspreken over het lidmaatschap van de gereformeerde kerken.
Om een goede besluitvorming mogelijk te maken, brengen deputaten een vrij gedetailleerd rapport
uit van de onderwerpen die in het CIO aan de orde zijn geweest en welke standpunten deputaten
daarbij hebben ingenomen. De volgorde van de onderwerpen die hieronder genoemd worden is
overigens willekeurig.

Volgens de nieuwe wet op de identificatie bij financiële dienstverlening heeft iedere plaatselijke
kerk een notariële akte nodig voor bijv.  het openen van een nieuwe rekening. De wet als zodanig
is een uitvloeisel van een europese richtlijn,  die ten doel heeft het witwassen van geld tegen te
gaan. Volgens deputaten zijn hiertegen geen principiële bezwaren,  maar wel bezwaren van kosten
en ondoelmatigheid. Deputaten hebben het voorstel gesteund voor een geclausuleerde ontheffings-
regeling die het CIO bij het ministerie van financiën heeft ingediend. Landelijke instanties van
kerkverbanden zouden dan een verklaring moeten kunnen afgeven waarmee plaatselijke kerken
zich kunnen legitimeren.  De Minister van Financiën heeft echter dat verzoek afgewezen.  De wet
brengt met zich mee, dat men in bepaalde gevallen, o. a. wanneer  een kerk van bank zou verande-
ren,  bij belangrijke financiële transacties of de stichting/instituering van een nieuwe kerk ge-
dwongen zal zijn een legitimatie over te leggen van het bestaan van die kerk en wel in de vorm
van een notariële akte.  In navolging van het CIO adviseren deputaten om voor dergelijke situaties
niet een vrij willekeurige notar is in te schakelen maar ter zake contact op te nemen met een notaris
die èn van deze materie èn van de organisatiestructuur  van onze kerken op de hoogte is.  Dit om
vele overbodige moeite en onkosten te besparen.  Eventueel kunnen kerken contact opnemen met
de secretaris van het deputaatschap voor nadere informatie.  

De secretaris van het CIO heeft een notitie gemaakt inzake consequenties van de Wet persoonsre-
gistraties voor de kerken.  Aan die notitie ontlenen deputaten het volgende ter informatie aan de
kerken.  De Wet persoonsregistraties beoogt de burgers te beschermen in hun persoonlijke levens-
sfeer door regels te stellen aan overheid en particulieren met betrekking tot de registraties van
persoonlijke gegevens. Kerkgenootschappen zijn ook onderworpen aan de bepalingen van de wet.
Ter uitvoering van de Wet persoonsregistraties zijn enkele nadere regelingen tot stand gekomen.
Met name van belang is het Besluit genormeerde vrijstelling en het Besluit gevoelige gegevens.
In deze besluiten komen kerkgenootschappen en godsdienst specifiek aan de orde. De notitie bevat
enkele specifieke aandachtspunten voor kerken.
- Het begrip "persoonsregistraties"  is om te beginnen niet scherp omlijnd.  Men mag er

echter van uitgaan dat persoonsregistraties voor pastorale doeleinden (dus beroepsmatig
gebruikt) die slechts door de aanlegger van de registratie persoonlijk worden gebruikt en
niet aan een opvolger worden doorgegeven, niet onder  het bereik van de wet vallen.

- Gegevens uit persoonsregistraties mogen niet zonder meer aan derden worden verstrekt.
De vraag is natuurlijk wat precies onder "derden" verstaan dient te worden.  Instanties
binnen de eigen kerkelijke organisatiestructuur zullen niet snel als derden beschouwd
hoeven worden.
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- Verstrekkingen van gegevens aan derden dienen ten minste een jaar bewaard te worden,
om desgevraagd mededeling te kunnen doen van deze verstrekkingen aan de geregistreer-
den.

De overige bepalingen hebben naar de mening van deputaten geen gevolgen voor de huidige
praktijk van registratie door  de kerken.  Mochten kerken de beschikking willen hebben over de hele
notitie,  dan kunnen zij contact opnemen met de secretaris van het deputaatschap.

Binnen de commissie kerkelijke gebouwen van het CIO (CIO-K) is de afgelopen jaren veel tijd
besteed aan het aandachtsveld: kerkgebouwen en de onroerende zaakbelasting, resp.  waterschaps-
lasten. Aan het verslag 1992-1994 ontlenen deputaten de volgende gegevens.
In een arrest d. d. 4 december 1991 (BNB 1992, 47) bepaalde de Hoge Raad, dat een kerkgebouw
vrijgesteld is van de onroerende zaakbelasting indien het kerkgebouw ten minste voor 70% voor
de openbare eredienst gebruikt wordt. Hiermede gaf de Hoge Raad een verscherpte invulling aan
het begrip "in hoofdzaak". In casu betrof het een modern kerkelijk centrum met extra veel
zaalruimte; de vrijstelling werd op basis van gedetailleerde berekeningen afgewezen. Uit het arrest
blijkt verder dat onder  ruimten voor de "openbare eredienst"  alleen kunnen worden verstaan
ruimten gebruikt voor kerkdiensten, jeugdkerk en kindernevendienst.  Dit arrest kan gevolgen
hebben voor moderne kerkgebouwen met relatief veel nevenruimten; ook het verhuren van
nevenruimten voor niet-kerkelijke doeleinden kan gevolgen hebben voor de vrijstelling van de
onroerende zaakbelasting.
De behandeling van het voorstel voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) werd door
CIO-K nauwkeurig gevolgd; na amendering in de Tweede Kamer is dit wetsvoorstel eind 1994
door de Eerste Kamer aanvaard en met ingang van 1 januari 1995 in werking getreden.  Doel van
de wet is het stellen van regels voor een uniforme waardebepaling van onroerende zaken ten
behoeve van diverse belastingen.
Voor gebouwen zonder een reële economische functie wordt de waardegrondslag gebaseerd op de
zgn. gecorrigeerde vervangingswaarde.  Van groot belang hierbij zijn de correctiefactoren die in
geval van een (monumentaal) kerkgebouw mogen worden toegepast zoals onnuttige hoogte,
overbodig vloeroppervlak,  verminderde bereikbaarheid (bijv.  in centrum van grote steden),
vraaguitval (verminderd kerkbezoek) etc.  Proefberekeningen van de gecorrigeerde vervangings-
waarde van een 3-tal grote monumentale kerkgebouwen zouden kunnen leiden tot OZB-aanslagen
van fl. 100.000 tot 150.000 per  jaar (uitgaande van een OZB-tarief van fl 15, - per fl.  3000,-
waarde).  Diverse malen zijn tijdens de behandeling in de Tweede Kamer de politieke partijen
uitvoerig geïnfomeerd over deze nadelige gevolgen voor kerkgebouwen.
Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de tweede Kamer in juni 1994 werd een amendement
ingediend waarbij voor alle kerkgebouwen een waardering op basis van economische waarde - als
regel geringer dan de gecorrigeerde vervangingswaarde - werd bepleit. Dit amendement haalde
geen meerderheid.  Wel aanvaard werd het amendement waarbij voor alle rijksmonumenten een
waardering op economische waarde werd bepaald. Dat biedt voor de kerkgebouwen op de
rijksmonumentenlijst een oplossing.
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer in het najaar van 1994 is van
CIO-zijde nog aandacht gevraagd voor een aantal onduidelijkheden,  waaronder de inhoud van de
waarderingsinstructie. Door de staatssecretar is van Binnenlandse Zaken is toegezegd dat de
waarderingsmethode voor kerkgebouwen nog op eenduidige wijze in de definitieve waarderingsin-
structie zal worden vastgelegd.  Het CIO-K blijft een en ander met grote aandacht volgen.
De waarderingsgrondslagen zullen door overgangstermijnen eerst per 1 januari 1997 effectief
worden.
In diverse delen van het land worden door waterschappen aanslagen voor kerkgebouwen reeds
opgelegd op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde.  Sommige waterschappen hebben deze
waarderingsmethode nu reeds vastgelegd in hun reglement.  Gelet op de onduidelijkheid die de
afgelopen jaren nog bestond ten aanzien van de juiste berekeningsmethode c.q.  de wijze waarop
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deze worden gehanteerd, is aan alle kerkbesturen die een duidelijk hogere aanslag hebben ontvang-
en, geadviseerd een bezwaarschrift in te dienen en tevens de berekeningsspecificatie op te vragen.
Met enige waterschappen is afgesproken de behandeling van deze bezwaarschriften af te wachten
totdat in een procedure die thans aanhangig is voor het gerechtshof te Arnhem zal zijn beslist. In
een uitspraak van het gerechtshof d.d. 20 januari 1995 is inmiddels het beroep gegrond verklaard,
terwijl de uitspraak waartegen beroep was ingesteld alsmede de aanslag in de waterschapslasten
zijn vernietigd.  Het CIO-K heeft met belangstelling kennis genomen van deze uitspraak en beraadt
zich op de gevolgen van deze uitspraak voor de eerder  omschreven problematiek.  

Deputaten hebben besloten de zaken van CIO-M over te laten aan deputaten voor de geestelijke
verzorging van militairen.  Komen deze zaken in CIO-plenair aan de orde,  dan zal de vertegen-
woordiger zo nodig over leg plegen met deze deputaten.
Ten aanzien van de geestelijke verzorging in verpleeginrichtingen, heeft het deputaatschap zich
gebogen over twee vragen:  Moet ook onzerzijds voor dergelijke geestelijke verzorgers de eis
gesteld worden van een ambtelijke binding? En: Dienen de Gereformeerde Kerken ook alert te zijn
op vervulling van vacatures op dit terrein? Deputaten zijn van mening dat de functie ook vervuld
zou kunnen worden door afgestudeerde theologen (incl. vrouwen) die geen dienaar des Woords
geworden zijn. Het is echter het goed recht van de inrichtingen deze voorwaarde wel te stellen.
De positie van ziekenhuispredikant (met ziekenhuisdiensten voor alle gezindten) past niet zo goed
in onze kerkelijke structuren. Toch zou het waardevol zijn als hier gereformeerde zielszorgers
konden functioneren. Deputaten stellen de vraag of de kerken danwel predikanten opgewekt
moeten worden hierop aler t te zijn, zodat geen mogelijkheden die er voor ons zijn onbenut worden
gelaten.
Het CIO heeft een reactie opgesteld op de nieuwe Arbeidstijdenwet, met name wat betreft de
gevolgen daarvan voor de zondagsrust. Deze reactie heeft de instemming van deputaten. Omdat
deze reactie mede namens ons naar de Tweede Kamer gaat, ziet het deputaatschap af van een eigen
reactie (de brief van het CIO is als bijlage II bij het rapport opgenomen).
Het actieplan van het CIO inzake de Zondagsrust heeft de instemming van deputaten gekregen,
behoudens het organiseren van een manifestatie door het CIO zelf. Met name het plaatsen van de
winkelopenstelling in een algemene trend is belangrijk.  Over de verruiming van de winkeltijden
in het algemeen en de economische argumenten pro en contra hoeft het CIO zich niet uit te
spreken.  
T.a.v.  de christelijke feestdagen zullen deputaten zich binnen het CIO zo behoudend mogelijk
opstellen, zij het met andere argumenten dan voor de zondag.  
Het CIO propageert de aanstelling van geestelijke verzorgers bij de politie. De korpsbeheerders
lijken daar niet enthousiast voor en willen volstaan met doorverwijzing in voorkomende gevallen
door hun bedrijfsmaatschappelijke werkers.  Deputaten overwogen enerzijds dat politiemensen
wonen in of nabij de plaats waar zij werken,  zodat ze reeds een eigen geestelijk verzorger  hebben.
Anderzijds zal die niet altijd de deskundigheid hebben om de specifieke moeiten van een politie-
man of -vrouw aan te voelen.  Wie de verhoudingen binnen het korps van binnenuit kent,  kan daar
beter op inspelen. Evenwel heeft een predikant wel vaker specifieke deskundigheid nodig bij
pastorale moeiten, waarvoor hij zich extern moet laten adviseren.  Mede in aanmerking genomen
dat het per regiokorps zal gaan om één adviseur die p.c.,  r. k. of humanist zal zijn,  vroeg het
deputaatschap zich af of een dergelijke figuur in de behoefte zal kunnen voorzien. De vertegen-
woordiger in het CIO heeft daarom een terughoudend standpunt ingenomen.  Wel is van belang dat
de korpsen oog hebben voor de plaatselijk aanwezige geestelijke verzorgers van hun leden.  
De CIO-nota Identiteit van instellingen is in de kring van deputaten besproken.   Dankzij de
inbreng van deputaten is in par.  8 van de brochure een zin opgenomen tegen de verplichte
regionalisering van identiteitsgebonden instellingen.  
Of het CIO actie moet ondernemen naar aanleiding van het arrest-Chabot en de daarop gevolgde
aanpassing van de criteria waaraan een arts die euthanasie toepast, moet voldoen (stervensfase
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geen voorwaarde meer),  is aan de wijsheid van de CIO-vergadering overgelaten. Het CIO heeft
daarvan overigens afgezien.

Binnen het CIO bestaat ook een commissie die zich richt op de jeugdhulpverlening (CIO-JHV).
Uit het jaarverslag 1994 van het CIO-JHV blijkt dat de aandacht overwegend gericht is geweest
op het concretiseren van de doelstellingen van het Samenwerkingsverband Levensbeschouwing
Jeugdhulpverlening (SLJ). De Commissie is in het SLJ vertegenwoordigd met drie leden. Financi-
eel worden JHV-projecten door slechts enkele kerken gesteund. De opstelling van deputaten is aan
de hand van één voorbeeld toe te lichten.
Het CIO heeft steun toegezegd aan een project om in algemene kindertehuizen aandacht te vragen
voor levensbeschouwing (SLJ). Deputaten zijn van mening dat dit niet op de weg van het CIO ligt,
ten eerste omdat dit niet de relatie tot de overheid raakt en ten tweede omdat ook het Humanistisch
Verbond in het SLJ participeert.  Aanvankelijk zou het CIO alleen in de aanloopkosten bijdragen
(ƒ10.000, --), terwijl verder  de lid-kerken op basis van vrijwilligheid projecten zouden steunen.
In de jongste begroting is sprake van permanente steun. Wij kunnen in het CIO aanvoeren dat onze
kerken al grote bedragen geven aan De Driehoek en dat bedragen hiervoor buiten onze instructie
vallen. Aan projecten zullen wij niet bijdragen en via de CIO-begroting alleen als het niet anders
kan. 

Deputaten hebben hun afgevaardigde in het CIO opgedragen attent te zijn inzake pogingen in het
CIO om andere religies dan christelijke kerken in deze organisatie te betrekken.  Deputaten wijzen
dat af. Het CIO zou wel initiatieven kunnen ontplooien richting allochtone christelijke kerken in
ons land ten behoeve van hun integratie.
Naar aanleiding van de wetsvoorstellen Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet geestelijke
verzorging zorginstellingen hebben deputaten advies gevraagd van De Wijngaard en het GPZ.

Binnen het CIO, met name aan RK zijde, leeft bezwaar tegen het in het kader van de milieuwetge-
ving aanmerken van kerkgebouwen als inrichting,  waardoor een vergunning voor gebruik nodig
is. De vraag of hier inderdaad sprake is van een principiële kwestie die de vrijheid van godsdienst
raakt,  vereist nadere studie.  Op zichzelf hoeft toepassing van overheidswetgeving op kerkgebou-
wen (Bouwbesluit, milieubeheer,  brandveiligheid, horecavoorschriften) niet verkeerd te zijn.
Deputaten horen het graag wanneer er kerken zijn die op deze punten problemen ondervinden.

III Voortzetting als deelnemer

Het doel van het CIO is: (Artikel I van de Regelen van het CIO)
a. De gemeenschappelijke bespreking,  behandeling of afdoening door de participerende

Kerken van op het terrein van Kerk en Overheid gelegen zaken, die daartoe
hetzij door een of meer Kerken worden ingebracht;
hetzij door het Contact eigener beweging ter  hand worden genomen;
hetzij door de Overheid bij het Contact aanhangig worden gemaakt en daar ter gemeen-
schappelijke behandeling worden aanvaard.

Belangrijk is ook de manier waarop de besluitvorming geregeld is (Artikel V):
1. Een in het Contact genomen besluit bindt een participerende Kerk niet,  indien haar delega-

tie blijkens een, in de notulen vast te leggen,  verklaring meent voor dat besluit geen
verantwoording te kunnen dragen en zich dus aan de verantwoordelijkheid voor dat besluit
onttrekt.

2. Aan de behandeling van aangelegenheden welke betrekking hebben op een commissie van
het Contact, welke slechts ten behoeve van een deel van de participerende Kerken is
ingesteld, nemen bij uitsluiting alleen deel de gedelegeerden van die Kerken, ten behoeve
waarvan die commissie is ingesteld.
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In hun rapport aan de generale synode van Ommen 1993 hebben deputaten een aantal overweging-
en genoemd om in het CIO te participeren,  voorlopig als waarnemer. In die tijd kon ervaring
worden opgedaan om de overwegingen op hun houdbaarheid te toetsen.  De periode van het
waarnemerschap heeft deputaten bevestigd in hun mening dat het een goede zaak is wanneer de
gereformeerde kerken deel uitmaken van het CIO. Zoals u zelf uit dit rapport kunt opmaken,
kunnen deputaten via het CIO beschikken over veel informatie inzake wetgeving en rechtspleging
die voor het functioneren van de kerken van belang is. Na de voorgaande rapportage noemen we
slechts:
- de zaak van de identificatieplicht voor de kerken bij financiële diensten 
- de consequenties voor de kerken van de Wet persoonsregistraties
- de consequenties voor de kerken van de Wet onroerende zaken
- de Arbeidstijdenwet en de gevolgen daarvan voor de zondagsrust
- de geestelijke verzorging in verpleeginrichtingen
- de Winkeltijdenwet
- de adviesaanvraag over het voornemen van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid
dat predikanten in de toekomst ook verplicht worden verzekerd voor de sociale verzekeringswetten

Het enige knelpunt constateren deputaten rondom het CIO-JHV,  dat deelneemt in het SLJ. Dat
werk wordt echter maar door enkele kerken gesteund.  Op dit moment lijkt het er eerder op dat het
SLJ geen grote vlucht zal nemen. Gelet op de positie die deputaten op dit punt binnen het CIO
hebben ingenomen, hoeft dit onderdeel geen beletsel te vormen om aan het CIO deel te nemen
Deputaten zijn van oordeel dat het lidmaatschap van het CIO een belangrijk middel is om informa-
tie te ontvangen die voor het functioneren van de gereformeerde kerken in de Nederlandse
samenleving van groot belang is. Z ij stellen daarom voor in de instructie van nieuw te benoemen
deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid op te nemen dat zij namens de Gerefor-
meerde Kerken in Nederland zullen gaan deelnemen aan het overleg binnen het CIO.
Het lidmaatschap c.q.  waarnemerschap heeft ook financiële consequenties. Door het CIO wordt
een bijdrage van de deelnemende kerkgenootschappen gevraagd op basis van het zielental. Grosso
modo betekent dit voor de gereformeerde kerken ƒ0, 10 per ziel per jaar.  De bijdrage over 1994
is vastgesteld op ƒ10.506, 63. Op de begroting 1996 wordt een bedrag genoemd van ƒ12.158,--.

Concept-aanvullingen instructie:
Na e een nieuwe bepaling invoegen:
f. zich namens de Gereformeerde Kerken in Neder land te doen vertegenwoordigen in het Interker-
kelijk Contact in Overheidszaken (CIO);

Bij (huidig lid) g laten vervallen:
met dien verstande dat geen uitnodiging aanvaard kan worden tot het bijwonen van religieuze
samenkomsten en andere plechtigheden die in strijd komen met het woord van de Here en de op
dat woord gegronde belijdenis van de kerken;
Achter plechtigheden komt dan een ;

Deputaten vragen zich af of het geen tijd wordt om de naam van het deputaatschap te modernise-
ren.

Rooster van aftreden
1996: J.  Leder,  S.J. C.  Cnossen en N.E.  Nieboer (sec)
1999: J. P.  de Vries,  P.T.  Pel en C.J. Smelik (sec)
2002: M. van Veelen,  J.  Ophoff en D. A.C.  Slump
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Deputaten danken de Here God dat de overheid in ons land vrede en orde bewaakt, zodat ook de
kerken in die vrijheid in zondagse erediensten en bij allerlei andere momenten bijeen mogen
komen. Het is ons gebed dat ook de generale synode van Berkel en Rodenrijs D.V.  in die vrijheid
haar werk zal mogen doen.  Wij bidden u daarbij Gods wijsheid en zegen toe.
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Bijlage I

PERSBERICHT

Winkelsluitingswet
Per 1 september j. l. is de winkelsluitingswet gewijzigd. Sinds die datum mag een gemeentebestuur
besluiten tot openstelling op maximaal acht van de zondagen en feestdagen (Nieuwjaarsdag,
Koninginnedag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag,  Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede
Kerstdag).  Voor die tijd was dat aantal beperkt tot maximaal vier zon- en feestdagen. Met de
nieuwe regeling komt de zondag meer in het gedrang,  omdat men tot nu toe de winkels liever
openstelde op een feestdag als Nieuwjaarsdag of Hemelvaartsdag.  Deze wijziging van de winkel-
sluitingswet staat overigens los van de lopende discussie het aantal openingsuren sterk uit te
breiden en daarin ook de zondag als werkdag te betrekken.  Zij past wel in de algemene trend dat
de zondag niet meer als rustdag wordt gehandhaafd.  
Het interkerkelijk Contact In Overheidszaken (CIO),  waaraan de Gereformeerde Kerken sinds de
Generale Synode van Ommen als waarnemer deelnemen,  heeft zich per brief van 30 augustus 1994
tot alle gemeentebesturen gericht,  met het dringende verzoek de zondag te respecteren.  Naast de
religieuze betekenis wijst het CIO ook op de toenemende sociale betekenis van de zondag. Met de
brief aan de gemeentebesturen is ook een brochure van het CIO uit 1991 meegezonden waarin een
pleidooi wordt gevoerd voor een duidelijke handhaving van de zondagsrust.
Deputaten voor correspondentie met de Hoge Overheid roepen de kerken op,  op dit gebied attent
te zijn. Kerkeraden kunnen zich wenden tot de plaatselijke overheid om geen gebruik te maken van
de mogelijkheid tot openstelling op zondagen die de wet nu biedt. Het valt te overwegen zulke
initiatieven samen met andere kerken te ondernemen.  De kans dat een dergelijk appèl gehoor
vindt, wordt daardoor groter.

Namens deputaten Hoge Overheid
J. Ophoff (secretaris)
Grootegast
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Bijlage II

Aan de Vaste Commissie voor Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA  ' s Gravenhage.

Tilburg,  25 mei 1994

Zeer geachte Commissie,

Gaarne maakt het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) gebruik van de geboden
gelegenheid te reageren op het voorstel voor een nieuwe Arbeidstijdenwet (Kamerstukken II,
1993-1994, 23 545,  nrs.  1-3).

Het CIO vraagt hierbij uw aandacht in het bijzonder voor één element in het wetsvoorstel,
namelijk de regeling van artikel 5:4,  betreffende de mogelijkheid tot verrichting van werk op
zondag.
Het CIO is zich bewust van de tendens de zondag in te schakelen als gewone werkdag. Zowel in
de wetgeving (Winkelsluitingswet 1976) als in de praktijk (CAO' s) doet zich deze tendens voor.
Het voorliggende wetsvoorstel bevordert deze tendens.

Het voorgestelde artikel 5:4 waarborgt voor de werknemer op jaarbasis slechts een gering aantal
vrije zondagen. De clausulering van "bedrijfsomstandigheden" en "aard van de arbeid" die
voorwaarden zijn voor het invoeren van zondagsarbeid,  hebben in het licht van bovengenoemde
tendens nauwelijks een beperkende waarde.  Het is bovendien te voorzien dat de decentrale wijze
van besluitvorming het effekt zal hebben dat organisaties die tot zondagsarbeid zijn overgegaan
andere organisaties uit concurrentieoverwegingen tot navolging zullen dwingen.

Het is opmerkelijk dat de aan het wetsvoorstel voorafgaande Hoofdlijnennota (blz.  138-139) een
minder soepel regime ten aanzien van de zondagsarbeid voorstelde, terwijl de regering nu korte
tijd later op het standpunt staat dat "de noodzaak (ontbreekt) dat de overheid stringente regels
aangaade de zondag stelt" (blz.  51 van de memorie van toelichting).
Aantasting van zondagsrust op zichzelf moet zoveel mogelijk worden vermeden.  De verregaande
uitzonderingsmogelijkheid op het verbod van zondagsarbeid op de wijze die nu wordt voorgesteld,
acht het CIO volstrekt verwerpelijk. Zowel uit religieus oogpunt als uit sociaal en algemeen
maatschappelijk oogpunt is het van belang dat de wekelijkse rustdag voor de samenleving als
geheel gewaarborgd blijft.  In de bijgevoegde CIO-publikatie "Kerken, overheid en zondag(srust)
zijn deze overwegingen nader toegelicht.

Het CIO doet een beroep op u het bepaalde in artikel 5:4 van het wetsvoorstel met inachtneming
hiervan aan te passen.

Een lijst met bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen is bijgevoegd.

Met de meeste hoogachting,
namens het CIO,
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Dr.  Sophie C. van Bijsterveld,
secretaris.



Deputaten voor de correspondentie
met de Hoge Overheid

benoemd door de generale synode van
de gereformeerde kerken in Nederland
gehouden in 1993 te Ommen

Secretaris: drs. J. Ophoff
Langeweg 24
9861 GD Grootegast
Tel. 05946-12611

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, samen te komen te
Berkel en Rodenrijs op woensdag 10 april 1996
Postbus 254
2650  AG  Berkel en Rodenrijs

Betreft: aanvulling rapport t.a.v. samenstelling deputaatschap

Grootegast, 5 januari 1996

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

In aanvulling op het rapport dat aan u is uitgebracht, willen deputaten nog een paar opmer-
kingen maken met betrekking  tot de omvang en samenstelling van het deputaatschap.

Deputaten zijn van oordeel dat het werk wel door een kleiner deputaatschap verricht kan
worden. Dat geldt ook wanneer het waarnemerschap bij het CIO wordt omgezet in een
gewoon lidmaatschap. Het deputaatschap zou van de huidige zeven personen verkleind
kunnen worden tot vijf leden. Van die vijf zouden er minstens twee jurist moeten zijn. Die
reductie kan worden bereikt door het aftreden volgens rooster van twee primi, zonder nieuwe
benoemingen te doen van primi-deputaten.

Deputaten gaan er van uit dat zij de vrijheid hebben voor een commissie van het CIO
deskundige kerkleden voor te dragen. Ook voor de administratieve ondersteuning kan een
beroep op anderen worden gedaan.

Deputaten hopen u met deze aanvullende informatie van dienst te zijn geweest.

Met hoogachting en broedergroet,

J. Ophoff
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Deputaten voorbereiding voor
de volgende generale synode
P/a J. Luiten

Bergerweg 65
1816 BP  Alkmaar

Alkmaar, 28 februari 1996

Aan de Generale Synode, bijeen te komen
op 10 april 1996 te Berkel en Rodenrijs
Postbus 254
2650 AG  BERKEL EN RODENRIJS

Weleerwaarde en eerwaarde broeders,

Deputaten voorbereiding voor de volgende generale synode, benoemd door de GS Ommen
1993, rapporteren u het volgende.

1. Deputaten hebben naar art. IX.2 van de huishoudelijke regeling het deel van de Acta
en de Handelingen dat niet meer aan de GS Ommen 1993 zelf kon worden voorgelegd,
vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden nadat de afgevaardigden de gelegenheid
hebben gehad opmerkingen in te dienen over de concepten.

De Acta verschenen half maart 1994, zes maanden na sluiting van de synode. Dat is
een maand later dan bij de voorgaande generale synode.
De uitwerking van de besprekingen en de vaststelling ervan vergden nogal wat tijd.
Dit komt met name doordat veel besluiten en juist met betrekking tot de zwaarste
onderwerpen pas na het zomerreces konden worden genomen. Om deze reden was het
ook nodig de oud-synodeleden bij de vaststelling van de Acta te betrekken.
Van de kant van uitgeverij De Vuurbaak is alle nodige medewerking verleend.

2. Deputaten hebben verwerkt wat in de evaluatie op de GS Ommen 1993 schriftelijk en
mondeling naar voren is gebracht, vgl. Acta GS Ommen artikel 106. Zij hebben ook
een evaluerend gesprek gehad met een deputatie van de kerk te Ommen.
Wat uit de evaluatie voortvloeit voor de samenroepende kerk is al aan de kerk te
Berkel en Rodenrijs doorgegeven.
Wat uit de evaluatie geconcludeerd kan worden voor de manier van vergaderen van de
synode, is samengevat in een nota die als bijlage bij dit rapport is gevoegd.

3. Eén van de punten uit de evaluatie is dat de voorlichting over de manier van vergade-
ren, die op de eerste synodedag wordt gegeven, verbetering behoeft. De voorlichting
werd tot nog toe onvoorbereid verzorgd door afgevaardigden die al eerder een synode
hadden meegemaakt.
Deputaten menen dat de voorlichting bezien kan worden vanuit het aspect van
voorbereiding en daarom goed verzorgd kan worden door deputaten voorbereiding.
Als oud-moderamen hebben zij er ook de nodige ervaring voor.
Om van deze wijze van voorlichten een regel te maken, stellen deputaten u voor om
aan hoofdstuk 1 van de huishoudelijke regeling als punt 12f toe te voegen:
f. wanneer na de constituering van de vergadering het moderamen zich terugtrekt

voor de voorlopige planning van de agenda, een voorlichtingsmoment voor de
overige afgevaardigden creëren, te verzorgen door deputaten voor voorbereiding
van de volgende synode, met het doel voorlichting te geven over tekstverwerking,
het opstellen van rapporten en besluitteksten en de vergadertechniek.

4. De wijzigingen in de huishoudelijke regeling waartoe de GS Ommen 1993 besloot
(Acta art. 85 en 88), zijn in de regeling verwerkt.
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Omdat de regeling regelmatig aanpassing behoeft, hebben deputaten in overleg met
deputaten voor generaal-synodale publikaties besloten tot een eenvoudige uitgave, die
van synode tot synode bijgewerkt en opnieuw vermenigvuldigd kan worden.
De regeling is door de samenroepende kerk aan de afgevaardigden toegezonden. U
ontvangt hem hierbij als bijlage.

5. Het draaiboek voor generale synoden is op punten waar dat nodig bleek, aangepast.
Het gaat om diverse kleinere punten die in de evaluatie naar voren zijn gekomen.
Vermeldenswaard is het punt dat de samenroepende kerk de financiën met betrekking
tot het samenroepen van de generale synode van begin aan gescheiden houdt van haar
eigen financiën.
Het in het draaiboek opgenomen specimen voor een besluittekst is bijgewerkt en van
een toelichting voorzien. Het is als bijlage gevoegd bij de huishoudelijke regeling. Dit
laatste geldt ook voor de bijgewerkte Instructie voor commissies.

6. Al tijdens de GS Ommen 1993 bleek dat er in de regelingen nog niets is vastgelegd
met betrekking tot het gebruik van PC's (hardware en software). Deputaten hebben in
verband hiermee aan de Instructie voor het hoofd secretariaat toegevoegd:
- het hoofd secretariaat is er verantwoordelijk voor dat alle programmatuur waarop

auteursrecht berust, en alle bestanden van de computers zijn gewist, voordat deze
na sluiting van de synode aan derden ter beschikking worden gesteld.

- programma's en bestanden die eigendom zijn van de synode, worden overgedra-
gen aan het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen.

7. In verband met het gebruik van PC's is het gewenst, dat deputaten en synodeleden
aanwijzingen krijgen voor een goede en uniforme opmaak van rapporten en besluittek-
sten. Ook in het contact met De Vuurbaak ter zake van de afwikkeling van Acta bleek,
dat dit in het bijzonder nodig is voor teksten die gedrukt moeten worden, zoals
deputaten- en commissierapporten en Acta. Als de teksten in een zo vroeg mogelijk
stadium op de gewenste manier worden ingericht, bevordert dat een spoedige verwer-
king ervan voor de Acta.

In overleg met deputaten voor generaal-synodale publikaties en uitgeverij De Vuur-
baak is hiertoe de bestaande Nota inzake spelling en interpunctie ten behoeve van
generaal-synodale publikaties van de gereformeerde kerken in Nederland aangevuld
met afspraken en regels voor de opmaak van teksten. Van de gelegenheid is gebruik
gemaakt om de hele nota weer bij te werken.
De aldus bijgewerkte nota is gevoegd bij de huishoudelijke regeling en tijdig aan de
diverse deputaatschappen toegezonden voor het opstellen van hun rapport.
Deputaten vragen uw goedkeuring over deze nota, op dezelfde wijze als de GS
Groningen-Zuid 1978 een eerdere versie ervan goedkeurde (Acta art. 425, besluit VI
1), namelijk door zonder in details te treden zich aan te sluiten bij de door deputaat-
schappen in onderling overleg gemaakte afspraken.

8. De GS Ommen 1993 besloot ten aanzien van de advisering door hoogleraren niet meer
te regelen dan in de huishoudelijke regeling is vastgelegd. Grond daarvoor was dat
inschakeling van hoogleraren, behalve via de vastgestelde regeling, telkens opnieuw
op praktische problemen blijkt te stuiten (Acta art. 85 besluit 2 en grond 2).

Toch is tijdens de GS Ommen 1993 in de praktijk gebleken dat er bij hoogleraren-
adviseurs en de synode soms verschillende verwachtingen bestaan ten aanzien van de
mogelijkheden van het geven van adviezen. Deputaten hebben hierover contact gehad
met hoogleraren-adviseurs, die ons berichtten slechts beperkte mogelijkheden voor
advisering te hebben en daarom geen nieuwe gezichtspunten naar voren te kunnen
brengen. Zie hiervoor het schrijven van hoogleraren-adviseurs dd. 25 februari 1995,
dat als bijlage bij dit rapport is gevoegd.

Wel stellen deputaten u voor om aan hoofdstuk 3 van de huishoudelijke regeling als
punt 4 toe te voegen:
4. Een advies over de zaak zelf wordt in de eerste besprekingsronde uitgebracht. In

een tweede of derde ronde dient het advies zich te beperken tot eventueel ing-
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ediende tegenvoorstellen en amendementen.

Grond:

In het besluitvormingsproces heeft de eerste besprekingsronde als functie de leden van
de vergadering het materiaal te verschaffen aan de hand waarvan zij hun mening
vormen. In dat kader past een deskundig advies. Wanneer in volgende ronden nieuwe
aspecten worden aangedragen, kan het zinvol zijn daarover deskundig advies te ver-
strekken.

9. De verzendregeling voor de Acta vermeldt onder punt 2b dat de Acta worden toege-
zonden aan 'de predikant(en) van de samenroepende kerk'. Deputaten stellen u voor dit
als volgt uit te breiden: 'de samenroepende kerk 6 exemplaren, voor predikant(en),
koster en andere hoofdmedewerkers'. Deputaten menen dat ook aan de koster en
andere hoofdmedewerkers vanwege hun bijzondere inzet voor de synode een passende
herinnering toekomt.

Deputaten wensen u wijsheid van God toe door zijn Heilige Geest om in rust en voortva-
rendheid goede besluiten te nemen voor onze kerken.

De deputaten,

M.H. Sliggers
B. van Zuijlekom
J. Luiten, rapporteur
H. Folkers

Bijlagen:

(1. Nota inzake de evaluatie van GS Ommen 1993)
2. Huishoudelijke regeling met bijlagen
(3. Schrijven van hoogleraren-adviseurs dd. 25 februari 1995)
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Generaal Synodale Publikaties

Huishoudelijke regeling

voor

generale synoden



5

INHOUD

Huishoudelijke regeling voor generale synoden

Bijlagen:

1 Instructie voor het financieel beleid van de generale synode

2 Instructie voor commissies

3 Nota inzake opmaak, spelling en interpunctie

4 Specimen-besluittekst

5 Lijst van afkortingen BBK

6 Verzendregeling deputatenrapporten, acta en handelingen
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HUISHOUDELIJKE REGELING VOOR GENERALE SYNODEN

1 Samenroepende kerk

De samenroepende kerk zal, in overleg met deputaten voor voorbereiding van de volgende
synode en zoveel mogelijk in overeenstemming met eventuele aanwijzingen door de vorige
synode gegeven:
1. met advies van de classis tijd en plaats van de eerstkomende synode vaststellen;
2. twaalf maanden voor de datum van de synode een oproep doen uitgaan door aan

alle kerken, classes en particuliere synoden bekend te maken:
a. de vastgestelde tijd en plaats van de eerstkomende synode,1

b. het postadres waar stukken voor het agendum worden ingewacht,
c. dat zes maanden voor de aanvang van de synode een eerste informatie zal

worden verstrekt over de zaken van het agendum voor de synodale vergade-
ring,

d. de sluitingsdatum voor het indienen van stukken voor het agendum en deze
stellen op drie weken voor de vastgestelde tijd van aanvang van de synode.
De synode zal zelf beoordelen of zij na de sluitingsdatum in bijzondere
gevallen nog stukken zal aanvaarden en in behandeling nemen;

3. voorzieningen treffen die een efficiënt werken van de synode mogelijk maken;
hierbij dient aandacht te worden besteed zowel aan een goede accommodatie voor
het houden van de plenaire zittingen, het werk van de commissies en de administra-
tieve dienstverlening als aan de huisvesting en verzorging van de leden der synode;2

4. de gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit uitnodigen ter synode
voor het geven van eventuele adviezen;

5. zes maanden voor de datum van de synode de eerste informatie omtrent de zaken
van het agendum verstrekken aan alle kerken, classes en particuliere synoden,
alsmede aan deputaten voor de betrekkingen met buitenlandse kerken, ter kennisge-
ving aan deze kerken. Zij stelt hiertoe een lijst samen, die
a. is ingedeeld in vaste rubrieken naar het volgende grondpatroon:

1. Leer
2. Kerkregering
3. Eredienst
4. Evangelisatie en zending
5. Theologische Universiteit
6. Binnenlandse betrekkingen
7. Buitenlandse kerken
8. Hoge Overheid
9. Synodalia
10. Particularia
11. Varia

b. een duidelijke omschrijving bevat van de hoofdinhoud van voorstellen en
verzoeken;

6. twee maanden voor de datum van de synode
a. de lijst van zaken voor het agendum toezenden aan alle kerken, classes en

particuliere synoden, alsmede aan deputaten betrekkingen met buitenlandse
kerken, ter kennisgeving aan deze kerken;

b. dezelfde lijst, de deputatenrapporten en de huishoudelijke regeling voor
generale synoden toezenden zowel aan de door de particuliere synoden be-
noemde primi-afgevaardigden als aan de gewone hoogleraren van de Theo-
logische Universiteit.
De lijst zal op dezelfde wijze worden samengesteld als onder 1.5 a en b is
genoemd, aangevuld met de sedert de eerste informatie ingekomen zaken
voor het agendum;

7. op dezelfde tijdstippen als genoemd onder 1.5 en 1.6 de gereformeerde pers infor-
meren omtrent de zaken van het agendum, met dien verstande dat deze gegevens
worden verstrekt voorzover zij niet vertrouwelijk zijn;

8. in overleg met het Archief- en Documentatiecentrum zorgdragen dat de in het
generale archief voor het synodale werk beschikbaar gehouden exemplaren van de
Acta en Handelingen van de voorgaande synoden sedert 1892 ter plaatse van de
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vergadering aanwezig zijn;
9. na de sluitingsdatum voor het indienen van stukken het concept-agendum vaststel-

len; in dit concept-agendum worden alle kerkordelijk overeengekomen punten
opgenomen3 en de bijbehorende lijst van ingekomen stukken, aangevuld met wat
tot de sluitingsdatum is binnengekomen;

10. twee weken voor de opening der synode een uitnodiging sturen aan de pri-
mi-afgevaardigden en aan de adviseurs, met mededelingen over plaats en tijd van
bidstond en opening synode en over logiesadressen;

11. op de avond voorafgaande aan de opening van de synode een bidstond beleggen en
als voorganger in deze dienst uitnodigen de praeses, of, bij verhindering van deze,
de assessor van de laatstgehouden synode;

12. op de vastgestelde tijd en plaats:
a. de synode op christelijke wijze openen,
b. de credentiebrieven onderzoeken en daarover rapport uitbrengen,
c. de verkiezing leiden van het moderamen, achtereenvolgens van de praeses,

de assessor, de eerste en de tweede scriba,
d. de leiding overdragen aan de door de synode gekozen praeses,
e. het agendum met alle bijbehorende stukken overdragen aan het moderamen,

het moderamen in kennis stellen van alles wat gedaan is om 'een efficiënt
werken van de synode mogelijk te maken' (zie 1.3 en 10).

2 Moderamen

Het moderamen zal
1. bestaan uit een praeses, een assessor, een eerste scriba en een tweede  scriba. De

praeses leidt de zittingen der synode overeenkomstig hetgeen bepaald is in art. 34
KO.
Krachtens zijn verantwoordelijkheid voor een ordelijke en efficiënte wijze van
werken tijdens de plenaire zittingen ziet hij toe ook op de arbeid ter voorbereiding
van die zittingen.
De assessor staat de praeses bij in de leiding en vervangt hem in voorkomende
gevallen. Hij behartigt in overleg met de quaestor synodi de materiële en financiële
belangen der synode.
Hij draagt er zorg voor, dat de voor het archief bestemde stukken aan de archivaris
ter hand worden gesteld en hij geeft adviezen aan de commissies, indien deze dat
verzoeken.
De eerste scriba houdt aantekening van het verhandelde. Hij maakt de Acta en
Handelingen gereed. Telkens wanneer een gedeelte in concept gereed is, legt hij dit
ter vaststelling aan de vergadering voor. Hij verzendt binnen een week de vastge-
stelde tekst als zetklare kopij naar de drukker.
De tweede scriba verzorgt de uitgaande correspondentie. Hij regelt de werkzaamhe-
den voor de typekamer, mede opdat de te vermenigvuldigen stukken de leden der
synode tijdig bereiken.
In voorkomende gevallen vervangt hij de eerste scriba;

2. na kennisneming van het agendum de vergadering dienen met voorstellen als
genoemd onder 4.2-4;

3. toezien op de naleving van het door de synode vastgestelde werk- en tijdschema;
4. zodra voor een bepaald deputaatschap deputaten kunnen worden aangewezen, de

vergadering dienen met een voordracht ter benoeming;
5. de commissies en personen aan wie punten van het agendum ter voorbereiding zijn

toevertrouwd, van advies dienen inzake een efficiënte wijze van werken.

3 Adviseurs

1. De gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit zullen door de roepende
kerk worden uitgenodigd voor het geven van eventuele adviezen.
Zij geven hun eventuele adviezen in de vrije discussie ter plenaire zitting.
Is bij een bepaalde zaak de deskundige inbreng van een hoogleraar gewenst, dan
wordt deze op voorstel van of in overleg met het moderamen verzocht deel te
nemen aan het werk van de commissie aan welke deze zaak ter fine van advies is
toevertrouwd.
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Ten dienste van de adviseurs gelden de volgende bepalingen:
a. zo spoedig mogelijk na de opening van de synode zal een voorlopig werk-

en tijdschema verstrekt worden aan de adviseurs;
b. aan het eind van elke vergaderweek zal een zo gedetailleerd mogelijk werk-

schema voor de volgende vergaderweek aan de adviseurs verstrekt worden;
c. in geval adviezen wenselijk en/of noodzakelijk worden geacht, zal dit tel-

kens bij het verstrekken van dit werkschema worden vermeld, onder over-
legging van de benodigde werkstukken.

2. De dienaar (dienaren) des Woords van de roepende kerk zal (zullen) door de prae-
ses worden uitgenodigd de zittingen der synode als adviseur(s) bij te wonen.

3. Deputaten worden door de synode uitgenodigd bij de behandeling van op hun
deputaatschap betrekking hebbende zaken aanwezig te zijn, eventueel het woord te
voeren en hun advies te geven.

4 Werkschema

De synode zal bij haar werkzaamheden de volgende orde in acht nemen:
1. nadat het moderamen heeft zitting genomen verzoekt de praeses de leden van de

synode en de aanwezige adviseurs door op te staan van hun zitplaatsen te beloven al
hun arbeid ter synode te zullen verrichten in onderworpenheid aan de Heilige
Schrift en in gebondenheid aan de aangenomen belijdenis; deze belofte zal ook
worden gevraagd indien iemand voor het eerst als vervanger ter synode aanwezig
is;

2. het moderamen neemt kennis van het agendum en dient de vergadering met
voorstellen inzake
a. de sluitingstermijn voor het aanvaarden van stukken voor het agendum;
b. het aantal in te stellen commissies van voorbereiding;
c. de aan te wijzen commissievoorzitters;

3. nadat de vergadering besluiten heeft genomen betreffende de onder 2 genoemde
voorstellen, wordt zij geschorst teneinde het moderamen gelegenheid te geven voor
breed overleg - samen met de aangewezen commissievoorzitters en de hoogleraar in
het kerkrecht - inzake de verdere werkwijze der synode en de huishoudelijke zaken,
waaronder de benoeming van een quaestor (en diens plaatsvervanger), een financi-
ele controle-commissie en een begrotingscommissie.
De samenstelling van deze commissies en de werkwijze zowel van de commissies
als van de quaestor zijn nader omschreven in de instructie 'Financieel beleid', welke
instructie als bijlage is opgenomen in de Acta van de Generale Synode van Heemse
1984/85;

4. in de loop van de eerste zittingsweek wordt het resultaat van dit overleg aan de
vergadering voorgelegd. Op voorstel van het moderamen wordt vastgesteld:
a. de verdere samenstelling van de commissies van voorbereiding;
b. de verdeling van de onderwerpen en overige punten van het agendum over

commissies en personen ter fine van advies;
c. een schema van de volgorde waarin, de tijden waarop en het tijdsbestek

waarbinnen het agendum verantwoord kan worden afgehandeld.
Dit schema dient ervan uit te gaan, dat de afhandeling van het agendum
plaats vindt in één of meer reeksen van zittingen.
Nadat de vereiste huishoudelijke zaken zijn afgehandeld, doet de praeses de
synode uiteengaan voor commissoriale arbeid;

5. de aangewezen commissies en personen ontvangen gelegenheid de voorbereidende
werkzaamheden te verrichten en hun rapporten en adviezen op te stellen;

6. het moderamen blijft contact houden met de commissies en personen, aan wie
agendapunten ter fine van advies zijn toevertrouwd, ziet toe op de naleving van het
aangenomen werk- en tijdschema en draagt er zorg voor dat stukken, rapporten en
adviezen die voor behandeling in aanmerking komen, zo tijdig aan de leden en
adviseurs van de synode worden toegezonden, dat deze gelegenheid hebben er
voldoende kennis van te nemen;

7. op tijd en plaats bij het uiteengaan vastgesteld komt de synode weer in plenaire
zitting bijeen. De punten van het agendum worden afgehandeld in één of meer
reeksen van zittingen;

8. wanneer artikelen van Acta of Handelingen gereed gekomen zijn, zullen deze in
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concept aan de leden worden uitgereikt. Ingediende concept-acta worden binnen
een week na uitreiking vastgesteld; de Acta in een openbare zitting, de Handelingen
in een besloten zitting;

9. na afhandeling van de punten van het agendum wordt de roepende kerk voor de
volgende generale synode aangewezen. De praeses houdt de censuur naar art. 48
KO, spreekt een slotwoord en sluit de vergadering naar art. 29 KO.

5 Commissies en rapporteurs

1. Algemeen
a. Elke commissie van voorbereiding staat onder leiding van de door de syno-

de aangewezen voorzitter,
b. uit de commissie wordt in onderling overleg een waarnemend voorzitter

aangewezen,
c. alle commissieleden ontvangen kopieën van alle aan de commissie ter fine

van advies toevertrouwde stukken,
d. de voorzitter is verantwoordelijk voor alle in origine afgegeven stukken en

draagt er zorg voor, dat deze stukken na afhandeling van een zaak worden
terugbezorgd bij de eerste scriba,

e. is een zaak ter synode afgehandeld, dan zorgt de voorzitter der commissie
ervoor dat het rapport met de besluiten in eindredactie in tweevoud, door
hem ondertekend, wordt ingeleverd bij de eerste scriba.

2. Het werk van de leden en rapporteurs.
Elke commissie van voorbereiding zal
a. voor alle dingen de aan haar toevertrouwde stukken van het agendum inven-

tariseren. Hierbij dient zij
1. goede aandacht te geven aan de vraag van de ontvankelijkheid der

stukken, alsmede na te gaan of geen misbruik is gemaakt van het
recht van appel;

2. onderscheid te maken tussen zaken die dermate eenvoudig en
doorzichtig zijn, dat kan worden volstaan met het aanbieden van een
concept-besluit én zaken die een rapport vereisen;

b. in overleg met het moderamen één of meer rapporteurs aanwijzen;
c. de aangewezen rapporteurs de gelegenheid geven om zelfstandig de hun

toevertrouwde stukken in kaart te brengen, te analyseren en te beoordelen.
De rapporteurs leggen op korte termijn hun eerste indruk vast in een kort
werk-document, dat ter kennisneming aan het moderamen van de synode
wordt voorgelegd.
Na bespreking van het eerste onderzoek verzoekt zij de rapporteurs op basis
van het commissieoverleg een concept-rapport gereed te maken.
Na goedkeuring van het concept-rapport machtigt zij de rapporteurs een
commissierapport klaar te maken ten dienste van de synode;

d. wanneer bepaalde punten uit rapporten van de deputaten niet duidelijk zijn,
of ook wanneer zij op belangrijke punten met de deputaten van mening
verschilt, eerst met de betreffende deputaten in overleg treden, voordat aan
de synode advies wordt uitgebracht;

e. gerechtigd zijn in gewichtige zaken eerst een voorlopig rapport met con-
cept-conclusies aan de leden der synode te verstrekken, met het verzoek
voor een daarbij aan te geven datum kritische opmerkingen schriftelijk ter
kennis van de commissie te brengen, om eerst daarna een definitief rapport
aan de synode aan te bieden.

6 Vergadertechniek

1. Rapporten en adviezen die tijdig aan de leden werden verstrekt, zullen niet worden
voorgelezen maar dadelijk in behandeling worden genomen.
Voor toelichting en/of verdediging treedt de aangewezen rapporteur op, eventueel
aangevuld door de commissievoorzitter. Afhandeling zal zoveel mogelijk in één of
meer zittingen achtereen geschieden.
Schorsing van de vergadering voor commissieberaad zal slechts plaatsvinden,
wanneer een goede afhandeling dit vereist en de rapporteur hierom verzoekt of de
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praeses dit voorstelt.
2. Bij de bespreking van rapporten, adviezen en concept-acta en -handelingen ziet de

praeses erop toe, dat terminologische of redactionele kritiek, die vooraf schriftelijk
bij de rapporteur kon worden ingediend, niet in de plenaire zitting wordt uitge-
bracht.

3. Niet dan bij uitzondering en met goedvinden van de vergadering geeft de praeses
meer dan twee spreekronden over dezelfde zaak. Hij zal de spreektijd zo rantsoene-
ren, dat verwacht kan worden dat afhandeling plaatsvindt binnen de voor deze zaak
geplande tijd.
In de eerste ronde is het niet mogelijk in te gaan op wat door een vorige spreker is
gezegd.
Tijdens de tweede ronde kan worden ingegaan op hetgeen door sprekers in de eerste
ronde is gezegd. Tegenvoorstellen en amendementen zullen als regel tijdens de
tweede ronde worden ingediend.

4. Voorstellen en amendementen kunnen alleen worden ingediend door leden die naar
art. 32 KO stemrecht hebben. Zij dienen schriftelijk aan de eerste scriba ter hand
gesteld te worden. Een voorstel of amendement komt alleen voor behandeling in
aanmerking, wanneer het door tenminste één lid met keurstem wordt gesteund.

5. Wie een voorstel of amendement heeft ingediend, heeft het recht, voordat de dis-
cussie gesloten wordt, te repliceren.

6. Ingediende voorstellen zullen door de praeses worden onderscheiden in:
a. het oorspronkelijke voorstel;
b. een voorstel dat of volledig of op een wezenlijk onderdeel zich richt tegen

het oorspronkelijke voorstel;
c. een amendement dat wijziging beoogt, zonder het oorspronkelijke voorstel

wezenlijk aan te tasten;
d. een amendement op een reeds ingediend amendement.
Bij stemming zullen eerst aan de orde komen de voorstellen van groep d, vervol-
gens die van groep c en tenslotte die van de groepen a en b, waarbij als regel een
commissievoorstel voorrang krijgt.
Indien een voorstel een aantal onderdelen bevat en de praeses deze onderdelen eerst
afzonderlijk in stemming brengt, zal hij daarna het voorstel in zijn geheel aan een
eindstemming onderwerpen.

7. Besluiten worden zo mogelijk met algemene stemmen genomen.
Is dit niet mogelijk, dan wordt beslist overeenkomstig hetgeen de meeste stemmen
hebben goedgevonden.
In geval van appel of revisie blijven buiten stemming degenen die lid waren van de
vergadering, welke het omstreden besluit nam, of die deze vergadering vertegen-
woordigen.
Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.
Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd.
Tenzij benoemingen met goedvinden van de vergadering geschieden op enkelvou-
dige voordracht van het moderamen, worden personen schriftelijk verkozen.
Om verkozen te worden verklaard, moet iemand de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen hebben verkregen. Blanco stemmen worden niet meegeteld
bij het bepalen van de volstrekte meerderheid.
Indien nodig wordt na twee vrije stemmingen een herstemming gehouden tussen
hen die de meeste stemmen hebben verkregen. Staken hierbij de stemmen, dan
wordt de oudste in leeftijd voor verkozen verklaard.

8. Wie overwegende bezwaren heeft tegen een genomen besluit, heeft het recht zijn
tegenstemmen in de Acta te doen aantekenen. Hij kan ook verzoeken hierbij de aard
van zijn bezwaren aan te duiden.

9. Wie bezwaar heeft tegen een beslissing van de praeses, kan zich op de synode
beroepen.
In dat geval zal zijn bezwaar terstond in behandeling komen.

7 Toegankelijkheid

1. De vergaderingen van de synode zijn toegankelijk voor leden van de Gereformeer-
de Kerken. Met toestemming van het moderamen kunnen ook andere personen de
vergaderingen bijwonen.
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2. Behalve in geval van beoordeling van personen zal de synode niet dan bij volstrekte
noodzaak in besloten zitting vergaderen. Indien zij in comité vergadert, zullen allen
die niet als afgevaardigden, als adviseurs of op uitnodiging van de synode aanwezig
zijn, de vergadering verlaten.

3. Aan vertegenwoordigers van pers, radio of televisie kan de vergadering toestem-
ming verlenen een verslag of reportage van openbare zittingen te maken en deze in
de publiciteit te brengen.
Deze toestemming zal slechts worden verleend, wanneer de volgende voorwaarden
aanvaard worden:
a. de verslaggevers/reporters blijven zelf verantwoordelijk voor hun weergave;
b. de verslaggevers/reporters verplichten zich onjuistheden in hun weergave

via hetzelfde medium, waarvan zij voor hun weergave gebruik maakten, te
rectificeren in de door het moderamen gestelde vorm;

c. de synode behoudt zich het recht voor te verbieden dat bepaalde zaken in de
publiciteit worden gebracht;

d. het moderamen ontvangt in viervoud de tekst van de weergave aanstonds
nadat deze in de publiciteit is gebracht.

8 Deputaten van de generale synode

1. Bij het benoemen van deputaten zal de synode de volgende richtlijnen aanhouden:
a. de deputaatschappen worden zo klein mogelijk gehouden;
b. personen die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben, komen voor benoeming

niet meer in aanmerking;
c. een cumulatie van functies wordt zoveel mogelijk vermeden.

2. De benoemde deputaten zullen
a. op uitnodiging van de door de synode aangewezen samenroeper(s) zo spoe-

dig mogelijk bijeenkomen om hun werkzaamheden zo te regelen, dat deze
binnen de daarvoor gestelde tijd tot een goed einde gebracht kunnen wor-
den;

b. hun werkzaamheden verrichten in gebondenheid aan de door de synode
omschreven opdracht;

c. van hun handelingen schriftelijk rapport uitbrengen aan de eerstvolgende
synode. Zij dienen ernaar te streven aan hun rapport conclusies te verbin-
den, die dermate bondig geformuleerd zijn, dat ze in aanmerking komen
voor een directe behandeling ter synode;

d. tenzij de synode anders bepaald heeft, hun rapport uiterlijk drie maanden
voor de bijeenkomst van de eerstvolgende synode indienen bij de roepende
kerk;

e. indien krachtens een beslissing van de synode toezending aan de kerken
dient plaats te vinden, het rapport zo tijdig toezenden, dat het de kerken
bereikt binnen de in de opdracht van deputaten gestelde termijn;

f. terzake van de te maken onkosten en de verantwoording daarvan zich gedra-
gen naar de regels zoals die zijn vastgesteld in de instructie 'Financieel
beleid', welke instructie als bijlage is opgenomen in de Acta van de Genera-
le Synode van Heemse 1984/1985, op de Generale Synode van Ommen
1993 als volgt geamendeerd: bij het declareren van reiskosten vindt een
vergoeding plaats op basis van 1e klas Ned. Spoorwegen of de door de
overheid fiscaal neutraal vastgestelde kilometervergoeding voor auto's;

g. in hun rapport aan de volgende synode een rooster van aftreden opnemen,
waarbij ermee gerekend wordt dat de synode niet vaker dan twee keer tot
herbenoeming overgaat, tenzij aangetoond wordt dat specifieke deskundig-
heid van een deputaat aftreden ongewenst maakt.

9 Deputaten voor voorbereiding van de volgende generale synode

De leden van het moderamen van de synode zullen, na de sluiting van haar zittingen, als
haar deputaten
1. uitvoering geven aan de besluiten van de synode, voorzover deze niet aan andere

deputaten werd opgedragen;
2. de tekst van het laatste deel van de Acta of Handelingen dat niet meer aan de syno-
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de kon worden voorgelegd, vaststellen,
3. de samenroepende kerk voor de volgende synode van advies dienen bij de uitvoe-

ring van hetgeen bepaald is ten aanzien van de taak van die kerk.

Noten:

1. Bij de informatie aan de kerken, classes en particuliere synoden dient de roepende
kerk erop te wijzen, dat het dringend gewenst is de afgevaardigden tenminste twee
maanden voor de aanvang van de synode te benoemen. 

2. Tot de 'goede accommodatie' behoort:
a. vergaderruimte voor plenaire zittingen (plaats voor moderamen, afgevaar-

digden, adviseurs, deputaten, rapporteur en commissievoorzitter, pers en
publiek); goede geluidsinstallatie (microfoons tenminste op moderamentafel
en katheder);

b. vergaderkamers, in aantal overeenkomend met het aantal commissies, voor
6 à 7 personen, met kastruimte, computer en printer voor tekstverwerking;

c. moderamenkamer met vergader- en archiefruimte, met twee computers en
printers voor tekstverwerking;

d. secretariaat, typistes met ervaring in tekstverwerking, fotokopieer-apparaat,
schrijfmachine, 3 computers met printer voor tekstverwerking, papiervoor-
raad;

e. telefoonaansluiting in c en d; telefooncel;
f. postbus;
g. conversatiezaal met buffet en zitgelegenheid voor ca. 40 personen.
Een en ander wordt meer gedetailleerd vastgelegd en geactualiseerd in een draai-
boek. 

3. Het concept-agendum is als volgt op te stellen:
1. opening namens de samenroepende kerk
2. onderzoek van de credentiebrieven en presentie
3. verkiezing van het moderamen
4. constituering van de vergadering
5. betuiging van instemming met de aangenomen belijdenis der kerken
6. vaststelling van het agendum van de synode
7. behandeling van de ingekomen stukken en rapporten
8. benoemingen
9. vaststelling van de Acta en de Handelingen
10. aanwijzing van de samenroepende kerk voor, alsmede tijd en plaats van de

volgende synode
11. censuur naar art. 48 KO
12. rondvraag
13. evaluatie
14. sluiting
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Bijlage 1

INSTRUCTIE VOOR HET FINANCIEEL BELEID VAN DE
GENERALE SYNODEN

Inleiding

De financiële administratie van een generale synode strekt zich uit over het kalenderjaar
van samenkomen en de twee daarop volgende kalenderjaren.

De financiële administratie wordt gevoerd door de quaestor, welke met diens plaatsver-
vanger, op voordracht van de samenroepende kerk, door de synode wordt benoemd.

De administratie moet voldoen aan de regels van het zogenaamde omzetstelsel, hetgeen
inhoudt dat de openingsbalans niet alleen de middelen vermeldt welke van de vorige
synode werden ontvangen, maar tevens de vorderingen weergeeft op deputaatschappen en
eventueel op quaestores van particuliere ressorten; uiteraard ook melding maakt van nog
verschuldigde bedragen en vooruit ontvangen omslagen.
Ditzelfde geldt voor de afsluiting van de driejaarlijkse periode. Ook dan zullen de saldi bij
de deputaatschappen en de stand van zaken met betrekking tot de omslag duidelijk moeten
worden aangegeven, teneinde een zuivere weergave te verkrijgen van wat er werkelijk in
de verslagperiode heeft plaatsgehad en voorts ook om een goede grensafbakening te
kunnen aangeven tussen de oude en de nieuwe synode.
Ook voor de verslagen van de penningmeesters van de verschillende deputaatschappen
zullen de normen van dit omzetstelsel moeten worden toegepast.

De administratie dient inzicht te verschaffen in de kosten van:
a. de generale synode met betrekking tot:

1. de reiskosten van de synodeleden;
2. de verblijfskosten van de synodeleden;
3. de secretariaatswerkzaamheden en bureaukosten;

b. 1. het drukken van de Acta;
2. de kosten van de generaal-synodale publikaties;

c. de deputaatschappen, en hiervan nader:
1. de reiskosten;
2. de vergaderkosten;

d. de archiefbewarende kerk.

1 Quaestor

1.1 Aan de quaestor is opgedragen het zorgvuldig beheer van de onder zijn berusting
gekomen gelden.
Hij zal daarvan nauwkeurig administratie voeren overeenkomstig het bepaalde in de
inleiding van deze nota.

1.2 Hij beheert het hem ter beschikking gestelde vermogen krachtens machtiging van
het moderamen van de generale synode die hem in deze functie benoemde.

1.3 De quaestor zal slechts uitgaven doen na goedkeuring van het moderamen der
synode, welke goedkeuring moet blijken uit een paraaf of handtekening van degene
die daarvoor door het moderamen is aangewezen. Dit zal als regel de assessor zijn
en bij diens ontstentenis degene die als scriba II fungeert.
1.3.1 Deze regel van fiattering door of namens het moderamen geldt ook voor de

periode dat de generale synode zal zijn gesloten en er nog geen nieuwe
generale synode is samengekomen.

1.3.2 Voor betalingen aan de deputaatschappen, welke duidelijk vallen binnen het
kader van de daarvoor vastgestelde begroting, is geen paraaf of medeonder-
tekening vereist; wel zal nodig zijn dat de betreffende penningmeester een
verzoek aan de quaestor schriftelijk uitbrengt.

1.4 De quaestor zal zich in het algemeen en bij voorkeur bedienen van girale betaling-
en, zulks ter vermijding van onnodige risico's en ter bevordering van administratie-
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ve duidelijkheid.
1.5 De quaestor zal bevoegd zijn een omslag te heffen tot dekking van de totale kosten

welke door de generale synode bij begroting (zie onder 3) zijn vastgesteld. Hij
brengt deze omslag - gelijkelijk verdeeld over de drie jaren van de synode en bere-
kend naar de ledentallen zoals het jaarlijkse Handboek die vermeldt - aan de quaes-
tores van de particuliere ressorten in rekening en bij ontstentenis van dezen aan de
desbetreffende classicale quaestores.

1.6 De quaestor ziet erop toe dat het vermogen - voorzover niet bestemd voor de lopen-
de verplichtingen - een goede belegging krijgt en een optimaal rendement oplevert.
De beleggingsvorm dient risicomijdend te zijn en het element van de beschikbaar-
heid mag niet worden verwaarloosd.

1.7 De quaestor dient zowel over het eerste als over het tweede jaar een financieel
overzicht samen te stellen ten behoeve van de controlecommissie.
De bestedingen dienen naar de in de inleiding genoemde kostengroepen a t/m d te
zijn gespecificeerd en de ontvangsten terzake van de omslagheffing moeten over-
eenstemmen met de ledentallen van de handboeken.

1.8 Zodra de drie jaren van de betreffende generale synode zijn verstreken, dient een
totaalverslag te worden opgemaakt.
In dit verslag moet een vergelijking worden gemaakt met ten minste twee voor-
gaande generale synoden en moeten de cijfers worden vergeleken met die van de
begroting. Verklaring van de verschillen tussen begroting en werkelijkheid zal
onderdeel van het verslag hebben te zijn.

1.9 De quaestor legt het in 1.8 bedoelde verslag voor aan de controlecommissie (zie
onder 2) en brengt het - nadat de controle heeft plaatsgehad en de juistheid ervan is
vastgesteld - uit aan de eerstvolgende generale synode.
De controlecommissie geeft blijk van haar akkoordbevinding door medeonderteke-
ning van het verslag.

1.10 Zodra door een nieuwe generale synode een nieuwe quaestor en een nieuwe contro-
lecommissie zijn benoemd, komen deze met quaestor en controlecommissie van de
voorbije synode bijeen voor de overdracht van geld en bescheiden overeenkomstig
de stand van zaken zoals die uit het verslag blijkt.

2 De financiële controlecommissie

2.1 De door de generale synode benoemde controlecommissie is aanwezig bij de overd-
racht van geld en bescheiden als bedoeld in 1.10 en stelt met de nieuwe quaestor
vast dat de overgedragen zaken overeenkomen met de gegevens van het aan de
synode uitgebrachte verslag van de afgelopen periode.

2.2 De controlecommissie blijft in functie tot-en-met de overdracht van gelden en be-
scheiden aan de quaestor van de volgende synode.
2.2.1 Zij controleert jaarlijks voor 31 maart de administratie van het voorafgaande

kalenderjaar en gaat na of de gelden op een verantwoorde wijze worden be-
heerd;

2.2.2 zij geeft desgevraagd hulp aan de quaestor;
2.2.3 over de resultaten van haar controle van het eerste en van het tweede jaar

rapporteert zij aan de deputaten ter voorbereiding van de eerstvolgende
generale synode; met betrekking tot het rapport over de controle van het
derde jaar geldt het bepaalde in 2.3.

2.3 Met betrekking tot het eindverslag van de driejarige periode ziet de controlecom-
missie erop toe, dat de penningmeesters van de verschillende deputaatschappen hun
financiële verantwoording op tijd (zie onder 4) bij de quaestor inleveren.
2.3.1 Tezamen met de quaestor controleert zij de desbetreffende verslagen;

a. of de bestedingen vallen binnen het kader van het deputaatschap;
b. of voor de bestedingen deugdelijke bewijsstukken aanwezig zijn;
c. of voor eventuele investeringen, bijdragen aan derden of bezoeken

aan derden-landen door één of meer deputaten, rechtsgeldige beslui-
ten zijn genomen;

2.3.2 Zij gaat ook na of de deputatenverantwoording op de juiste wijze in het
eindverslag van de quaestor is verwerkt.

2.4 De controlecommissie zal het eindverslag van de quaestor toetsen aan de cijfers van
de door de quaestor gevoerde administratie, inclusief de onder 2.3.2 genoemde
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verwerking van de financiën van de deputaatschappen.
Bij gebleken juistheid wordt het verslag van de quaestor door haar voor akkoord
medeondertekend.

3 De begrotingscommissie

3.1 De generale synode stelt aan het begin van haar zittingen de begroting vast van de
te maken kosten voor het jaar van samenkomen en de twee daarop volgende kalen-
derjaren.

3.2 In een bijeenkomst van het moderamen der synode met
3.2.1 de quaestor en controlecommissie van de afgelopen generale synode;
3.2.2 de quaestor en controlecommissie van de nieuwe en alsdan zittende generale

synode wordt het materiaal verwerkt dat moet leiden tot de opstelling van
de begroting.

3.3 Het materiaal voor de vaststelling van de begroting bestaat uit:
3.3.1 het rapport van de quaestor over de afgelopen drie jaar, met vergelijkende

cijfers van voorgaande synoden;
3.3.2 de verwachtingen met betrekking tot de duur en de omvang van de nieuwe

synode;
3.3.3 de door de onderscheiden deputaatschappen ingediende begrotingen voor de

jaren van de nieuwe synode;
3.3.4 de mogelijk uit de agenda af te leiden of anderszins bekende andere zaken

met extra kosten.
3.4 Wanneer een driejaarlijkse periode kan worden afgesloten met een batig saldo, dan

mag dit de omslagheffing van een volgende generale synode ten goede komen;
omgekeerd, als er over een verslagperiode een tekort is, zal een volgende generale
synode voor een ruime(re) begroting middelen moeten verwerven, welke het ge-
wenste vermogen weer op peil brengen.
3.4.1 Als gewenst peil geldt bij de samenstelling van deze instructie een bedrag

van ƒ 150.000,-.
3.4.2 Bij gewijzigde omstandigheden kan elke generale synode dit bedrag bijstel-

len.
3.5 Het vastgestelde begrotingsbedrag wordt door de quaestor - uitgedrukt in een

jaarlijkse omslag per lid (belijdende- en doopleden tezamen) - binnen één maand na
de vaststelling ter kennis van de quaestores van de particuliere ressorten gebracht,
opdat dezen op hun beurt via de classicale vergaderingen de kerken informeren en
voorzieningen over de betaling van deze omslagen kunnen worden getroffen.

3.6 De eenmaal vastgestelde omslag wordt voor de driejaarlijkse periode waarvoor zij
is vastgesteld, niet dan om dringende redenen gewijzigd, zulks ter verkrijging van
een rustig en evenwichtig verloop van de verplichtingen in het kerkverband.

4 De deputaatschappen

4.1 Deputaten wijzen uit hun kring een penningmeester aan.
4.2 Deputaten declareren hun desbetreffende onkosten bij de eigen penningmeester,

onder overlegging van de daarop betrekking hebbende nota's of kwitanties.
Bij het declareren van reiskosten vindt een vergoeding plaats op basis van 1e klas
Ned. Spoorwegen of de door de overheid fiscaal neutraal vastgestelde kilometerver-
goeding voor auto's.

4.3 De penningmeester vraagt binnen het kader van de voor het deputaatschap vastge-
stelde begroting voor de te maken kosten een voorschot van de generaal-synodale
quaestor.

4.4 De penningmeesters van de verschillende deputaatschappen zullen de quaestor een
sluitende afrekening met bijlagen als bedoeld in 2.3.1b doen toekomen uiterlijk 31
januari van het jaar waarin een nieuwe generale synode samenkomt.

4.5 Van die deputaatschappen welke worden gecontinueerd, zal tegelijk met de afreke-
ning over de voorbije periode een begroting voor de komende driejaarlijkse periode
moeten worden overgelegd.
Hierbij moet worden uitgegaan van de volgende criteria:
4.5.1 de kosten per vergadering (reis- en vergaderkosten);
4.5.2 het aantal vergaderingen;
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4.5.3 bijzondere zaken (vergoeding voor werkzaamheden door derden, aanschaf-
fing van noodzakelijke apparatuur enz.);

4.5.4 de omvang van de rapporten welke aan het eind van de driejaarlijkse perio-
de of eventueel tussentijds moeten worden uitgebracht. Deze omvang dient
in het aantal pagina's tot uitdrukking te worden gebracht.
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Bijlage 2

INSTRUCTIE VOOR COMMISSIES

1. Iedere commissie levert binnen een door het moderamen te bepalen termijn bij het
moderamen een tussentijdse rapportage in over elke zaak die haar ter voorbereiding
is toevertrouwd. Per zaak dient de omvang van dit rapport maximaal een A-viertje
te zijn.
Voor de vormgeving: zie punt 5 van deze instructie.
Het dient een inventarisatie te bevatten van de centrale vraag-, aandachts- en knel-
punten.
Tevens kan gemeld worden of in enig opzicht behoefte bestaat aan het advies van
de adviseurs (vergelijk Huishoudelijke regeling voor generale synoden, 3.1).
Deze notities zullen zo spoedig mogelijk daarna door het moderamen met de res-
pectievelijke commissies worden doorgesproken. Het moderamen kan daarbij ook
zelf, indien hij dit nodig acht, de commissie opdragen adviseurs in te schakelen of
deskundig advies in te winnen.
Het is niet de bedoeling dat de commissies in hun A-viertje reeds allerlei knopen
hebben doorgehakt. De informatie aan en het overleg met het moderamen beoogt
een gestructureerde voorbereiding van de te behandelen zaken en kan het modera-
men een handvat bieden bij de agendering van de verschillende zaken. 
Mocht een commissie reeds een concept-besluittekst in een bepaalde zaak gereed
hebben, dan kan in plaats van het A-viertje uiteraard die besluittekst aan het mode-
ramen worden voorgelegd.

2. Iedere commissie wijst een lid uit haar midden aan voor contact met het secretari-
aat. Deze contactpersoon is het enige commissielid dat toegang heeft tot het secre-
tariaat. Hij is gemachtigd het hoofd secretariaat te vragen bepaalde stukken te
kopiëren of uit te typen en te vermenigvuldigen.

3. De commissies hebben de bevoegdheid om in niet-vertrouwelijke zaken het advies
in te winnen van deskundige broeders buiten de synode en buiten de kring van de
adviseurs. Indien een dergelijk advies noodzakelijk wordt geacht in een vertrouwe-
lijke zaak, is voorafgaande goedkeuring van het moderamen vereist. In beide geval-
len geldt dat de verstrekte adviezen inhoudelijk in de voorstellen van de commissie
worden verwerkt zonder dat de namen van de adviseurs genoemd worden.

4. Indien het de bespreking ter synode bevordert dient aan de voorgestelde besluittek-
sten een rapport vooraf te gaan. Uit een oogpunt van efficiënt vergaderen verdient
het de voorkeur dat de commissies een geannoteerde concept-besluittekst voorbe-
reiden.

5. Wat de vormgeving betreft van de rapporten met concept-besluittekst: linksboven
wordt na de aanduiding 'agenda' in twee cijfers aangegeven om welk punt van de
agendalijst het gaat; de twee cijfers zijn die van rubriek en onderwerp; bijv.: agenda
4.2.
Rechtsboven plaatst het hoofd secretariaat een volgnummer. Voor een specimen-
besluittekst zie de bijlage bij deze instructie.
Wat de A-viertjes betreft: die krijgen evenals de voorstellen voor de plenaire verga-
dering linksboven de aanduiding: 'agenda' plus twee cijfers. Daaronder wordt de
datum geplaatst, bijv.: 'dd. 22 april 1990'. Middenboven komt te staan: 'werkpapier',
en rechtsboven het commissienummer, bijv.: 'commissie 3'.
Onder de kop komt in beide gevallen een onderbroken streep (-----).

6. Als de commissie het uit te brengen rapport heeft vastgesteld, laat de contactper-
soon voor het secretariaat het uittypen en vermenigvuldigen voor de moderamenle-
den. De commissievoorzitter stelt het rapport aan de praeses of de assessor ter hand.
Het moderamen stelt zo spoedig mogelijk vast of rapport en concept-besluittekst in
de voorgestelde vorm kunnen worden voorgelegd aan de vergadering.
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7. Heeft de commissie van het moderamen fiat gekregen voor de plenaire behandeling
van haar rapport, dan laat het commissielid dat door de commissie is aangewezen
voor contact met het secretariaat, het uittypen en vermenigvuldigen (60 exemplaren
bij niet-vertrouwelijke zaken, 45 exemplaren bij vertrouwelijke zaken). Uiteraard
regelt de contactpersoon van de commissie dit via het hoofd secretariaat.

8. Van ieder rapport met concept-besluittekst wordt het benodigde aantal exemplaren
vervaardigd. Het hoofd secretariaat zorgt ervoor dat de stukken in de postvakken
van de synodeleden worden gelegd. Wat met de extra exemplaren gebeurt, is vast-
gelegd in de instructie voor het hoofd van het secretariaat.

9. De leden van de commissie krijgen in kopie alle relevante stukken met betrekking
tot de haar toevertrouwde zaken. De originele stukken blijven onder beheer van de
assessor. De commissie maakt uit of en zo ja welke stukken voor alle synodeleden
worden vermenigvuldigd. Hierbij gaat het erom dat de leden van de synode, zonder
dat ze alle stukken hoeven te ontvangen, voldoende materiaal krijgen om zich een
oordeel te kunnen vormen.

10. Is een zaak ter synode afgehandeld, dan zorgt de commissievoorzitter ervoor dat het
rapport met de besluiten in eindredactie in tweevoud door hem en de rapporteur
wordt ondertekend. Hij levert dit materiaal daarna in bij het moderamen. De voor-
zitter van de commissie en het moderamen zijn er verantwoordelijk voor dat de
definitieve en in de Acta en Handelingen op te nemen stukken voldoen aan de
spellingregels voor generaal-synodale publikaties.
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Bijlage 3

NOTA INZAKE OPMAAK, SPELLING EN INTERPUNCTIE

1 Inleiding

De Generale Synode van Groningen-Zuid 1978 verleende haar goedkeuring aan de door
verschillende deputaatschappen in onderling overleg gemaakte afspraken inzake taalge-
bruik, spelling enz. (Acta artikel 425). Deze afspraken zijn in bijlage 3 toegevoegd aan de
Acta van de GS Groningen-Zuid 1978 (blz. 264--266).
Deputaten voor generaal-synodale publikaties maakten hiervan voor de GS Spakenburg-
Noord 1987 een bewerking. De GS Spakenburg-Noord 1987 besloot deze nota op te nemen
in de huishoudelijke regeling voor generale synoden (Acta artikel 159).
De bedoeling is zoveel mogelijk uniformiteit op het punt van spelling en interpunctie in
Acta, Handelingen, deputaten- en commissierapporten.

Sindsdien wordt door generale synoden en deputaatschappen al meer van computers
gebruik gemaakt. Voor het drukken van rapporten en acta is aanleveren via diskette vereist.
Daarom is meer aandacht voor de opmaak van teksten nodig. Van de gelegenheid wordt
gebruik gemaakt om het geheel van de nota opnieuw te bezien.
De nieuwe versie wordt voorgesteld door deputaten voorbereiding voor de volgende
generale synode, benoemd door de GS Ommen 1993, in overleg met deputaten voor
generaal-synodale publikaties en uitgeverij De Vuurbaak.
Volledigheid mag niet worden verwacht; het gaat om een aantal regels en afspraken.

2 Algemeen

Gevolgd wordt de officiële spelling, nader aangeduid als voorkeurspelling. Deze is te
vinden in de Herziene Woordenlijst van de Nederlandse Taal, samengesteld in opdracht
van de Nederlandse en Belgische regering, 's-Gravenhage 1990, op het secretariaat van de
generale synode aanwezig. Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Utrecht
199212 hanteert deze spelling ook.
Voor bijzondere vragen op het gebied van opmaak, spelling en taalgebruik zij verwezen
naar J. Renkema, Schrijfwijzer, Volledig herziene editie, 's-Gravenhage 19895.
Speciaal over leestekens gaat P.J. van der Horst, Leestekenwijzer, 's-Gravenhage 1990. P.J.
van der Horst, Redactiewijzer, 's-Gravenhage 1993, gaat over het opmaken van teksten die
gepubliceerd moeten worden.

3 Bondigheid rapporten

Eerste vereiste voor een rapport is dat het zo goed mogelijk de generale synode informeert.
Hierdoor dreigt een rapport omvangrijk te worden.
Hier staat tegenover dat de duidelijkheid van een rapport niet altijd evenredig toeneemt met
de omvang ervan. Hoe duidelijker aan een rapporteur voor ogen staat wat hij wil zeggen,
des te duidelijker en bondiger zal hij het ook onder woorden kunnen brengen.

Bondigheid is voor een rapport vereist als het in de Acta moet worden opgenomen. Acta's
van generale synoden nemen toe in aantal pagina's. De Acta van de GS Ommen 1993 telde
750 pagina's, waarvan zo'n 500 voor deputaten- en commissierapporten als bijlagen. Een
record, waarbij een grens bereikt gaat worden.

Een goede tussenmogelijkheid is er als bepaalde delen van een rapport wel nodig zijn voor
informatie van de synode, maar niet voor opname in de Acta. Zaken die een deputaatschap
zelf aangaan, in onderscheid van de uitvoering van hun opdracht, hoeven niet in de Acta.
Dit geldt ook voor sommige bijlagen bij een deputatenrapport.

Rapporteurs doen er goed aan, op dit punt hun rapporten na te gaan en aan te geven welke
passages uit hun rapport voor opname in de Acta gemist kunnen worden.
Uiteindelijk beslist de synode zelf over opname in de Acta.
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4 Opmaak

4.1 Opschriften

Opschriften boven hoofdstukken en paragrafen verschillen in opmaak al naar gelang het
gaat om een hoofdindeling of een onderverdeling. Hier volgt een voorbeeldindeling:

RAPPORT VAN DEPUTATEN TER BEVORDERING VAN KERKELIJKE
EENHEID (kapitaal vet)

Twee regels overslaan om met de tekst te beginnen.

1 Paragraafindeling (vet)

Eén regel overslaan om met de tekst te beginnen.

1.1 Onderkopjes (cursief)

Eén regel overslaan om met de tekst te beginnen.

1.1.1 Eventuele extra onderverdeling (niet cursief)
Met de tekst beginnen zonder regel over te slaan.

Als opschriften genummerd worden, wordt de nummering op dezelfde manier gezet als het
opschrift zelf. Dit geldt ook voor een dubbele punt aan het einde van een opschrift.
Bij de nummering alleen punten gebruiken als het nodig is. In plaats van 2.1.2. en g.3. kan
beter 2.1.2 en g3 worden genoteerd. De nummering wordt gevolgd door een Tab die door
de drukker vertaald wordt in een vierkantje wit.
Achter opschriften geen punt.

4.2 Cursiveringen

Cursiveringen hoeven niet meer met onderstrepen te worden aangegeven. Cursiveringen
zijn tegenwoordig op iedere PC gemakkelijk in te voeren (in WP60 met Ctrl-i).
Onderstrepingen mogen wel, maar deze worden door de drukker cursief weergegeven.

4.3 Einde van een regel

Als aan het einde van een regel de zin nog niet is afgelopen, beslist géén Enter gebruiken
om naar de volgende regel te gaan (zoals bij een schrijfmachine). Bij het eind van een regel
gewoon doortypen. De zin gaat dan vanzelf op de volgende regel verder.
Pas aan het eind van de alinea komt een Enter. Dan wordt daar op een nieuwe regel begon-
nen, ook als de tekst in een andere opmaak (op een andere computer of bij de drukker)
wordt opgevraagd.

4.4 Inspringen

Als een alinea moet inspringen, gebeurt dat met Inspring (in WP F4). Hier beslist géén Tab
en ook géén spaties gebruiken. De reden hiervan is dat een Inspring aan de linker marge
blijft staan, ook bij aanpassingen in de tekst, terwijl Tabs en spaties gaan verschuiven en
daardoor de opmaak in de war brengen.

Bij opsommingen moeten vervolgregels ook inspringen, dus op deze manier:
1. Dit is de eerste regel die inspringt; na het cijfer '1.' is Inspring gebruikt; de vervol-

gregel springt daardoor vanzelf ook in.
2. Als in plaats van Inspring spaties of een Tab wordt gebruikt, gaat de tekst onder de
nummering verder; dat is dus fout.
Na de Inspring de zin weer eindloos typen (zie 4.3) met pas een Enter voor het volgende
onderdeel van de opsomming.
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4.5 Opmaakcodes

Bijzondere opmaakcodes moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Ze kunnen de op-
maak wel verfraaien, maar geven moeilijkheden als de tekst in een ander programma moet
worden ingevoerd. Dit is vooral van belang als de tekst gedrukt moet worden.
Als opmaakcodes kunnen alleen gebruikt worden: cursief, vet, links inspringen, linkertabs
en decimaaltabs (in WP60: L inspr, LTab, LTAB, DTab en DTAB).

Is een bijzondere opmaak toch nodig, dan moeten voor de drukker de bijzonderheden
worden aangegeven in de marge van de altijd bij te leveren uitdraai. Dit geldt bijvoorbeeld
voor grotere en kleinere lettertypen en voor centreren.
Voor opmaak in kolommen alleen linker- en decimaaltabs gebruiken.

4.6 Samengestelde tekens

Samengestelde tekens worden in WP60 gemakkelijk gemaakt met Ctrl-a. Dit heeft hetzelf-
de effect als het gebruik maken van ASCII-codes.

In WP60 worden de tekens als volgt samengesteld, na het intoetsen van Ctrl-a:
á, é, í, ó, ú: toets na a, e, i, o, u een enkel aanhalingsteken;
à, è, ì, ò, ù: toets na a, e, i, o, u het accent !;
ä, ë, ï, ö, ü: toets na a, e, i, o, u een dubbel aanhalingsteken;
Ç, ç: toets na C of c een komma;
ƒ: (guldenteken): toets na f een koppelteken;
±: toets na plusteken een koppelteken;
half kastlijntje –: toets na n een koppelteken.

ASCII-codes kunnen gebruikt worden als Numlock aanstaat; bij ingedrukte Alt-toets wordt
in het numerieke toetsenblok de code ingetypt. De codes zijn de volgende:

á 160 é 130 í 161 ó 162 ú 163
à 133 è 138 ì 141 ò 149 ù 151
ä 132 ë 137 ï 139 ö 148 ü 129
â 131 ê 136 î 140 ô 147 û 150
Ç 128 ç 135 ƒ 159 ± 241

Als een accent gebruikt wordt om nadruk te geven, komt een ' op een lange klinker en een
! op een korte klinker. Bijvoorbeeld: de énige èchte. Gebruik deze accenten zo min moge-
lijk. Een woord dat in zijn geheel benadrukt moet worden, kan beter worden gecursiveerd.
Met hoofdletters worden geen tekens samengesteld.

4.7 Liggend streepje

Voor een liggend streepje wordt in getypte teksten doorgaans een divisie, een kort streepje,
gebruikt, zowel voor gedachtenstrepen als voor koppel- en afbreektekens.
Een drukker heeft meer streepjes en maakt onderscheid tussen een divisie en een half
kastlijntje, dat twee keer zo lang is.
Als een tekst per diskette wordt aangeleverd aan een drukker, wordt een half kastlijntje
aangeduid met een dubbel koppelteken. De drukker maakt hiervan één half kastlijntje.
Een half kastlijntje kan ook worden ingevoegd met WP60: toets na Ctrl-a een n en een
koppelteken.

Halve kastlijntjes worden gebruikt in de volgende gevallen:
-- in opsommingen;
-- voor gedachtenstrepen; voor en na een gedachtenstreep hoort een spatie;
-- in de betekenis van 'tot', bijv.: de GS Heemse 1984--1985; 1--10 juli; pagina 10--

20; een uitzondering is de versaanduiding in tekstverwijzingen: daar lijkt een
koppelteken mooier;

-- in bedragen, bijv.: ƒ 1.000,--.

4.8 Bedragen
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Bij bedragen moet het muntteken bij de cijfers blijven. Om te voorkomen dat het muntte-
ken aan het eind van een regel komt en de cijfers op de volgende regel komen, moet er in
alle gevallen een zogenaamde harde spatie tussen gezet worden: vóór de spatie eerst op
Home drukken.

De te gebruiken aanduiding voor de Nederlandse gulden is ƒ. In financiële overzichten
komt bij optellingen het ƒ-teken òf bij elk bedrag òf alleen bij het bovenste bedrag en bij de
som van de optelling. In plaats van het ƒ-teken geen streepjes gebruiken.

4.9 Noten

Notenmateriaal komt in de Acta niet in eindnoten maar in voetnoten.
Voor de drukker kunnen noten niet in de tekst worden aangeleverd; deze geven met een
ander tekstverwerkingsprogramma problemen. Notenmateriaal moet bij elkaar en los van
de tekst worden aangeleverd, bijvoorbeeld op een apart vel.

In de tekst moet worden aangegeven waar de noten horen. Dit kan op drie manieren:
1. Met de optie voetnoot. In WP60: Ctrl-F7, 1, 1 en dan F7. Op deze manier gaat de

nummering automatisch. Let wel: De inhoud van de noot niet in de noot zetten,
maar apart aanleveren.

2. Met de optie superschrift, dus als volgt.4 In WP60 gaat dit met Ctrl-F8, 5, 2.
3. Met vierkante haken direct na het woord[5] of de zin.[6]

Nootaanduidingen komen tegen het woord8 aan waar het bij hoort, zonder spatie. Ook
direct na een zin.9 En na eventuele aanhalingstekens."10 Na de nootaanduiding komt wel
een spatie.

5 Hoofdletters

5.1 De namen van God

Zelfstandige naamwoorden die God, Christus en/of de Heilige Geest noemen, worden met
een hoofdletter geschreven.

God, Vader, Schepper, Zoon, Jezus, Christus, Verlosser, Koning, Heilige Geest,
Voorspraak, Parakleet.

Moeilijke gevallen doen zich voor bij metaforen. Is er geen nadere bepaling, dan krijgt de
metafoor de hoofdletter. Als er wel een nadere bepaling is, dan wordt de kleine letter
gebruikt.

Bijv. het Lam, het Lam Gods. Maar geen hoofdletter in: Ik ben de ware wijnstok; Ik
ben de deur - omdat daar een enkele eigenschap genoemd wordt.

5.2 Voornaamwoorden m.b.t. God

Persoonlijke voornaamwoorden die God, Christus en/of de Heilige Geest aanduiden,
worden met een hoofdletter geschreven, andere voornaamwoorden niet. Een en ander
conform het tekstbeeld van de Bijbelvertaling van het NBG.

Bijv.: dit alles bidden wij U in de naam van uw Zoon.
Bij versterkte vormen en wederkerende voornaamwoorden: Hijzelf, Zich, Zichzelf - tegen-
over het aanwijzende voornaamwoord: zelf.

5.3 Bijbelse en kerkelijke woorden

Zelfstandige naamwoorden die de Heilige Schrift noemen, worden met een hoofdletter
geschreven:

Bijbel, Woord, Schrift, Evangelie, Oude/Nieuwe Testament, Wet en Profeten (als
naam voor het Oude Testament).

Afleidingen worden als regel met een kleine letter geschreven:
bijbels, evangelisch, enz. Echter: Schriftuurlijk.

Een kleine letter krijgen kernwoorden als:
naam van God, rijk van God, koninkrijk der hemelen, kerk, paradijs, sabbat, sacra-
ment, besnijdenis, doop, avondmaal, artikel(en), christelijk, christen, dienaar,
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goddelijk, verbond, wet.

5.4 Kerken en kerkelijke vergaderingen

Gereformeerde kerken krijgen een hoofdletter als het om een eigennaam gaat.
De Gereformeerde Kerk te Leeuwarden, De Gereformeerde Kerken in Friesland, De
Gereformeerde Kerken in Nederland.

Van een eigennaam is alleen sprake als de naam volledig wordt weergegeven, dus met de
plaats-, provincie- of landnaam erbij.

In de volgende zinnen is gereformeerde kerk(en) een soortnaam, dus met kleine letter:
Er zijn in Nederland gereformeerde kerken, maar er zijn ook christelijke gerefor-
meerde kerken. De gereformeerde kerken hebben in hun meeste vergadering uitge-
sproken, (...). De gereformeerde kerken in Nederland zijn niet in alle provincies
even sterk vertegenwoordigd. De gereformeerde kerken in Overijssel werken voor
de zending samen met de kerk van Enschede-Noord.

N.B. Er is sprake van de kerk te Groningen-Oost en de kerk van Groningen-Oost. Beide is
mogelijk. Te wordt gebruikt als het om de officiële naam van de kerk gaat. Vergelijk H.
Bouma, Kerkorde van Gereformeerde Kerken in Nederland, bij Artikel 1. Daarom heeft in
officiële teksten als de Acta te de voorkeur.

Classis en particuliere synode krijgen een hoofdletter als het om een bepaalde, met jaar
en/of datum nader aangeduide classis of PS gaat, anders niet. Dus: de particuliere synode
van Friesland; hier is synode een soortnaam, omdat er meer PS'en zijn. Bij de Particuliere
Synode van Friesland 1990 gaat het om een eigennaam, want van deze PS is er maar één.

De Generale Synode van Heemse 1984--1985 is een eigennaam, maar een soortnaam is het
in een zin als: De generale synode is voltallig bijeen.
Als naam is 'de generale synode van Groningen-Zuid' onvolledig weergegeven. De genera-
le synode die te Kampen in 1975 is gehouden, is een omschrijving. In beide gevallen voor
generale synode daarom geen hoofdletters.

5.5 Na een dubbele punt

Staat een dubbele punt voor een opsomming, verklaring of toelichting, dan volgt er geen
hoofdletter op. Woorden als want en namelijk hebben dezelfde functie als de dubbele punt
en sluiten het gebruik van de dubbele punt uit. Wel gaat een komma aan deze woorden
vooraf.
De dubbele punt luidt ook een directe rede in en deze begint wel met een hoofdletter.

5.6 Gezindten en partijen

Namen van gezindten, politieke partijen en namen van belijders en aanhangers worden met
een kleine letter geschreven:

rooms-katholiek, een jood, mohammedaan.
Namen van een gezindte, partij, richting enz. kunnen in bepaald verband als eigennamen
gelden en krijgen dan wel een hoofdletter.

5.7 Achternamen

Bij achternamen wordt 'de', 'te', 'van' enz. met een hoofdletter geschreven, wanneer geen
naam of voorletter voorafgaat.

de heer Van Putten, de heer A. van Putten, mevrouw J. van Putten-van de Berg.
Voor en na het streepje (een koppelteken) geen spatie.

6 Lees- en woordtekens

6.1 Komma's bij beperkende en uitbreidende bijvoeglijke bijzinnen

De beperkende bijvoeglijke bijzin wordt niet, de uitbreidende bijvoeglijke bijzin wordt wel
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voorafgegaan door een komma. Beide worden wel gevolgd door een komma of een zwaar-
der rustteken.
Beperkende bijvoeglijke bijzinnen beperken het antecedent tot wat in de bijzin omschreven
wordt.
De leden van commissie 3 die de trein missen, worden met een bus opgehaald. (Een aantal
leden is nu waarschijnlijk bedoeld).
Uitbreidende bijvoeglijke bijzinnen voegen een notie toe aan het antecedent, die niet
onmisbaar is.
De leden van commissie 3, die de trein missen, worden met een bus opgehaald. (Het zijn
nu alle leden van de commissie. Het moet al bekend zijn, dat zij de trein missen).

6.2 Koppelteken

Het koppelteken wordt alleen gebruikt in bepaalde soorten samenstellingen. In samenstel-
lingen met letters, lettercombinaties, cijfers en andere tekens. Het koppelteken wordt
geplaatst tussen de beide leden van de samenstelling.

f-teken, t.b.c.-patiënt.
In samenstellingen met Sint (St.) als eerste lid:

Sint-Nikolaas, St.-Nikolaas.
De samenstelling is een titel, aanduiding van een rang, waardigheid e.d., waarvan het eerste
lid een bastaardwoord is dat ook zelfstandig als persoonsnaam kan voorkomen:

adjunct-boekhouder, secretaris-generaal, secretaris-penningmeester, deputaat-
curator enz., maar: magazijnchef, laboratoriumbediende, universiteitspedel, enz.

Het tweede lid van de samenstelling is een bepaling van het eerste. Bestaat de bepaling uit
twee of meer woorden, dan worden deze, tenzij ze een familienaam vormen, ook onderling
door het koppelteken verbonden:

Staten-Generaal, kabinet-Lubbers, voorstel-moderamen enz.
In namen van gehuwde vrouwen:

mevrouw A. Jansen-Smit.
In geografische en andere namen, bestaande uit een eigennaam met een daarvoor of daar-
achter gevoegd onverbogen of onbuigbaar bepalend woord:

Groningen-Oost, Amersfoort-West, Noord-Amerika enz.
Echter: Noordhollandse, Nieuwzeelandse; ook oudtestamentisch, nieuwtestamen-
tisch enz.

6.3 Aanhalingstekens

Voor aanhalingstekens wordt "---" of '---' gebruikt. De drukker zet ze in de zogenaamde
Engelse vorm, waarbij de aanhalingstekens openen omgekeerd worden.

Een overdaad aan aanhalingstekens dient te worden vermeden.
Dubbele aanhalingstekens alleen bij letterlijk citeren en als anders niet duidelijk is dat het
om een citaat gaat.
Enkele aanhalingstekens alleen voor een citaat binnen een citaat, als een woord in een
bijzondere betekenis wordt gebruikt of als het woord zelf wordt bedoeld.
Geen aanhalingstekens gebruiken bij namen of bij woorden in hun gewone betekenis.

Bij een citaat komt de punt aan het slot van de zin alleen binnen de aanhalingstekens als
die punt bij het citaat hoort. Na de aanhalingstekens komt dan geen punt meer.

6.4 Deelteken

Het deelteken (trema) wordt geschreven op het tweede van twee opeenvolgende klinkerte-
kens van eenzelfde woord in gevallen waarin uitsluitend het voorkomen van een bij mecha-
nisch lezen mogelijke onjuiste uitspraak van het woord wordt beoogd:

beëdigen, geëerd, Israëliet, zoëven; echter: beamen, beoordelen; financiële,
officiële; echter: financieel, officieel, enz.

6.5 Afkortingen

Afkortingen als ds., dr., prof. krijgen een punt.
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6.6 Tekstverwijzingen

Voor de versaanduiding wordt de dubbele punt gebruikt: Genesis 1:1, 2.
Voor en na de dubbele punt komt geen spatie, na de komma wel.

7 Bijbelse namen

7.1 HERE en Here

De spelling HERE wordt gebruikt als Jahwe bedoeld wordt. Bij het drukken moet de eerste
letter worden gezet in GROOTKAPITAAL, de overige drie letters worden gezet in KLEIN-
KAPITAAL.
Voor Adonai en Kurios wordt gebruikt Here, en niet Heer.

7.2 Spelling van bijbelse namen

Voor de spelling van bijbelse namen wordt aangesloten bij de regel, die in praktijk ge-
bracht is door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Deze
spelling is gehanteerd in de major-editie van 'Bijbel en kerkboek'.

7.3 Bijbelboeken

De namen van de bijbelboeken worden als volgt geschreven en afgekort:

Genesis Gen. Matteüs Mat.
Exodus Ex. Marcus Mar.
Leviticus Lev. Lucas Luc.
Numeri Num. Johannes Joh.
Deuteronomium Deut. Handelingen Hand.
Jozua Joz. Romeinen Rom.
Richteren Ri. 1 Korintiërs 1 Kor.
Ruth Ruth 2 Korintiërs 2 Kor.
1 Samuël 1 Sam. Galaten Gal.
2 Samuël 2 Sam. Efeziërs Ef.
1 Koningen 1 Kon. Filippenzen Fil.
2 Koningen 2 Kon. Kolossenzen Kol.
1 Kronieken 1 Kron. 1 Tessalonicenzen 1 Tess.
2 Kronieken 2 Kron. 2 Tessalonicenzen 2 Tess.
Ezra Ezra 1 Timoteüs 1 Tim.
Nehemia Neh. 2 Timoteüs 2 Tim.
Ester Est. Titus Tit.
Job Job Filemon Filem.
Psalmen Ps. Hebreeën Heb.
Spreuken Spr. Jakobus Jak.
Prediker Pr. 1 Petrus 1 Petr.
Hooglied Hoogl. 2 Petrus 2 Petr.
Jesaja Jes. 1 Johannes 1 Joh. 
Jeremia Jer. 2 Johannes 2 Joh.
Klaagliederen Klaagl. 3 Johannes 3 Joh.
Ezechiël Ez. Judas Judas 
Daniël  Dan. Openbaring Op.
Hosea  Hos. 
Joël  Joël 
Amos Am. 
Obadja  Ob. 
Jona  Jona 
Micha  Mi. 
Nahum  Nah. 
Habakuk Hab. 
Sefanja Sef. 
Haggai  Hag. 



26

Zacharia Zach. 
Maleachi Mal. 
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Bijlage 4

SPECIMEN-BESLUITTEKST

agenda 3.G1 90-04-20-042

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radio- en televisieuitzending van kerkdiensten (agenda 3.G.1 en 3.G.4)3

Voorstel4 : commissie 45

 6

Rapporteur : A.B. de Wit

Materiaal :

1.7 rapport van deputaten voor radio- en televisieuitzending van kerkdiensten;
2. aanvullend rapport van deputaten over dagtelevisie.

Besluit:8

1.7 deputaten, benoemd door de Generale Synode van Leeuwarden 1990, te 9 decharge-
ren onder dank voor de goede diensten;

2. opnieuw deputaten te benoemen met de opdracht:
a.10 radio- en televisieuitzendingen van kerkdiensten voor het binnenland en 9

(via Radio Nederland Wereldomroep) radiouitzendingen voor het 9 buiten-
land te blijven verzorgen;

b. t/m h. (.....)
i. aan de eerstvolgende generale synode verslag uit te brengen van hun 9 werk-

zaamheden en hun rapport drie maanden voor het bijeenkomen van 9 die
synode aan de kerken toe te zenden.

Gronden:11

1.7 deputaten hebben zich strikt gehouden aan hun instructies en opdrachten;
2. de arbeid van deputaten is gebleken van nut te zijn voor de voortgang van het 9

evangelie in binnen- en buitenland;
3. enz.

Verklarende noten:

1. Linksbovenaan de besluittekst wordt de rubriek van de agenda aangeduid waar het
besluit bij hoort, hier 3.G.

2. Rechtsbovenaan plaatst het hoofd van het secretariaat een volgnummer; de commis-
sie hoeft dit niet te doen.

3. De titel van het besluit wordt cursief gezet. Achter de titel komt tussen haakjes de
rubrieksaanduiding met de nummers van de ingekomen stukken die in het besluit
aan de orde komen; deze aanduiding wordt in de Acta weggelaten.

4. Na 'Voorstel', 'Rapporteur' en 'Materiaal' volgt een Tab (tabtoets) of Inspring (in
WP F4) om de dubbele punten recht onder elkaar te krijgen. Na de dubbele punt
geen Inspring maar alleen een spatie.

5. 'commissie' zonder hoofdletter; het nummer van de commissie aanduiden met een
arabisch cijfer.

6. Tussen 'Voorstel', 'Rapporteur' en 'Materiaal' komt een regel wit.
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7. a. Na '1.' een Inspring (F4) om links een rechte ingesprongen marge te krijgen.
Hier beslist géén Tab en géén spaties gebruiken. De reden hiervan is dat een
Inspring aan de linker marge blijft staan, ook bij aanpassingen in de tekst,
terwijl Tabs en spaties gaan verschuiven en daardoor de opmaak in de war
brengen.

b. Als er slechts één punt is, wordt geen '1.' vermeld; in dat geval wel inspring-
en, om een gelijkmatige opmaak te houden.

c. Elk lid van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een
puntkomma. Dit laatste geldt ook als midden in een lid van de opsomming
een nieuwe zin met een hoofdletter begint. Het laatste lid van de opsom-
ming eindigt met een punt.
Op zich kunnen delen van een opsomming ook met een hoofdletter begin-
nen, zeker als deze lang zijn. Het is echter gewenst 'besluit' ook als een
werkwoord te kunnen hanteren (zie bij noot 8b), waarom een kleine letter
daar de voorkeur heeft. Met het oog op uniformiteit en een rustige bladspie-
gel is ervoor gekozen ook bij 'Materiaal' en 'Gronden' de delen van de op-
somming met een kleine letter te laten beginnen.

8. a. 'Besluit:' cursief, inclusief de dubbele punt.

b. 'Besluit' is geen werkwoord maar een zelfstandig naamwoord. Het staat
immers in de trits Materiaal-Besluit/Eindbesluit-Gronden. Voor het citeren
van het besluit is het wel gemakkelijk als 'besluit' als een werkwoord gehan-
teerd kan worden. Daarom in de tekst van het besluit bijvoorbeeld
-- niet: 'besluit: 1. tot de uitspraak ...', want dan is het geen zelfstandig

naamwoord meer;
-- ook niet: 'besluit: 1. het verzoek wordt ...', want dan laat het zich niet

als werkwoord hanteren;
-- maar: 'besluit: 1. uit te spreken ...'.
'Eindbesluit' kan niet als werkwoord gebruikt worden. Het voorkomen ervan
bevestigt dat ook 'besluit' als zelfstandig naamwoord bedoeld is.

c. 'Besluit:' staat hier altijd in het enkelvoud, ook al bestaat het besluit uit een
opsomming van een aantal delen.

9. Als aan het eind van een regel de zin nog niet is afgelopen, beslist géén Enter
gebruiken om naar de volgende regel te gaan (zoals bij een schrijfmachine). Bij het
eind van een regel gewoon doortypen. De zin gaat dan vanzelf op de volgende regel
verder. Pas aan het eind van de alinea komt een Enter. Dan wordt daar op een
nieuwe regel begonnen, ook als de tekst in een andere opmaak (op een andere
computer of bij de drukker) wordt opgevraagd.

10. Bij citeren en weergeven wordt twee keer ingesprongen.

11. a. 'Gronden' niet cursief.

b. 'Gronden' of 'Grond', meervoud of enkelvoud, afhankelijk van het aantal
gronden.

Algemene opmerkingen:

1. Voor opmaak, spelling en interpunctie in het algemeen wordt verwezen naar de
desbetreffende nota, die als bijlage bij de Huishoudelijke regeling voor generale
synoden is opgenomen.

2. Er worden zo weinig mogelijk punten gebruikt. Dus niet: G.K.N., d.d., K.O., P.S.
enz., maar GKN, dd., KO, PS enz.
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3. Bij data de maand in letters weergeven: 24 mei 1992 (niet: 24-05-92).

4. Verder zij verwezen naar Herziene Woordenlijst van de Nederlandse Taal, 's-Gra-
venhage 1990 en J. Renkema, Schrijfwijzer, Volledig herziene editie, 's-Gravenhage
19895.
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Bijlage 5

LIJST VAN AFKORTINGEN BBK (Betrekkingen buitenlandse kerken)

AEPCEA : African Evangelical Presbyterian Church of East Africa (Kenia)
BBK : (Deputaten) Betrekkingen met Buitenlandse Kerken
BEC : British Evangelical Council
CanRC : Canadian Reformed Churches
CERC : Covenant Evangelical Reformed Church (Singapore)
CGKN : Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
CRC : Christian Reformed Churches
DRC : Dutch Reformed Church in Sri Lanka
EPCI : Evangelical Presbyterian Church of Ireland
ERC : Ely Reformed Church (Cardiff, Engeland)
ERCB : Eglise Réformée Confessante au Benin
ERCZ : Eglise Réformée Confessante au Zaïre
EREI : Eglises Réformées Evangéliques Indépendantes (Frankrijk)
FCS : Free Church of Scotland
FERC : First Evangelical Reformed Church (Singapore)
FRCA : Free Reformed Churches of Australia
FRCP : Free Reformed Churches of the Philippines
GA : General Assembly
GEC : Greek Evangelical Church
GGRI : Gereja-gereja Reformasi di Indonesia
GKN(V) : Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
GKSA : Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
GGMM : Gereja-gereja Masehi Musyafir (Timor, Indonesië)
GOR : Gereformeerde Oecumenische Raad (voorheen GOS)
ICFER : Iglesia Cristiana Fe Reformada (Venezuela)
ICR : Iglesia Cristiana Reformada (Madrid, Spanje)
ICRC : International Conference of Reformed Churches
IER : Igreja Evangelica Reformada (Portugal)
IER : Igreja Evangelica Reformada (Brazilië)
IPB : Igreja Presbyteriana do Brasil
IRCB : Igreja Reformada Colonia Brasolandia (Unai)
IRE : Iglesias Reformadas de Espana (voorheen IRP)
NAPARC : North American Presbyterian And Reformed Council
NGK : Nederlands Gereformeerde Kerken
NGKSA : Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
NKST : Nongo u Kristo u Ken Sudan nen Tiv (Nigeria)
OPC : Orthodox Presbyterian Church
OPCNZ : Orthodox Presbyterian Church of New Zealand
PAE : Presbyterian Association in England
PCA : Presbyterian Church in America
PCEA : Presbyterian Church of Eastern Australia
PCK : Presbyterian Church in Korea (Kosin)
RCEA : Reformed Church of East Africa (Kenia)
RCJ : Reformed Church in Japan
RCNZ : Reformed Churches of New Zealand
RCUS : Reformed Church in the United States
REC : Reformed Ecumenical Council (voorheen RES)
RPCI : Reformed Presbyterian Church in India
RPCI : Reformed Presbyterian Church of Ireland
RPCK : Reformed Presbyterian Church in Korea (Habdong)
RPCNA : Reformed Presbyterian Church of North America
RPCT : Reformed Presbyterian Church in Taiwan

  (OrPres = Original Presbytery, SecPres = Second Presbytery)
VGKSA : Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika
WARC : World Alliance of Reformed Churches
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WCC : World Council of Churches (Wereldraad van Kerken)

De eerste keer dat in een tekst een kerk of instantie genoemd wordt, dient de naam
voluit geschreven te worden.
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Bijlage 6

VERZENDREGELING DEPUTATENRAPPORTEN ACTA HANDELINGEN

1. Voor de toezending van deputatenrapporten geldt de volgende regeling:

a. kerken tot 500 zielen ontvangen 2 exemplaren
kerken tot 1000 zielen ontvangen 3 exemplaren
kerken tot 1500 zielen ontvangen 4 exemplaren
kerken tot 2000 zielen ontvangen 5 exemplaren
kerken met meer den 2000 zielen ontvangen 6 exemplaren;

b. deputaten van de generale synode en hun secundi ontvangen ieder 1
exemplaar van het door hun deputaatschap opgestelde rapport;
deputaten BBK ontvangen van hun rapport 20 exemplaren extra voor ver-
zending naar kerken in het buitenland;

c. deputaten voor generaal-synodale publikaties (primi) ontvangen ieder 1
exemplaar van alle uit te brengen rapporten;

d. senaat, hoogleraren en overige docenten aan de Theologische Universiteit
ontvangen ieder 1 exemplaar;

e. telkens 1 exemplaar wordt verzonden aan de redacties van de regionale
gereformeerde kerkbladen, van De Reformatie en van het Nederlands Dag-
blad;

f. het Archief- en Documentatiecentrum ontvangt 5 exemplaren voor het gene-
raal-synodaal archief;

g. de samenroepende kerk ontvangt 40 exemplaren voor toezending aan de
afgevaardigden van de particuliere synoden, 10 exemplaren ten behoeve van
adviseurs buiten de kring van de gewone hoogleraren en bovendien de dan
nog resterende exemplaren ten dienste van de synode;

h. de bibliotheek van de Theologische Universiteit ontvangt 2 exemplaren.

2. Voor de toezending van de Acta geldt de volgende regeling.

De Acta worden toegezonden aan:
a. hen die als afgevaardigden (primi, secundi of tertii) één of meer dagen

hebben deelgenomen aan het werk van de synode;
b. de predikant(en) van de samenroepende kerk;
c. de kerkeraden, de classes en de particuliere synoden van De Gereformeerde

Kerken in Nederland;
d. de senaat, het curatorium, de hoogleraren en docenten, alsmede de emeriti-

hoogleraren aan de Theologische Universiteit;
e. het Archief- en Documentatiecentrum, in vijfvoud, voor bewaring in het

generaal-synodaal archief;
f. deputaten BBK 20 exemplaren voor verzending naar kerken in het buiten-

land;
g. deputaten voor generaal-synodale publikaties 1 exemplaar voor elke primus

deputaat;
h. de bibliotheek van de Theologische Universiteit 2 exemplaren;
i. de bibliotheek van de Theologische Universiteit van de Christelijke Gere-

formeerde Kerken te Apeldoorn.

3. Voor de toezending van de Handelingen geldt de volgende regeling.

De Handelingen worden toegezonden aan:
a. hen die als afgevaardigden (primi, secundi of tertii) één of meer dagen aan

het werk van de synode hebben deelgenomen;
b. de kerkeraden van De Gereformeerde Kerken in Nederland;
c. de gewone hoogleraren van de Theologische Universiteit in hun functie als

adviseurs van de generale synode;
d. het Archief- en Documentatiecentrum, in drievoud, voor bewaring in het
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generaal-synodaal archief;
e. het curatorium van de Theologische Universiteit ten behoeve van het ar-

chief.
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RAPPORT DEPUTATEN VOOR GENERAAL-SYNODALE PUBLIKATIES

Aan de Generale Synode van De Gereformeerde
Kerken, samen te komen te Berkel en Rodenrijs D.V.
op woensdag 10 april 1996.

Zeer geachte heren en broeders,

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken, gehouden te Ommen in 1993,
verstrekte aan de opnieuw te benoemen deputaten voor de uitgave van generaal-
synodale publikaties de volgende opdrachten (Acta art. 86):

a. het doen produceren en doen uitgeven van de Acta en de Handelingen van de
generale synode, de rapporten van de door de generale synode benoemde
deputaten, het doen uitgeven van nieuwe edities en het herdrukken van het
Gereformeerd Kerkboek, onderdelen van deze uitgaven en andere drukwerken
die op last van de generale synode worden vervaardigd; daarbij moet in tech-
nisch en economisch opzicht zo doeltreffend mogelijk te werk worden gegaan; 

b. met drukkers en uitgevers overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben
op de onder a bedoelde uitgaven, inzake de technische vervaardiging en de
uitgeversexploitatie alsmede met auteurs voor wat betreft auteursrechtelijke
aanspraken en bevoegdheden voorzover daarvan sprake is;

c. toe te zien op de naleving van de onder b bedoelde overeenkomsten;

d. toe te zien op het uitgeven van nieuwe edities van de sub a bedoelde uitgaven
en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat daarin druk- en zetfouten en andere
tekortkomingen worden verbeterd;

e. erop toe te zien dat terzake van de typografische verzorging, de afmetingen, het
taalgebruik, de spelling, de interpunctie, de nomenclatuur en dergelijke zoveel
mogelijk een verantwoorde eenvormigheid wordt betracht met inachtneming van
de door de generale synode van toepassing verklaarde regels voor spelling en
dergelijke;

f. het inventariseren van ontvangen reacties uit de kerken met betrekking tot de
voortgaande harmonisatie van het Gereformeerd Kerkboek en het - voorzover dit
noodzakelijk moet worden geacht - doen van voorstellen daarover aan  de
eerstvolgende synode;

g. te beslissen over verzoeken om toestemming tot het uitgeven van de sub a
bedoelde publikaties of onderdelen daarvan, voorzover het auteurs- of gebruiks-
recht daarvan bij de kerken berust;

h. te waken tegen inbreuk op de auteurs- en gebruiksrechten van de kerken en het
treffen van conservatoire en andere noodzakelijke maatregelen; ervoor te zorgen
dat in de kerkelijke publikaties die met hun medewerking tot stand komen, een
clausule wordt afgedrukt waaruit blijkt dat deze rechten bij de kerken berusten en
dat voor verspreiding van de tekst toestemming van de kerken vereist is;
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i. te waken tegen inbreuk op auteurs- en gebruiksrechten van derden bij het
uitgeven van publikaties onder a genoemd;

j. geschillen met derden ten aanzien van de toepassing van het sub h en i bepaal-
de zoveel mogelijk op te lossen door middel van arbitrage;

k. bij het afsluiten van overeenkomsten eventueel royalty's te bedingen bij uitge-
vers, indien en voorzover er sprake is van bijzondere kosten of lasten voor de
kerken, die aan de betreffende publikaties ten grondslag liggen, met als uit-
gangspunt dat in het algemeen de prijs van een kerkelijke publikatie niet belem-
merend mag werken ten aanzien van verspreidingsmogelijkheden;

l. nauwgezet samen te werken met andere deputaten betreffende het vervaardigen
van hun rapporten e.d. en erop toe te zien dat zij dit van hun kant ook doen;

m. te rapporteren over hun werkzaamheden aan de eerstvolgende generale
synode.

De Generale Synode van Ommen benoemde in het deputaatschap voor generaal-
synodale publikaties:

primi secundi

ds. H.J. Boiten (s), Enschede drs. S. Bakker, Groningen
D. den Hollander, Dordrecht prof. mr. K.F. Haak, Alphen a/d Rijn
ds. J. Luiten, Alkmaar D. Smilde, Oranjewoud
E. Nieland-van Veen, Ommen
mr. F.T. Oldenhuis, Zuidhorn
ds. P. Schelling, Leeuwarden
A. van 't Wout, Voorburg

Vergaderfrequentie

Deputaten vergaderden in de verslagperiode tussen 'Ommen' en 'Berkel en Rodenrijs'
plenair vijf keer (23 september 1993, 14 januari 1994, 8 april 1994, 27 januari 1995 en
9 februari 1996).
In de eerste vergadering na hun benoeming werd ds. H.J. Boiten bereid gevonden het
voozitterschap op zich te nemen, mr. F.T. Oldenhuis bleef secretaris/penningmeester
en mevr. J. Mulder-Munneke bleef fungeren als zijn secretaresse en als notuliste.

Personalia

Deputaten namen met ontroering kennis van het overlijden van ds. P.Lok op 21 juni
1994, die jarenlang deel uitmaakte van het deputaatschap.
Nadat hij, in 1989 70 jaar geworden, door de synode van Leeuwarden al niet meer tot
deputaat was benoemd, fungeerde hij tot aan zijn dood als adviseur van het deputaat-
schap. In het bijzonder de secretaris steunde in zeer veel zaken het deputaatschap
betreffende op de kennis die ds. Lok al die jaren had vergaard.

Verslag

Uitvoering gevende aan de opdrachten, zoals boven vermeld, kunnen deputaten u het



     1Naast de Huishoudelijke Regeling werden opgenomen:
- instructie voor het financieel beleid van de generale synode;
- instructie voor commissies;
- nota inzake opmaak, spelling en interpunctie;
- specimen besluittekst;
- lijst van afkortingen BBK;
- verzendregeling deputatenrapporten, acta en handelingen.
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volgende rapporten. Zij volgen daarbij de opdrachten, genoemd in Acta art. 86.

Uitgaven

a. De Acta en de Handelingen van de Generale Synode van Ommen 1993 zijn
uitgekomen bij Uitgeverij De Vuurbaak op 14 maart 1994, een half jaar na de
sluiting van de synode.

Het rapport Vrouwenstemrecht werd reeds in 1993 als een afzonderlijke publika-
tie onder de titel "Vrouwenstemrecht in de kerk" uitgegeven.

De Huishoudelijke Regeling voor Generale Synoden1 werd na de aanpassing
zoals door de GS Ommen besloten, opnieuw gedrukt, zij het in kleinere oplagen.
De Nota inzake spelling werd door ons deputaatschap aangepast. De huishou-
delijke regeling, inclusief spellingsnota, werd verzonden aan alle deputaatschap-
pen van de laatste generale synode. De samenroepende kerk te Berkel en
Rodenrijs ontving 60 exemplaren.

Regelingen voor de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in
Nederland 
Deze zijn niet herdrukt. 

Van 'Bijbel en kerkboek' zijn momenteel drie formaten beschikbaar in verschillen-
de uitvoeringen: de major-, de mezzo- en de micro-editie. De mezzo-uitvoering
loopt, ook wat het bijbelgedeelte betreft, synchroon met de major-editie, hetgeen
van groot belang geacht mag worden. De synchronisatie betreft o.m. de pagine-
ring, de nomenclatuur, de tekstverwijzingen, kortom: het is een verkleinde
uitvoering van de major-editie.
Deputaten hadden uw vergadering graag een nog meer verkleinde uitvoering
aangeboden, die óók synchroon zou lopen met de major- en de mezzo-editie,
vanwege dezelfde voordelen, maar dat bleek - na overleg met Jongbloed BV -
niet uitvoerbaar in technisch en economisch opzicht. Het gevolg is dus, dat de
micro-editie - wat betreft het bijbelgedeelte - niet 'in de pas loopt' met de major
en de mezzo. Uiteraard wèl wat betreft het Gereformeerd Kerkboek.

De verkoopcijfers zien er wat de afgelopen verslagperiode betreft als volgt uit:

Het Gereformeerd Kerkboek werd verkocht:
in 1993: 1397 exemplaren
in 1994: 2575 exemplaren
in 1995: 2337 exemplaren

Bijbel en kerkboek werd verkocht:
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in 1993: groot  formaat: 1088
tussen formaat: 2172
klein  formaat: 2923

in 1994: groot  formaat: 1062
tussen formaat: 1791
klein  formaat: 3441

in 1995: groot  formaat: 1190
tussen formaat: 1960
klein  formaat: 3257

Aan royalty's werden in de periode 1993-1995 betaald aan:

Stichting Geestelijke liederen:
in 1993: f 1.327,62 (betreft 1990-1992)
in 1994: f   525,55 (betreft 1993)
in 1995: f   870,40 (betreft 1994)
in 1996: f   743,24 (betreft 1995) (niet meer in het financieel overzicht  

opgenomen)
ISK:
in 1993: f 3.123,80 (betreft 1990-1992)
in 1994: f 1.236,60 (betreft 1993)
in 1995: f 2.048,-- (betreft 1994)
in 1996: f 1.748,80 (betreft 1995) (niet meer in het financieel overzicht  

opgenomen 

Uitgevers

b. Het Gereformeerd Kerkboek werd oorspronkelijk uitgegeven door BV Drukke-
rij/Uitgeverij v/h H.P.Vijlbrief te Haarlem (voortaan te noemen Vijlbrief); de Bijbel
in combinatie met het Gereformeerd Kerkboek worden uitgegeven door Jong-
bloed BV te Leeuwarden. In de opeenvolgende edities van Bijbel en kerkboek
werden de door deputaten aangebrachte correcties verwerkt - wat betreft de
omvang van die correcties wordt verwezen naar het onder d vermelde.
In de 'bijdrukken' van het Gereformeerd Kerkboek werd de lijst met correcties
evenwel niet verwerkt. Deputaten achtten het gewenst, mede met het oog op de
gewenste uniformiteit, dat ook in het Gereformeerd Kerkboek de correcties
zouden worden 'meegenomen'. Voorts hadden zij de opdracht van de voorgaan-
de Generale Synode ontvangen - zie Acta, art. 86 - te onderzoeken of het
Gereformeerd Kerkboek kon worden voorzien van kaartjes, registers, etc.
Tevens is door deputaten onderzocht of het mogelijk was het kerkboek in een
dundruk te produceren; ook is gekeken naar de mogelijkheden van een kwalita-
tieve verbetering in de uitvoering. In combinatie met de mogelijkheden in de
uitgave van kaartjes en tabellen en van een dundrukuitgave door Jongbloed BV
is de keuze op deze uitgever gevallen. In overleg met de uitgever is een beper-
king aangebracht in het aantal uitvoeringen van het kerkboek. Een belangrijk
voordeel is tevens dat kerkboek en Bijbeluitgave met kerkboek nu in één hand is.
In de toekomst zal dat zeker leiden tot besparingen.
De prijszetting is tot stand gekomen onder druk van de wetenschap dat ook met
andere uitgevers werd gesproken. 
Uiteindelijk leidde dat ertoe dat aan Uitgeverij Jongbloed BV de opdracht werd
verstrekt tot het vervaardigen van een hernieuwd kerkboek, inclusief kaartjes en
tijdtabellen.



     2De nadere toelichting met betrekking tot offertes etc. wordt in een vertrouwelijke
bijlage opgenomen.
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Wat betreft de tijdtabellen dient nog te worden opgemerkt dat daarop afzonderlijk
auteursrechten berusten. Niettemin heeft Jongbloed zich met succes ingespan-
nen om de wijzigingen, die door deputaten generaal-synodale publikaties werden
voorgesteld en die door de hoogleraren J. van Bruggen en G. Kwakkel werden
voorbereid, te realiseren.
De hernieuwde editie kwam gereed eind augustus 19942.
Tevens werd door deputaten naar aanleiding van verzoeken uit de kerken het
ontwikkelen van een diskette van het Gereformeerd Kerkboek voorbereid.
Daarbij is gebruik gemaakt van de know-how van Ds. J. Boersma te Harderwijk.
De uitgave werd geproduceerd door Uitgeverij Jongbloed BV in opdracht van
deputaten.
Zoals reeds gemeld werden de Acta en de Handelingen van de Generale
Synode van Ommen 1993 uitgegeven door Uitgeverij De Vuurbaak BV te
Barneveld. Dat geldt ook voor de deputatenrapporten, voor de Huishoudelijke
Regeling voor Generale Synoden en van de Regelingen voor de Theologische
Universiteit.
Voor het drukken van de deputatenrapporten, die zullen dienen op de Generale
Synode te Berkel en Rodenrijs 1996, werd contact opgenomen met enkele
uitgevers, nl. De Vuurbaak, Vijlbrief, Jongbloed, Boersma en Scholma BV. De
opdracht tot het drukken en verzenden van de deputatenrapporten werd ver-
strekt aan Uitgeverij De Vuurbaak BV te Barneveld.
Ook het verzorgen van de Acta en Handelingen van de e.k. generale synode
werd opgedragen aan genoemde uitgeverij. Met betrekking tot het onderhande-
lingsproces met uitgevers wordt nog het volgende opgemerkt.
Door deputaten wordt elke ronde een prijs aangevraagd bij een aantal uitgevers,
teneinde vast te stellen wat op dat moment min of meer de marktprijs is voor
dergelijke uitgaven. Steeds weer blijkt dat er onvoldoende kennis is van de
voorwaarden rond de uitgave van deputatenrapporten en Acta. Het is niet alleen
het drukken maar ook het verzenden volgens de geldende instructie. Dit wil
zeggen dat de uitgever een adressenbestand moet opbouwen en onderhouden.
Immers tussen het eerste deputatenrapport en de uitgave van de Acta zit ca. 1
1/2 jaar met adressenmutaties. Daarnaast moet de uitgever toegang hebben tot
verkoopkanalen via de boekhandel. Deputaten geven geen ondersteuning in de
feitelijke verzending en bezorging van Acta en deputatenrapporten. Tevens
willen deputaten zekerheid over het beschikbaar zijn voor verkoop etc. van de
Acta en de deputatenrapporten geruime tijd na de Synode.
Indien gewenst, moet de uitgever ook faciliteiten beschikbaar stellen voor en
tijdens de Synode, teneinde een snelle produktie van de Acta mogelijk te maken.
Bij de publikatie van de deputatenrapporten vervullen deputaten, zoals uit hun
instructie sub a voortvloeit, een coördinerende rol. De vervaardiging van de
deputatenrapporten die bestemd zijn om te worden verzonden naar de plaatselij-
ke kerken, wordt voorbereid door deputaten generaal-synodale publikaties.
Laatstgenoemd deputaatschap functioneert als intermediair tussen de onder-
scheiden deputaatschappen en de betrokken uitgever. Kort nadat de generale
synode wordt gesloten, ontvangen alle deputaatschappen van deputaten
generaal-synodale publikaties een schrijven waarin het inleverschema van de
kopij wordt vermeld.
Ook de deputatenrapporten die niet naar de plaatselijke kerken worden verzon-
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den, worden via deputaten generaal-synodale publikaties naar de Generale
Synode verzonden. Het deputaatschap generaal-synodale publikaties vervult ook
hierin een meer coördinerende rol en draagt zorg voor de vermenigvuldiging en
verzending naar de 'roepende kerk'.

Uitvoering

c. Over de technische uitvoering van de verstrekte opdrachten kunnen deputaten
alleen maar positief zijn. Mede vanwege het element van de kostenbesparing
worden de deputatenrapporten zoveel mogelijk gebundeld.
Daardoor kan niet steeds worden vermeden, dat het tijdstip van de verschijning
later valt dan de aanvankelijke planning was. Daarbij moet tevens worden
opgemerkt dat de concept-deputatenrapporten, ondanks de 'herinnering' aan de
inleverdatum die ieder deputaatschap jaarlijks ontvangt, niet steeds tijdig werden
ingeleverd.

Correcties

d. Deputaten gaven uitvoering aan de opdracht toe te zien op het uitgeven van
nieuwe edities van de sub a bedoelde uitgaven en er zoveel mogelijk voor te
zorgen dat daarin druk- en zetfouten en andere tekortkomingen worden verbe-
terd.
De Acta en de Handelingen van de generale synoden worden gecontroleerd
door de scriba van de laatstgehouden synode. Voorheen werden die ook binnen
ons deputaatschap gecorrigeerd. In deze periode is daarvoor tijdelijk assistentie
buiten het deputaatschap aangetrokken  (ds. D.J. Zandbergen te Zwolle).
In nieuwe edities en/of oplagen van het Gereformeerd Kerkboek werden correc-
ties aangebracht. Terwille van het overzicht voor de leden van de GS Berkel en
Rodenrijs is als bijlage bij dit rapport een complete lijst van correcties opgeno-
men die in de loop der jaren in het Gereformeerd Kerkboek werden opgenomen.
Daarbij is tevens aangegeven welke wijzigingen in de verslagperiode zijn
geredigeerd.
Voorzover voor het realiseren van die correcties de toestemming noodzakelijk
was van de auteursgerechtigden, werd die toestemming steeds vooraf schriftelijk
verzocht en nadien verkregen.
Opgemerkt mag worden, dat eventuele correcties op het bijbelgedeelte buiten
onze competentie vallen.

Eenvormigheid

e. Reeds werd gerapporteerd (sub a), dat de gewenste eenvormigheid inzake
taalgebruik, spelling, interpunctie, nomenclatuur wèl aanwezig is bij de major- en
de mezzo-editie van 'Bijbel en kerkboek', maar niet bij de micro-editie, voor wat
betreft het bijbelgedfeelte. Ten aanzien van het Gereformeerd Kerkboek is er
een volledige eenvormigheid. Deputaten zien erop toe, dat bij de vervaardiging
van de rapporten de regels van de spelling zoveel mogelijk worden gehand-
haafd.

Harmonisatie
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f. Met betrekking tot de voortgaande harmonisatie van het Gereformeerd Kerkboek
doen deputaten geen voorstellen.

Toestemming tot uitgave

g. In de verslagperiode bereikten ons geen nieuwe verzoeken om toestemming tot
het publiceren of (doen) uitgeven van onderdelen van het Gereformeerd Kerk-
boek. Wel werden, ter uitvoering van eerdere afspraken, aan deputaten op
beperkte schaal vergoedingen overgemaakt die betrekking hadden op overgeno-
men gedeelten van het Gereformeerd Kerkboek (o.a. Heidelbergse Catechis-
mus).

Auteursrechten

h.i. Deputaten hebben voldaan aan de opdracht ervoor te zorgen, dat in de kerkelij-
ke publikaties die met hun medewerking tot stand komen, een clausule wordt
afgedrukt waaruit blijkt dat de auteurs- en/of gebruiksrechten bij de kerken
berusten en dat voor verspreiding van de tekst toestemming van de kerken
vereist is. Een en ander gaf in de praktijk geen moeite.

Geschillen

j. Er hebben zich geen geschillen voorgedaan met derden, waarbij arbitrage nodig
was. Ten aanzien van de voorgestelde concept-instructie hebben deputaten de
opdracht om geschillen zoveel mogelijk door middel van arbitrage op te lossen,
ontdaan van de beperking zoals deze thans onder j is geformuleerd.

Prijzen

k. Deputaten zijn van mening dat de prijs van het kerkboek in de dundruk- uitgave
aansluit bij de marktprijs van dergelijke uitgaven. De prijs van "Bijbel met kerk-
boek" is min of meer gerelateerd aan uitgaven voor andere kerkgenootschap-
pen. Volgens deputaten is de prijs geen belemmering bij de aanschaf van e.e.a.
Er is in de loop van de jaren een regelmatig patroon ontstaan in de verkoop van
beide uitgaven.

Samenwerking
 
l. De samenwerking met en de medewerking van de verschillende deputaatschap-

pen was correct. De belangrijkste schakel in die samenwerking bestaat in het op
tijd afleveren van de kopij voor de deputatenrapporten, bestemd voor de behan-
deling op de e.k. synode. De ervaring heeft geleerd, dat er een ruime marge
dient te zijn tussen de aflevering van de kopij aan de deputaten voor de publika-
tie en de vastgestelde termijn van verschijning en verzending aan de kerken.
Voor de rapporten die een half jaar vóór de opening van de synode bij de kerken
dienen te zijn (medio oktober), hebben deputaten medio juli gesteld als de datum
waarop de kopij dient te zijn ingeleverd. In dat geval heeft de drukker/uitgever
gelegenheid en geeft hij de garantie, dat de gedrukte rapporten medio oktober
bij de kerken zijn.
Voor de rapporten die drie maanden vóór het samenkomen van de synode bij de
kerken dienen te zijn, hebben deputaten als termijn van inlevering van de kopij



8

gesteld half oktober. Is die kopij op tijd ingeleverd, dan kunnen de rapporten in
de regel medio januari zijn verzonden.

Uit dit vrij korte rapport mag blijken, dat de jaren van de vele vergaderingen voorbij zijn,
en dat de produktie en de afname van het Gereformeerd Kerkboek geregelde en
normale voortgang hebben.

Naar het oordeel van deputaten kunnen uw instructies aan nieuw te benoemen
deputaten nagenoeg geheel gelijkluidend zijn aan de instructies die de synode van
Ommen vaststelde.

Gezien het feit dat de werkzaamheden van ons deputaatschap - voorbereiden en
drukken van Acta en Handelingen - reeds zeer spoedig na opening van de synode
beginnen, verzoeken wij u na de bespreking van ons rapport de (her-)benoeming van
deputaten met voorrang op uw agenda te plaatsen. Zo wordt voorkomen dat na de
verleende decharge een tijd lang in feite geen deputaatschap fungeert om de lopende
noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

U bij al uw arbeid ter synode de nodige wijsheid en het licht van Gods Geest toewen-
send,

namens deputaten voor generaal-synodale publikaties:

voorzitter:
H.J.Boiten

secretaris:
F.T.Oldenhuis
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BIJLAGE I

Concept instructies

a. het doen produceren en doen uitgeven van de Acta en de Handelingen van de
generale synode, de rapporten van de door de generale synode benoemde
deputaten, het doen uitgeven van nieuwe edities en het herdrukken van het
Gereformeerd Kerkboek, onderdelen van deze uitgaven en andere drukwerken
die op last van de generale synode worden vervaardigd; daarbij moet in tech-
nisch en economisch opzicht zo doeltreffend mogelijk te werk worden gegaan;

b. met drukkers en uitgevers overeenkomsten af te sluiten die betrekking hebben
op de onder a bedoelde uitgaven, inzake de technische vervaardiging en de
uitgeversexploitatie, alsmede met auteurs voor wat betreft auteursrechtelijke
aanspraken en bevoegdheden voorzover daarvan sprake is;

c. toe te zien op de naleving van de onder b bedoelde overeenkomsten;

d. toe te zien op het uitgeven van nieuwe edities van de sub a bedoelde uitgaven
en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat daarin druk- en zetfouten en andere
tekortkomingen worden verbeterd;

e. erop toe te zien dat terzake van de typografische verzorging, de afmetingen, het
taalgebruik, de spelling, de interpunctie, de nomenclatuur en dergelijke zoveel
mogelijk een verantwoorde eenvormigheid wordt betracht met inachtneming van
de door de generale synode van toepassing verklaarde regels voor spelling en
dergelijke;

f. het inventariseren van ontvangen reacties uit de kerken met betrekking tot de
voortgaande harmonisatie van het Gereformeerd Kerkboek en het - voorzover dit
noodzakelijk moet worden geacht - doen van voorstellen daarover aan de
eerstvolgende synode; 

g. te beslissen over verzoeken om toestemming tot het uitgeven van de sub a
bedoelde publikaties of onderdelen daarvan, voorzover het auteurs- of gebruiks-
recht daarvan bij de kerken berust;

h. te waken tegen inbreuk op de auteurs- en gebruiksrechten van de kerken en het
treffen van conservatoire en andere noodzakelijke maatregelen; ervoor te zorgen
dat in de kerkelijke publikaties die met hun medewerking tot stand komen, een
clausule wordt afgedrukt waaruit blijkt dat deze rechten bij de kerken berusten en
dat voor verspreiding van de tekst toestemming van de kerken vereist is;

i. te waken tegen inbreuk op auteurs- en gebruiksrechten van derden bij het
uitgeven van publikaties onder a genoemd;

j. geschillen met derden zoveel mogelijk op te lossen door middel van arbitrage;

k. bij het afsluiten van overeenkomsten eventueel royalty's te bedingen bij uitge-
vers, indien en voorzover er sprake is van bijzondere kosten of lasten voor de
kerken, die aan de betreffende publikaties ten grondslag liggen, met als uit-
gangspunt dat in het algemeen de prijs van een kerkelijke publikatie niet belem-
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merend mag werken ten aanzien van de verspreidingsmogelijkheden;

l. nauwgezet samen te werken met andere deputaten betreffende het vervaardigen
van hun rapporten e.d. en erop toe te zien dat zij dit van hun kant ook doen;

m. te rapporteren over hun werkzaamheden aan de eerstvolgende generale
synode.
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Bijlage II

1990 - Leeuwarden
Overzicht van de eerder aangebrachte correcties en de opgegeven correcties (toen nog
voor de mezo-editie van 'Bijbel met Gereformeerd Kerkboek)

De kopjes boven de Dordtse Leerregels (p. 473 tot en met 504) zijn voorzien van de
hoofdstuknummers.
p.  12 Ps.   4:3 r. 9 - komma weg na 'leven'
p.  22 Ps.   9:12  r. 1 - Zich 
p.  23 Ps.  10:1  r. 2 - Zich
p.  27 Ps.  13:2  r. 5 - vraagteken na 'tart'
p.  47 Ps.  22:14 r. 2 - komma achter 'stof'
p.  57 Ps.  28:3 r. 4 - komma achter 'bouwen'
p.  67 Ps.  32:5 r. 1 - punt achter 'wezen'
p.  67 Ps.  32:5 r. 2 - Wie
p.  69 Ps.  33:3 r. 5 - komma achter 'leven'
p.  70 Ps.  34:2 r. 7 - komma achter 'gaat'
p.  71 Ps.  34:4 r. 7 - komma achter 'HEER'
p.  77 Ps.  36:3 r. 5 - komma weg
p.  99 Ps.  46:2 r. 8 - immanuël
p.  99 Ps.  46:4 r. 4 - immanuël
p. 105 Ps.  50:1 r. 6 - Heer
p. 118 Ps.  57:2 r. 2 - Here
p. 122 Ps.  59:5 r. 5 - Here
p. 124 Ps.  60:4 r. 3 - Filistijns
p. 131 Ps.  65:3 r. 7 - 'en' moet zijn 'de'
p. 137 Ps.  68:3 r. 7 - komma achter 'is'
p. 151 Ps.  72:6 r. 3 - 'tot' moet zijn 'van'
p. 172 Ps.  83:3 r. 3 - Filistijnen
p. 176 Ps.  85:2 r. 6 - komma achter 'ben' en achter 'God'
p. 196 Ps.  96:6 r. 5 - Zich
p. 204 Ps. 102:8 r. 1 - Zich
p. 221 Ps. 107:7 r. 8 - bejubelt
p. 221 Ps. 107:10 r. 7 - Vereert
p. 255 Ps. 122:1 r. 9 - komma achter 'aanschouwt'
p. 268 Ps. 135:2 r. 5 - Zich
p. 269 Ps. 135:8 r. 1 - komma achter 'is'
p. 272 Ps. 136:20 r. 1 - komma achter 'leeft'
p. 278 Ps. 140:6 r. 1 - komma achter 'omringen'
p. 286 Ps. 145:1 r. 3 - komma achter 'naam' en achter 'majesteit'
p. 288 Ps. 146:6 r. 3 - komma achter 'neergebogen'
p. 297 Gz.  37      - te veel (in het opschrift)
p. 308 Gz.   5:1 r. 3 - noot 7 is een bes
p. 314 Gz.   8:1 r. 6 - komma achter 'verwacht'
p. 315 Gz.   8:4 r. 8 - komma achter 'donkerheid'
p. 317 Gz.  10      - in opschrift aanhalingstekens weg, dus: Naar: Valet        

etc. 
p. 319 Gz.  11      - in opschrift 'Luc. 2:14' naar links boven de notenbalk
p. 336 Gz.  22      - onderaan de blz.: Kan ook gezongen worden op de        

wijs van Gez. 20
p. 344 Gz. 26a:2 r. 5 - gaav'
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p. 347 Gz. 26b:2 r. 5 - gaav' (In Acta: 26b:4)
p. 347 Gz. 26b:4      - punt achter 4
p. 348 Gz.  27      - in opschrift '9e eeuw, vroegste overlevering                    ca.

1000' vervangen door: Vroegmiddeleeuws
p. 350 Gz.  28:3 r. 2 - Eengeboren
p. 353 Gz.  30:6 r. 3 - onstraff'lijk
p. 364 Gz.  37      - in opschrift: te veel
p. 364 Gz.  37:1 r. 1 - te veel
p. 368 Gz.  40:2 r. 4 - hij
p. 373      - uitroepteken weg achter 'klagen' (Ps. 64:1)
p. 377      - God boog Zich neer (Ps. 18:5)
p. 396      - vraagteken weg achter 'verstoten' (Ps. 77:3)
p. 434      - 2e regel van onder: 'hen' i.p.v. 'hun'
p. 459      - bij de bewijsteksten onder antwoord 85 moet 

  1 Tim. 5:17 zijn 5:20
p. 465      - De 2e alinea van antwoord 105 dient als volgt te            

worden gelezen: Ook mag ik mijzelf geen letsel             
toebrengen, evenmin mag ik mijzelf moedwillig in           
gevaar begeven.

p. 475      - de bewijstekst bij artikel 8 moet zijn Deut. 7:7 
  (i.p.v. 3:7)

p. 475      - DL art. 9 r. 5/6 niet cursief
p. 478      - DL art. 17 r. 7 komma weg achter 'kinderen'
p. 521      - r. 7 v/o dikwijls
p. 552 - in de marge Luc. 22:27 i.p.v. Luk 22:27 (in Acta: pag.     

522 Luc. 22:27 i.p.v. Luc. 22:19)
p. 557 - in citaat (Ps. 128:1,2): ieder die de HERE vreest
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1993 - Ommen

p.  99  Ps.  46:2 en 4   - 'Immanuël' moet zijn 'immanuël' (al in 1990 
  aangegeven

p. 118 Ps.  57:4 r. 3  - 'hen' moet zijn 'hun'
p. 131 Ps.  65:3 r. 7 - 'en' moet zijn 'de' (al in 1990 aangegeven)
p. 151 Ps.  72:6 r. 3 - 'tot' moet zijn 'van' (al in 1990 aangegeven)
p. 214 Ps. 105:21 r. 3 - de letter t in het woord voortaan hoort bij de eerste         

lettergreep
p. 308 Gz.   5:1 r. 3  - noot 7 is 'bes' (al in 1990 aangegeven)
p. 308 Gz.   5:1 r. 4  - noot 7 is een f
p. 318 Gz.  10 - onder aan de pag.: Kan ook gezongen worden op de      

wijs van Gz. 13
p. 321 Gz.  12:8 - komma weg achter 'dag'
p. 336 Gz. 22 - onderaan de pag.: Kan ook gezongen worden op de       

wijs van Gz. 20 (in 1990 al aangegeven)
p. 370   toevoegen aan de lijst van overgenomen psalmen en      

gezangen met toestemming van de ISK: Gz. 24
p. 465   2e alinea antw. 105 dient als volgt te worden gelezen:    

Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen, evenmin       
mag ik mijzelf moedwillig in gevaar begeven. (al in         
1990 aangegeven)

p. 475 DL. art. 9 r. 5 - 'opdat' moet niet 'romein' maar 'cursief' gezet worden
p. 594 art. 18 KO - 'hogeschool' wijzigen in 'universiteit'
p. 602 art. 53 KO - 'Hogeschool' wijzigen in 'Universiteit'
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Bijlage III

1996 - Berkel en Rodenrijs

p.   8 Ps.   2:3 r. 2 - komma na "Zie" 
p.  26 Ps.  12:5 r. 3 - komma na "Gij"
p.  27 Ps.  13:1 r. 2 - hoelang i.p.v. hoe lang
p.  27 Ps.  13:3 r. 5 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p.  32 Ps.  17:3 r. 7 - komma na "rechterhand"
p.  32 Ps.  17:3 r. 8 - "die" i.p.v. "en"
p.  36 Ps.  18:9 r. 5 - geen komma na "God"
p.  41 Ps.  20:4 r. 6 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p.  45 Ps.  22:6 r. 7 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p.  70 Ps.  34:2 r. 3 - komma na 'bracht'
p.  71 Ps.  34:6 r. 3 - komma na 'kwaad'
p.  71 Ps.  34:7 r. 2 - komma na "hart"
p.  86 Ps.  40:3 r. 2 - komma na "hoor"
p.  90 Ps.  42:6 r. 6 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken (2x)
p.  99 Ps.  46:2 r. 6 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p.  99 Ps.  46:2 r. 8 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p.  99 Ps.  46:4 r. 4 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p. 104 Ps.  49:3 r. 1 - geen komma na "zie"
p. 105 Ps.  49:5 r. 8 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p. 107 Ps.  50:11 r. 1 - Al (A kap.)
p. 108 Ps.  51:1 r. 1 - komma na (eerste) "U" 
p. 108 Ps.  51:1 r. 3 - geen komma na zie"
p. 110 Ps.  52 - Voor de koorleider.....in het huis van Abimelek, moet       

zijn Achimelek
p. 111 Ps.  53:1 r. 2 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p. 118 Ps.  57:4 r. 3 - hun i.p.v. hen
p. 122 Ps.  59:5 r. 1 - komma na "God" 
p. 135 Ps.  68:1 r. 10 - geen komma na "omhoog"
p. 135 Ps.  68:1 r. 11 - geen komma na "oog"
p. 140 Ps.  68:12 r. 4 - geen komma na "eigenbaat"
p. 146 Ps.  71:3 r. 5 - geen komma na "Zie" 
p. 147 Ps.  71:6 r. 5 - Sla (S kap.) 
p. 149 Ps.  72:2 r. 6 - komma na 'drukt'
p. 155 Ps.  74:5 r. 3 - Laat (L kap.)
p. 159 Ps.  77:2 r. 6 - Laat (L kap.)
p. 163 Ps.  78:9 r. 1 - gedachtenstreep i.p.v. koppelteken
p. 166 Ps.  79:3 r. 2 - geen komma na "Zie"
p. 168 Ps.  80:3 r. 3 - geen komma na "Hoor"
p. 170 Ps.  81:7 r. 2 - geen komma na "hand"
p. 170 Ps.  81:12 r. 2 - geen komma na "Gods"
p. 172 Ps.  83:1 r. 4 - geen komma na "Zie"
p. 175 Ps.  84:6 r. 7 - geen komma na 'bouwt' 
p. 178 Ps.  86:2 r. 1 - komma na "Ja"
p. 180 Ps.  87:3 r. 4 - Elk (E kap.)
p. 183 Ps.  89:3 r. 5 - komma na "Ja"
p. 185 Ps.  89:15 r. 6 - komma na "Ja"
p. 185 Ps.  89:16 r. 1 - "Hoe lang, hoe lang" i.p.v. "Hoelang, hoelang"
p. 185 Ps.  89:16 r. 2 - "Hoe lang" i.p.v. "Hoelang"
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p. 190 Ps.  92:6 r. 2 - komma na "maar" 
p. 196 Ps.  96:6 r. 2 - De (D kap.)
p. 196 Ps.  96:6 r. 4 - geen komma na "kracht"
p. 196 Ps.  97:1 r. 3 - komma na "u"
p. 200 Ps.  99:7 r. 2 - komma na "ja"           
p. 206 Ps. 103:4 r. 6 - komma na "ja"
p. 207 Ps. 103:6 r. 6 - komma na "Ja"
p. 207 Ps. 103:8 r. 3 - komma na "Looft"
p. 212 Ps. 105:6 r. 5 - 'k Heb (H kap.)
p. 214 Ps. 105:21 r. 3 - voortaan i.p.v. voortaan
p. 216 Ps. 106:7 r. 5 - "Datan" i.p.v. "Dathan"
p. 222 Ps. 107:12 r. 6 - komma i.p.v. punt achter "kindren"
p. 222 Ps. 107:12 r. 7 - geen komma na "heeft"
p. 227 Ps. 109:10 r. 5 - insekt i.p.v. insect
p .232 Ps. 113:1 r. 4 - oosten (o  o.k.) 
p. 232 Ps. 113:1 r. 5 - westen (o  o.k.)
p. 243 Ps. 119:11 r. 6 - terdege i.p.v. ter dege
p. 246 Ps. 119:32 r. 2 - komma na "Ja" 
p. 247 Ps. 119:39 r. 4 - geen komma na "ik"
p. 257 Ps. 124:1 r. 2 - Indien (I kap.)
p. 260 Ps. 127:4 r. 3 - geen komma na "hij" 
p. 261 Ps. 128:2 r. 1 - geen komma na "Zie"
p. 265 Ps. 132:10 r. 3 - komma na "staan" 
p. 266 Ps. 133:1 r. 1 - geen komma na "ziet"
p. 280 Ps. 141:4 r. 1 - komma na "HEER"
p. 293 Ps. 148:5 r. 8 - komma na "Looft" 
p. 296 Gez. 12 (inhoudsopgave): Dit is de dag, die God ons schenkt
p. 296 Gez. 27 (inhoudsopgave): O Schepper, Geest, woon in uw kerk
p. 297 Gez. 28 (inhoudsopgave): God in de hoog' alleen zij eer
p. 297 Gez. 37 (inhoudsopgave): Nooit kan 't geloof te veel verwachten
p. 300 r 2 vo - 'Generale Synode' met kap. G en S
p. 301 r. 4 -'Generale Synode' met kap. G en S
p. 308 Gez.  5:1 r. 4 -  noot 7 is een f
p. 317 Gez. 10 r. 3 - 'Naar...geben' naar linker marge verplaatsen,

         geen komma na 'geben'           
p. 318 Gez. 10    - In de voet: Kan ook gezongen worden op de wijs van     

Gez. 13
p. 319 Gez. 11 r. 3 - de regel wit verplaatsen van onder het bijschrift ('Luc.     

2:14...1800') naar erboven, dus tussen titel en bijschrift    in. 
p. 320 Gez. 12:1 r. 1 - komma na 'dag' 
p. 320 Gez. 12:3 r. 1 - geen komma na 'O' 
p. 320 Gez. 12:6 r. 3 - geen komma na "U"
p. 320 Gez. 12:6 r. 4 - geen komma na 'U'
p. 320 Gez. 12:6 r. 4 - zaligmaker (z  o.k.)
p. 324 Gez. 14:1 r. 6 - geen trema boven 2de e van be-erven
p. 324 Gez. 14:2 r. 7 - koppelteken i.p.v. gedachtenstreep
p. 325 Gez. 14:3 r. 7 - koppelteken i.p.v. gedachtenstreep
p. 327 Gez. 15:2 r. 3 - Golgota i.p.v. Golgotha
p. 329 Gez. 17:4 r. 2 - Golgota i.p.v. Golgotha
p. 330 Gez. 18 r. 4 - 'Generale Synode' met kap. G en S
p. 332 Gez. 20:3 r. 1 - komma na "Zie"
p. 334 Gez. 21:3 r. 1 - geen komma na "Vader" 
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p. 335 Gez. 22:2 r. 6 - Zich (Z kap.)
p. 336 Gez. 22:6 r. 3 - komma na "verdwijnt"
p. 337 Gez. 23:1 r. 8 - geen komma na "opgevaren"
p. 338 Gez. 23:3 r. 5 - geen komma na "hoonden"
p. 348 Gez. 27     - geen komma na "O" (in opschrift)
p. 348 Gez. 27:1 r. 1 - geen komma na "O"
p. 348 Gez. 27:2 r. 4 - Golgota i.p.v. Golgotha
p. 349 - in onderschrift: 'Generale Synode' met kap. G en S
p. 350 laatste regel van de blz.: sterfdag Jan Wit 1980 i.p.v. 1983
p. 352 Gez. 30:1 r. 3 - komma na "Zingt"
p. 352 Gez. 30:3 r. 6 - geen komma na "loov" 
p. 352 Gez. 30:3 r. 1 - geen komma na "lof" 
p. 353 Gez. 30:4 r. 6 - geen komma na "weg"
p. 361 laatste regel van de blz.: sterfdag Jan Wit 1980 i.p.v. 1983
p. 363 Gez. 36:2 r. 7 - Golgota i.p.v. Golgotha
p. 370 - Onder de gezangen die overgenomen zijn met toe-        

stemming van de Interkerkelijke Stichting voor het          
Kerklied moet ook gezang 24 vermeld worden.

p. 371 Herkomst etc.
 nr. 1 - geen komma na 'Hoogeveen' 
 nr. 9   - punt na 'ca'
 nr. 21  - geen komma na 'Boendermaker' 

Register

p. 371 Gez. 28 - sterfdag Jan Wit 1980 i.p.v. 1983
p. 372 Gez. 35 - sterfdag Jan Wit 1980 i.p.v. 1983
p. 373 Ps. 132:9 - Daar zal Ik David door mijn kracht
p. 375 Ps. 125:3 - De scepter van de goddeloze
p. 375 Ps. 118:8 - De steen, die door de tempelbouwers
p. 379 Ps.   7:7 - God zal ik loven, de Gerechte
p. 380 Ps.  41:1 - Heil hem die de geringe helpt in nood
p. 381 Ps.  89:16 - Hoe lang, hoe lang nog, HEER? Verbergt Gij U altijd
p. 381 Ps. 106:6 - Hoe snel vergaten zij de HERE
p. 383 Ps.  57:2 - Ik roep tot God, de heerser van 't heelal
p. 384 Ps. 104:10 - Ik zal de HEER lofzingen levenslang
p. 384 Ps. 109:14 - Ik zal met luider stem de HERE
p. 384 Ps. 118:3 - 't Is beter bij de HEER te schuilen
p. 384 Ps.  86:2 - Ja, tot U hef ik mijn leven
p. 384 Ps. 102:8 - Ja, God wendt Zich tot het klagen
p. 385 Ps. 133:1 - Komt, ziet hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen
p. 386 Ps. 147:1 - Lof zij de HEER, goed is het leven
p. 386 Ps. 117 - Looft, alle volken, looft de HEER
p. 386 Ps.  64:6 - Lof zij DE HEER! Laat elk Hem vrezen
p. 386 Ps. 106:1 - Looft nu DE HEER, want Hij is goed
p. 386 Ps.  41:5 - Looft nu DE HEER, zingt Isrela God verblijd
p. 388 Ps.  59:5 - O God, mijn schild, richt ze te gronde
p. 389 Ps. 101:3 - Onrecht en schande, afval van de HERE
p. 389 Ps.  51:1 - Ontferm U, God, ontferm U, hoor mijn klacht
p. 389 Ps. 113:1 - Prijst, halleluja, prijst de HEER
p. 391 Ps. 102:9 - Uit de hemel hoog verheven
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p. 393 Ps.  49:3 - Want zie hoe zelfs de wijze sterven moet
p. 394 Ps. 125:1 - Wie op de HERE God vertrouwen
p. 394 Ps. 140:8 - Wil, HEER, het land van hem bevrijden
p. 395 Ps.  40:2 - Zalig de man die op de HEER vertrouwt
p. 395 Ps. 128:2 - Zie hoe uw vrouw mag bloeien
p. 396 Ps.  50:11 - Zo spreekt de Heer: Al wie in dankbaarheid
p. 397 Gz.  12:1 - Dit is de dag, die God ons schenkt
p. 398 Gz.  28:1 - God in de hoog' alleen zij eer
p. 398 Gz.  21:3 - God, Vader op zijn hoge troon  
p. 399 Gz.  37:1 - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
p. 399 Gz.  12:3 - O Gij ons heil, ons hoogste goed
p. 399 Gz.  27:3 - O Heilge Geest, die eeuwig leeft
p. 400 Gz.  27:1 - O Schepper, Geest, woon in uw kerk
p. 400 Gz.  30:3 - U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
p. 401 Gz.  20:3 - Zie, Hij leeft en Hij komt weer
p. 402 r. 3 en r. 10 van boven: 

- gez. 10:6, moet zijn: gez. 10:4
p. 523 regel 4 van boven: gezagdragers (i.p.v. gezagsdragers)
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Verwijderen van de naamvals-n in onderstaande psalmen en gezangen:

p.   8 Ps.   2:1 r. 5
p.   9 Ps.   2:4 r. 3
p.  19 Ps.   7:7 r. 1
p.  86 Ps.  40:2 r. 1
p.  88  Ps.  41:1 r. 1
p.  89 Ps.  41:5 r. 1
p. 118 Ps.  57:5 r. 3
p. 118 Ps.  57:6 r. 2
p. 129 Ps.  64:6 r. 1
p. 184 Ps.  89:9 r. 5
p. 184 Ps.  89:9 r. 6
p. 185 Ps.  89:14 r. 2
p. 193 Ps.  94:6 r. 2 (2x)
p. 201 Ps. 101:3 r. 1
p. 205 Ps. 102:9 r. 1
p. 207 Ps. 103:9 r. 4
p. 209 Ps. 104:6 r. 3
p. 210 Ps. 104:10 r. 1
p. 210 Ps. 104:10 r. 4
p. 210 Ps. 104:10 r. 7
p. 215 Ps. 106:1 r. 1
p. 216 Ps. 106:6 r. 1
p. 217 Ps. 106:11 r. 6
p. 223 Ps. 108:1 r. 3
p. 227 Ps. 109:14 r. 1
p. 232 Ps. 113:1 r. 1
p. 232 Ps. 113:3 r. 6
p. 237 Ps. 117 r. 1
p. 238 Ps. 118:1 r. 7
p. 238 Ps. 118:2 r. 2
p. 239 Ps. 118:3 r. 1
p. 239 Ps. 118:3 r. 3
p. 239 Ps. 118:5 r. 4
p. 240 Ps. 118:8 r. 1
p. 244 Ps. 119:18 r. 4
p. 256 Ps. 123:1 r. 7
p. 258 Ps. 125:1 r. 1
p. 258 Ps. 125:3 r. 1
p. 258 Ps. 125:3 r. 6
p. 263 Ps. 131:3 r. 3
p. 289 Ps. 147:1 r. 1
p. 291 Ps. 147:5 r. 2
p. 312 Gz.   7:1 r. 2
p. 349 Gz.  28 opschrift
p. 349 Gz.  28:1 r. 1

Onderstaande kopregels in hoofdletters:

DOOP KINDEREN (4x)
DOOP VOLWASSENEN (4x)
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OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS (1x)
AVONDMAAL (LANG) (7x)
AVONDMAAL (KORT) (5X)
UITSLUITING (3x)
WEDEROPNEMING (3x)
TUCHT DOOPLEDEN (2x)
BEVESTIGING PREDIKANTEN (5x)
BEVESTIGING ZENDELING (4X)
BEVESTIGING OUDERLINGEN/DIAKENEN (5x)
HUWELIJKSBEVESTIGING (5x)
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