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Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in 
Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden 
met het deputaatschap Generaal-synodale publicaties via: publicaties@gkv.nl. 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de 
wet gesteld.      
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Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
samengekomen te Amersfoort-Centrum op zaterdag 12 maart  2005 
 
 
Hoofdstuk 3 – Kerkregering 
 
 
Deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
 
Artikel 27 30-09-2005 
Rapport deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Voorstel: commissie Overijssel  
 
Materiaal:  
 
1. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

2. 
3. 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 16, besluit 3, waarin de opdrachten staan 
voor de deputaten kerkrecht en kerkorde ten aanzien van (verkort weergegeven): 

status en rechtseffect van generaal-synodale besluiten en dergelijke; 
digitalisering van Acta; 
aanpassing van de tekst van art. 8 KO; 
de mogelijkheden van geestelijke verzorging in zorginstellingen en justitiële inrichtingen; 
de beperking van het aantal appèlinstanties bij plaatselijke geschillen; 
een tweede beroepsinstantie bij een geschil tussen predikant en zijn kerkenraad; 
criteria voor revisieverzoeken; 
doop van Nederlandse aspirant adoptief kinderen; 
kerkrechtelijke vragen m.b.t. Bijbelvertaling; 
de tekst van art. 70 KO; 
aanvullende maatregelen van vermaan; 
herziening van de kerkorde; 
de kerkelijk werker; 

rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde; 
brief van deputaten d.d. 29 augustus 2005, waarin deputaten meedelen de onderwerpen 
genoemd onder materiaal 1.1 en 1.7 niet te hebben kunnen afronden en waarin ze voorstellen 
deze als opdracht aan nieuw te benoemen deputaten mee te geven. 

 
Besluit 1.  
 
a. met dankbaarheid er kennis van te nemen dat het proces van digitalisering van de Acta van de 

generale synoden sinds 1892 is gestart; 
b. kennis te nemen van de mededeling van deputaten dat zij hun onderzoek naar mogelijke 

verheldering op het punt van status en rechtseffect van generaal-synodale besluiten en 
dergelijke en de bezinning op criteria voor revisieverzoeken niet meer tijdens de zittingsperiode 
van de synode zullen kunnen afronden. 

 
Besluit 2: 
 

deputaten kerkrecht en kerkorde te déchargeren van de vele door hen verrichte 
werkzaamheden. 

 
Grond: 
 

deputaten hebben grondige aandacht besteed aan de vele opdrachten die de Generale Synode 
van Zuidhorn 2002-2003 hen op de schouders heeft gelegd. In hun rapport geven ze goede 
verantwoording van hun werkzaamheden. De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 
heeft zo in veel zaken besluiten kunnen nemen. Het is alleszins te billijken dat deputaten niet 
alle opdrachten hebben kunnen uitvoeren. 
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1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Besluit 3: 
 
deputaten kerkrecht en kerkorde te benoemen met de opdracht: 
 

te onderzoeken ten aanzien van welke generaal-synodale besluiten, bepalingen, handreikingen, 
regelingen, richtlijnen e.d. nog verheldering nodig is op het punt van status en rechtseffect en 
daarover voorstellen te doen; 
zich te bezinnen op de criteria waaraan revisieverzoeken moeten voldoen en hierbij de generaal 
synodale deputaten appèlzaken te raadplegen; 
verder te werken aan een algehele herziening van de kerkorde; met daarbij als bepalingen: 
a. deputaten de ruimte te geven om in dit kader inhoudelijke wijzigingen in de kerkorde voor 

te stellen waar zij dat wenselijk achten, mits van een goede argumentatie voorzien, en 
daarbij acht te slaan op wat vanuit de kerken wordt aangedragen; 

b. dat een stelselmatige en overzichtelijke opbouw van de kerkorde de voorkeur heeft 
boven het vasthouden aan de vertrouwde nummering en hoofdstukindeling van de 
artikelen; 

c. dat omwille van de continuïteit daarbij gestreefd wordt naar een beknopte kerkorde; 
d. bij de herziening acht te slaan op de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken;  
e. bij de herziening ook de ondertekeningsformulieren te betrekken, met minstens de 

volgende aanwijzingen: 
bij deze herziening te streven naar een meer eigentijdse toonzetting en een 
bijbelse fundering van de grond waarop en de doelstelling waarvoor ambtsdragers 
aan de leer gebonden dienen te worden; 
rekening te houden met de eigenlijke bedoeling van de ondertekeningsformulieren 
en de wijze waarop de ondertekening in de praktijk van het kerkelijk leven 
functioneert; 
te streven naar een zo mogelijk betere formulering van de 
ondertekeningsformulieren en tegelijk vast te houden aan de bedoeling van de 
Generale Synode van Dordrecht 1618-'19 met het ondertekeningsformulier; 
in de ondertekeningsformulieren niet de levenswandel van de ambtsdragers te 
betrekken; 
voor de herziening aandacht te geven aan de formulieren die worden gebruikt in 
andere gereformeerde kerken in binnen- en buitenland; 
deze herziening zo mogelijk te doen in samenspraak met de Christelijke 
Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken; 

f. te overleggen met deputaten aanvullende steunverlening evangelisatiewerk over de 
voorlopige suggestie voor een herformulering van de artikelen 24 t/m 26 van de KO 
(gedaan aan het slot van het studierapport ASE); 

g. nader te bezien of een aanvullende maatregel voor kerkelijke tucht zoals in het rapport 
van deputaten huwelijk en echtscheiding geformuleerd werd, een plaats kan en moet 
krijgen in de artikelen over kerkelijke tucht in de herziene kerkorde; 

h. studie te doen naar de mogelijkheid om appèl in plaatselijke geschillen tot één of twee 
instanties te beperken; en hierbij de generaal-synodale deputaten appèlzaken te 
raadplegen; 

i. aandacht te geven aan:  
de brieven van de kerk te Amersfoort-Centrum d.d. 20 januari 2005 over de 
nummering van de kerkorde artikelen en van 18 maart 2005 betreffende de 
rechtspositie van predikanten;  
de brief van de Particuliere Synode van Overijssel 2003 d.d. april 2004 inzake art. 
36 KO;  
de brief van de classis Buitenpost d.d. 8 januari 2004 inzake art. 41 KO;  

te onderzoeken: 
a. of en zo ja welke nadere regelingen nodig zijn rond de toelating als professioneel 

kerkelijk werker binnen de kerken; 
b. of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden voor contact met opleidingen 

voor kerkelijk werk; 
zich samen met deputaten kerkelijke eenheid te bezinnen op de relatie die een federatieve 
gemeente of samenwerkingsgemeente moet hebben met de kerkverbanden; 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

zich samen met deputaten kerkelijke eenheid en deputaten aanvullende steunverlening 
evangelisatiewerk te bezinnen op vragen van kerken die bezig zijn met gemeentestichting in 
samenwerking met kerken die behoren tot een ander kerkverband; 
vragen rond de preekbevoegdheid in kaart te brengen en mogelijke antwoorden daarop cq. 
regelingen daarvoor te formuleren;  
samen te werken met deputaten appèlzaken zodra er sprake is van zaken die de gang van 
zaken bij appèl betreffen; 
het rapport over hun werkzaamheden vijf maanden voor het begin van de eerstkomende 
generale synode aan de kerken te zenden; 
rekening te houden met een verzoek van de eerstkomende generale synode om die synode van 
dienst te zijn in de kerkrechtelijke voorbereiding van de behandeling van ingekomen stukken. 

  
Grond : 
 

(aanvullend bij de gronden die reeds bij de hier geïntegreerde opdrachten zijn opgenomen): 
naast de reeds door deze synode genomen besluiten waardoor deputaten kerkrecht en 
kerkorde opdrachten hebben ontvangen is het verstandig om ook de door de vorige synode 
gegeven opdrachten, die nog niet afgerond zijn, aan nieuw te benoemen deputaten mee te 
geven. 

 
Presentatie 
Op 15 april presenteren de deputaten hun rapport. De diverse onderdelen ervan passeren de revue. 
Ds. K. Harmannij licht de wijziging van de KO toe. De GS van Zuidhorn had hen gevraagd om te 
kijken of een herziening nodig is. Deputaten stellen voor om te komen tot een algehele wijziging. De 
huidige structuur dateert van voor 1618. In 1978 heeft wel een inhoudelijke aanpassing plaats 
gevonden, maar de structuur bleef gehandhaafd. Indien we nu niet de KO bij de tijd maken, is het 
risico groot dat het een museumstuk wordt. Nu snoeien geeft ruimte voor nieuwe groei. De proeve die 
deputaten de synodeleden hebben toegestuurd geeft een eerste indicatie. Deputaten roepen de 
synode op deze ‘herziening’ te steunen en spreken de hoop uit dat daarmee deze zaak gaat leven in 
de kerken. 
In de informatieve ronde komt de vraag naar de status van de proeve aan de orde. Deputaten geven 
namelijk in hun brief aan dat het stuk niet openbaar is. Als dat het geval is, kan het niet behandeld 
worden en kan er ook niet naar verwezen worden. Na enig overleg geven deputaten aan geen 
bezwaar te hebben tegen de openbaarheid van de proeve. Het is alleen niet de bedoeling dat de 
synode inhoudelijk ingaat op de daarin voorgestelde artikelen. Wel is het goed dat de synode op 
hoofdlijnen aangeeft of deputaten op de goede weg zijn. Voor het vervolgwerk van het deputaatschap 
is het van belang dat er een referentiekader is. 
 
Ds. J.L. Beuving geeft een toelichting op het onderdeel kerkelijk werker. Het rapport van deputaten 
gaat zowel in op arbeidsrechtelijke als op principiële vragen, zoals de verhouding tussen het ambt en 
de kerkelijk werker. Naar het oordeel van deputaten zijn er principieel geen belemmeringen, maar de 
afweging van de noodzaak zal plaatselijk gemaakt moeten worden. Het is moeilijk voorspelbaar of het 
fenomeen een vaste plaats zal verwerven in onze kerken. Precieze aantallen zijn op dit moment ook 
niet voorhanden, maar een toename is voorlopig te verwachten nu er een opleiding voor is binnen het 
GHBO. De voorstellen die deputaten doen voorzien in minimale vereisten van zorgvuldigheid en 
geven globale richtlijnen die algemeen toepasbaar zijn. Het voornaamste bespreekpunt is wat 
deputaten betreft de vraag of de benadering voldoende waarborg biedt voor een zorgvuldige plaats 
van de kerkelijk werker in onze kerken. 
 
Ds. J.B. de Rijke introduceert het onderdeel geestelijke verzorging in zorginstellingen en justitiële 
inrichtingen. Hij gaat met name in op het laatste onderdeel en beklemtoont dat de mogelijkheden en 
wenselijkheden die zich hier aandienen niet dicht te timmeren zijn in regels. Deputaten zien een 
uitdaging om Gods Woord te laten klinken in de gevangenis waar mensen snakken naar houvast en 
bemoediging. Er zijn knelpunten te noemen. Hoe ga je om met de sacramentsbediening, bijvoorbeeld. 
Maar dat is geen typische vraag van onze kerken. Zo’n punt is op basis van goede afspraken best op 
te lossen, blijkt uit de praktijk. Ook de CGK kunnen hier mee omgaan. Naar het oordeel van deputaten 
kan een en ander op verantwoorde wijze. Artikel 12 van de KO vormt huns inziens geen belemmering.  
 
Het besluit is met algemene stemmen aanvaard. 
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Artikel 28 30-09-2005 
Benoeming deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Op voordracht van het moderamen benoemt de synode de volgende deputaten kerkrecht en kerkorde: 
 
primi aftredend Secundi 
J.L. Beuving, Bergschenhoek 2008 A.J. van Bekkum, Assen 
J.W. Boerma, Rotterdam 2011 J.W. Both, Kampen 
C. van der Boom, Dordrecht 2011 S. Griffioen, Loenen a/d/ Vecht 
C. Galenkamp-Bolt, Amersfoort 2008 K. Gunnink, Oldehove 
K. Harmannij, Den Ham 2011 G.F. Overweg, Schildwolde 
P.T. Pel, Hattem 2014 R. Tigelaar, Emmeloord 
J.T. Oldenhuis, Groningen 2008 J.L. Top-de Jong, Apeldoorn 
J.B. de Rijke, Krimpen a/d IJssel 2008  
J. Roose, Tilburg 2008  
M.A. Rouw, Leiden 2011  
P. Schelling, Amersfoort 2008  
M. te Velde (s), Kampen 2008  
R.J. Vreugdenhil, Lelystad 2014  
 
 
Artikel 29 10-06-2005 
Tekst artikel 8 KO           
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Materiaal: 
 
1. 

2. 

besluit Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 27, waarin de laatste twee alinea’s 
van artikel 8 KO buiten werking worden gesteld; 
rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 7. 

 
Besluit 1:  
 

artikel 8 van de Kerkorde aldus te doen luiden: 
'De classis zal alleen hen beroepbaar stellen die een universitaire theologische opleiding 
hebben ontvangen, tenzij overtuigend blijkt dat iemand ook zonder deze opleiding bekwaam is 
om in het ambt van predikant te dienen. Bij het onderzoek of deze bekwaamheid aanwezig is, 
zullen de regelingen van de generale synode worden toegepast'. 

 
Grond: 
 

hiermee wordt de regeling waartoe de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 in artikel 27 
van de Acta heeft besloten, verankerd in de kerkorde. 

 
Besluit 2: 
 

vast te stellen dat het hier om een tekstuele wijziging van de kerkorde gaat, die na de 
voorbereidende inhoudelijke besluitvorming op de GS Zuidhorn thans door de synode kan 
worden afgehandeld.  

 
Grond:  
 

de GS Zuidhorn heeft de inhoudelijke herziening van art. 8 reeds behandeld, waarbij een 
deputatenrapport tevoren aan alle kerken was toegezonden. De nu voorliggende formulering is 
slechts een uitwerking van wat de GS Zuidhorn besloot. Van het voorstel daartoe hebben alle 
kerken eveneens via het deputatenrapport kennis kunnen nemen. Er zijn uit de kerken geen 
opmerkingen of bezwaren over ingebracht. Het besluit wordt met algemene stemmen genomen 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

Artikel 30 30-09-2005 
Geestelijke verzorging in zorginstellingen en justitiële inrichtingen  
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde  
 
Materiaal: 
  

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art.16, besluit 3d, met bijbehorende grond. 
Hierin wordt aan deputaten kerkrecht en kerkorde gevraagd onderzoek te verrichten of 
deelneming van predikanten uit onze kerken aan de geestelijke verzorging in inrichtingen van 
justitie en instellingen van gezondheidszorg op verantwoorde wijze mogelijk is, en of artikel 12 
KO toereikend is voor de kerkrechtelijke regeling van hun benoeming en positie; en hierbij 
deputaten kerk en overheid te raadplegen; 
rapport deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 8; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum, d.d. 20 januari 2005, waarin in 
overweging wordt gegeven vooralsnog terughoudend te zijn om al predikanten te gaan 
aanmoedigen dit werk te gaan doen. Het rapport biedt naar het oordeel van de kerkenraad nog 
onvoldoende duidelijkheid over de ambtelijke binding en de mate waarin het mogelijk is in dit 
werk een gereformeerd geluid te laten horen;  
brief van de kerk te Bedum, d.d. 11 februari 2005, waarin de vinger wordt gelegd bij de 
onvoldoende mogelijkheden die de Theologische Universiteit op dit moment biedt voor 
(aanvullende) opleiding van geestelijke verzorging in instellingen, zoals deputaten signaleren. 
De raad doet de suggestie voor een vervolgopleiding voor pastoraal werker na de 
predikantsopleiding, voor diegene die geestelijk verzorger wil worden; 
brief van de kerk te Amersfoort-Zuid, ongedateerd, waarin als mening naar voren wordt 
gebracht dat art. 12 KO wat aangepast zou mogen worden, zodat benaming leger-/ziekenhuis 
predikant wordt vervangen door geestelijk verzorger; 
brief van de kerk te Spakenburg-Noord, d.d. 4 maart 2005, waarin de raad stelt dat mogelijk de 
predikanten die dit werk gaan doen dezelfde problemen krijgen als onze leger/vlootpredikanten, 
namelijk dat van hen verwacht wordt mee te werken aan de bediening van de sacramenten. Het 
argument van de raad is de vraag of het bedienen van de sleutels van het koninkrijk werkelijk 
mogelijk is, niet alleen in de belofte voor hen die het evangelie gelovig aannemen, maar ook in 
het duidelijk aanwijzen van de consequenties wanneer het evangelie niet aanvaard wordt in 
geloof en gehoorzaamheid. 

 
Besluit 1: 
 

met betrekking tot deelneming van predikanten uit onze kerken aan de geestelijke verzorging in 
instellingen van gezondheidszorg: 
 

a. uit te spreken dat het, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, verantwoord is dat kerken 
en predikanten gebruik maken van mogelijkheden en kansen die er zijn om een aandeel te 
leveren in de geestelijke verzorging van patiënten en cliënten in zorginstellingen in Nederland; 

b. uit te spreken dat zulke deelneming op verantwoorde wijze mogelijk is, mits de zorginstelling, de 
kerkenraad en de predikant als betrokken partijen door onderling overleg tot goede afspraken 
hebben kunnen komen, met name inzake de bediening van Woord en sacramenten;  

c. uit te spreken dat artikel 12 KO toereikend is voor de kerkrechtelijke regeling van de benoeming 
en positie van een geestelijk verzorger. 

 
Gronden: 
 

krachtens wettelijke verplichting worden in alle zorginstellingen geestelijk verzorgers 
aangesteld, rekening houdend met de godsdienstige overtuiging van de patiënten. In de praktijk 
zullen alleen gereformeerde predikanten daar worden aangesteld waar verhoudingsgewijs het 
aantal gereformeerden in de regio groot is, zodat de kans van zo’ n aanstelling relatief klein is. 
Gezien de roeping van Mat. 25 om naar zieken om te zien valt het positief te waarderen 
wanneer gereformeerde predikanten solliciteren naar zo’n functie en wanneer de kerken hen 
daarvoor beschikbaar stellen;  
elke instelling is zelfstandig in het benoemen en aansturen van geestelijk verzorgers. Per 
instelling is dus ook overleg mogelijk over de eventuele benoeming van een predikant uit de 
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3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Gereformeerde Kerken, over zijn positie, zijn taken en de wijze waarop hij die vervult. Daarbij 
kunnen dan de aanwijzingen uit Schrift, belijdenis en kerkorde worden gehonoreerd die voor de 
situatie van belang zijn. Dit geldt ook voor de sacramentsbediening; 
art.12 KO opent reeds de mogelijkheid dat een gereformeerde predikant aan een zorginstelling 
wordt verbonden en geeft vervolgens aan dat de precieze invulling van zijn kerkelijke positie 
nader moet worden bepaald onder goedkeuring van de classis. Daarmee zijn de 
basiselementen gegeven die voor een goede regeling van deze functie nodig zijn. Verder 
kunnen bestaande regelingen als voorbeeld dienen. 

 
Besluit 2: 
 

met betrekking tot deelneming van predikanten uit onze kerken aan de geestelijke verzorging in 
inrichtingen van justitie:  
 

a. uit te spreken dat deelneming van predikanten uit de Gereformeerde Kerken aan de geestelijke 
verzorging in inrichtingen van justitie aanbeveling verdient, mits die op verantwoorde wijze kan 
worden ingevuld, met name inzake de bediening van Woord en sacramenten; 

b. uit te spreken dat art. 12 KO toereikend is voor de kerkrechtelijke regeling van de benoeming en 
positie van een geestelijk verzorger in justitiële inrichtingen;  

c. actief een bijdrage te willen leveren aan het overleg m.b.t. de geestelijke verzorging in justitiële 
inrichtingen; 

d. dit door deputaten kerk en overheid verder gestalte te doen geven, bijv. door participatie van 
een vertegenwoordiger van de kerken in het CIO-J; 

e. deputaten geestelijke verzorging militairen aan te wijzen als instantie tot welke een predikant en 
zijn kerkenraad zich kunnen wenden voor contact en advies. 

 
Gronden: 
 

de justitiële inrichtingen hebben een wettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende 
geestelijke zorg, aansluitend bij de godsdienstige overtuiging van de justitiabelen. Gezien de 
roeping van Mat. 25 dat christenen omzien naar hen die in de gevangenis zijn valt het positief te 
waarderen wanneer gereformeerde predikanten solliciteren naar een dergelijke functie en 
wanneer de kerken hen daarvoor beschikbaar stellen; 
uit de informatie in het rapport van deputaten blijkt dat er geen vereisten en omstandigheden 
zijn die per definitie het functioneren van een predikant uit de Gereformeerde Kerken in een 
justitiële inrichting in de weg staan; 
art.12 KO opent reeds de mogelijkheid dat een gereformeerde predikant aan een niet-kerkelijke 
instelling wordt verbonden en geeft vervolgens aan dat de precieze invulling van zijn kerkelijke 
positie nader moet worden bepaald onder goedkeuring van de classis. Daarmee zijn de 
basiselementen gegeven die voor een goede regeling van deze functie nodig zijn. Verder 
kunnen bestaande regelingen als voorbeeld dienen; 
omdat over de geestelijke zorg in justitiële inrichtingen georganiseerd overleg bestaat van de 
kerken met de desbetreffende overheidsinstanties in het CIO-J verdient het aanbeveling – 
gezien de onder besluit 1 gedane uitspraak - dat de Gereformeerde Kerken daarin gaan 
participeren; 
de positie van een geestelijk verzorger in een justitiële inrichting komt het meest overeen met 
die van een krijgsmachtpredikant; bij deputaten GVM en bij de krijgsmachtpredikanten is veel 
kennis en ervaring aanwezig die te benutten is.  

 
Bespreking 
Bij de bespreking zijn de deputaten prof. dr. M. te Velde en ds. J.B. de Rijke aanwezig. In hun 
introductie wijzen deputaten erop dat dit niet een theoretische situatie beschrijft, maar dat er al een 
praktijk aan het groeien is, met name daar waar het gaat om de justitiële inrichtingen. De GS van 
Zuidhorn had opdracht gegeven tot een studie naar de mogelijkheden die art. 12 KO biedt. Het 
voorstel geeft, gezien de groeiende praktijk, al een nadere concretisering.  
 
Vanuit de vergadering klinkt de zorg door dat het voor predikanten moeilijk zal zijn om in de diverse 
inrichtingen ten volle Gods Woord te laten klinken. Word je niet gedwongen mee te doen in een 
oecumenische setting waar je niet aan mee kunt doen? Heeft art. 12 ook niet een missionaire spits die 
je niet waar kunt maken in de praktijk? 
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1. 

2. 

3. 

Deputaten antwoorden dat we niet moeten denken dat we in de instellingen een 
evangelisatiepredikant kunnen ‘neerzetten’. Dat wordt niet geaccepteerd. Tegelijkertijd is het de 
roeping van de kerk om met het evangelie present te zijn in de samenleving. Dat kan best een 
spanningsveld opleveren en misschien stoten we ook wel eens onze neus. Voor zorginstellingen ligt 
de zaak gecompliceerder dan voor de justitiële inrichtingen, zie grond 1 onder besluit 1. Er zijn 
daarvoor ook geen landelijke kaders, zoals dat bij de justitiële inrichtingen wel het geval is.  
Kun je in de justitiële sector op verantwoorde wijze participeren? Deputaten menen van wel. Vanuit 
het centraal overlegorgaan met de overheid (CIO-J) is duidelijk aangegeven dat er goede afspraken te 
maken zijn. De predikant kan aan het werk overeenkomstig de gebruiken in de gemeente waar hij 
vandaan komt. Bestaat daar de gewoonte niet overal het avondmaal te bedienen, bijvoorbeeld, dan 
hoeft het in de inrichting ook niet.  
 
Biedt art. 12 KO de benodigde ruimte? Deputaten menen van wel. Het is van oudsher een artikel dat 
de positie regelt van predikanten waar de kerk geen directe zeggenschap over heeft. Dat geldt ook 
voor de predikanten waar we het nu over hebben. Het zijn geen gezondenen door de kerken, maar 
het zijn mensen die in dienst treden van een ander lichaam. Dit op een generale synode tot in de 
puntjes willen regelen is voor de instellingen van gezondheidszorg overdreven. Deze instellingen 
dienen van overheidswege een voor hun omgeving representatief aanbod aan geestelijke verzorging 
te hebben. Dat houdt concreet in dat we wat onze kerken aangaat spreken over een enkeling. De 
classes kunnen dat zelf, zie art. 12 KO, prima regelen. Voor de justitiële inrichtingen is een kader 
voldoende. Dat is een landelijke kwestie, te vergelijken met de positie van krijgsmachtpredikanten. Het 
is daarom dat in het besluit deze predikanten voor raad en advies naar deputaten GVM worden 
verwezen. Daar is reeds veel expertise aanwezig. 
 
Besluit 1 wordt met algemene stemmen aangenomen, besluit 2 met 1 stem tegen. 
 
 
Artikel 31 10-09-2005 
Doop aspirant-adoptief kinderen 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Materiaal: 
 

brief van de Particuliere Synode Gelderland d.d. 26 februari 2002. Zij vraagt dat de Generale 
Synode van Zuidhorn 2002-2003 besluit, dat Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen pas 
gedoopt kunnen worden nadat gebleken is dat zij een blijvende en onomkeerbare plaats in het 
gezin van gelovige ouders hebben gekregen. Voorts dat de synode besluit via haar deputaten 
met de Nederlandse overheid te overleggen op basis van welke juridische grond de zekerheid 
verkregen kan worden dat het kind een blijvende en onomkeerbare plaats in het gezin heeft 
gekregen.  
De particuliere synode komt tot deze vraag na verwijzing naar de Generale Synode van Arnhem 
1981, Acta art 79, en naar het besluit van de Generale Synode van Leusden 1999, Acta art. 36 
betreffende doop van buitenlandse kinderen die ter adoptie worden opgenomen in het gezin 
van gelovige ouders; 
opdracht van de GS Zuidhorn, Acta art. 35, aan deputaten kerkrecht en kerkorde om “de 
volgende synode te dienen met een voorstel, hoe de vragen en onduidelijkheden met 
betrekking tot het tijdstip van de doop van Nederlandse aspirant-adoptiefkinderen het beste 
kunnen worden beantwoord dan wel opgelost”. 
In de grond bij deze opdracht verwoordt de synode: “de particuliere synode Gelderland vraagt 
terecht om duidelijkheid met betrekking tot het tijdstip van de doop van een Nederlands kind dat 
ter adoptie in een gezin is opgenomen. Want de GS Leusden heeft alleen een uitspraak gedaan 
op het concrete punt van de doop van kinderen uit het buitenland die naar Nederland komen in 
het kader van een adoptieprocedure”; 
Acta GS Arnhem, art 79, besluit 1 “…dat gewezen wordt op de algemene regel dat de doop 
niet kan plaatsvinden dan nadat de adoptieprocedure (inclusief verzets- en beroepstermijnen) 
is afgerond; “ en besluit 2: “als nadere richtlijnen aan te bevelen: 
a. betreffende in het buitenland geadopteerde kinderen, dat de doopsbediening kan plaats 

vinden na de uitspraak van de Nederlandse rechter (vonnis), waarin het verzoek tot 
adoptie definitief is toegewezen; 
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1. 
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b. betreffende in Nederland geadopteerde kinderen kan de doopsbediening eerst 
geschieden nadat een rechterlijke verklaring is afgegeven, dat geen verzet of hoger 
beroep is ingesteld of nog mogelijk is. Met de daarbij behorende gronden: 

Deze richtlijnen zijn nuttig voor een uniforme toepassing van de besluiten van 
voorgaande synoden; 
Deze richtlijnen doen recht aan de plaats van de natuurlijke ouders tot in het 
laatste stadium van de adoptieprocedure”; 

rapport deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 12. 
 
Besluit 1: 
 
a. het besluit van de Generale Synode van Arnhem 1981, Acta art. 79, besluit 2b inclusief grond 

2 te bevestigen en als volgt te formuleren: de doopbediening van in Nederland geboren 
kinderen die zijn afgestaan ter adoptie en door gelovige ouders in hun gezin ter adoptie worden 
opgenomen kan pas geschieden wanneer de adoptie door de laatste rechterlijke uitspraak 
definitief is geworden; 

b. als uitzondering op die regel te bepalen dat de doopsbediening eerder kan plaatsvinden 
wanneer gelovige natuurlijke ouder(s) daarom vragen. Deze doopvraag door de ouder(s) moet 
wel schriftelijk worden bevestigd en zo geverifieerd kunnen worden door de kerkenraad van de 
aspirant-adoptiefouders. 

 
Gronden:  
 

er is in de fase voorafgaande aan de laatste rechterlijke uitspraak bij de adoptie van een in 
Nederland geboren kind niet sprake van een door diverse wettelijke regelingen beschermde 
vaste plaats waar de gronden van Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 34, 
besluit 2 over spreken m.b.t. een in het buitenland geadopteerd kind; 
van gelovige ouders die vragen om de doop mag verwacht worden dat, wanneer op het 
laatst de definitieve adoptie geen doorgang vindt, zij zelf die christelijke opvoeding die in 
het verlengde van de doop ligt, ter hand zullen nemen. 

 
Besluit 2: 
 

te constateren dat door de uitspraken van de Generale Synode van Leusden 1999, Acta art. 36, 
en van de GS Zuidhorn, Acta art. 34, ten aanzien van het tijdstip van de doop geen parallellie 
meer bestaat tussen de adoptie van een kind in Nederland en de adoptie van een kind uit het 
buitenland, zoals destijds de GS Arnhem betoogde, Acta art. 79.  

 
Grond: 
 

er is door de sinds 1993 sterk gewijzigde regelgeving, nationaal en internationaal, bij de adoptie 
van een kind uit het buitenland dadelijk na aankomst in Nederland voldoende zekerheid inzake 
plaats en opvoeding in het gezin van gelovige ouders; zo’n zekerheid is er bij de adoptie van 
een kind in Nederland pas na de laatste rechterlijke uitspraak.  

 
Besluit 3: 
  

niet te voldoen aan het verzoek van de PS Gelderland 2002 dat de generale synode via haar 
deputaten met de Nederlandse overheid overlegt op basis van welke juridische grond de 
zekerheid verkregen kan worden dat het kind een blijvende en onomkeerbare plaats in het 
gezin heeft gekregen. 

 
Grond: 
 

raadpleging van de geldende wetgeving heeft voldoende duidelijk gemaakt dat in het geval van 
een in Nederland geboren kind dat ter adoptie in een gezin wordt opgenomen een blijvende en 
onomkeerbare plaats juridisch pas gegarandeerd is als de adoptie-uitspraak definitief is.  
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Bespreking 
Van deputaten zijn aanwezig ds. J.B. de Rijke en Prof. dr. M. te Velde. Het voorstel van deputaten kan 
op steun in de vergadering rekenen. Wel wordt gevraagd wat wordt bedoeld met gelovige natuurlijke 
ouders in besluit 1b en de bijbehorende grond 2. Zijn dat leden van onze kerk, of breder: mensen met 
een christelijke achtergrond? Deputaten geven aan hierover geen harde uitspraken te willen doen. 
Ook een rooms-katholiek (natuurlijk) echtpaar kan het belangrijk vinden dat hun kind wordt gedoopt. 
Het is moeilijk te wegen. Dat is de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerk. In dit besluit worden 
de kaders aangedragen. 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 
 
Artikel 32 13-05-2005 
Kerkrechtelijke vragen met betrekking tot Bijbelvertalingen: gezamenlijke afspraak 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde  
 
Materiaal: 
 

rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 13. 
 
Besluit: 
 

uit te spreken dat het gebruik van Bijbelvertalingen voor de Schriftlezing in de erediensten een 
onderwerp is waarover de kerken gezamenlijk afspraken maken. 

 
Grond: 
 

het gebruiken van een goede en betrouwbare vertaling van de Schrift is voor de kerken een 
zaak van fundamenteel belang, die op eenzelfde niveau ligt als de gezamenlijke zorg voor de 
belijdenis, de liturgie en de kerkorde. 

 
Het voorstel wordt het algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Artikel 33 13-05-2005 
Kerkrechtelijke vragen met betrekking tot Bijbelvertalingen: aanbeveling NBV 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde  
 
Materiaal: 
 

rapport en aanvullend rapport van deputaten Bijbelvertaling en rapport van deputaten kerkrecht 
en kerkorde, hoofdstuk 13; 
besluit Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 65, besluit 2b, waarin de synode 
uitspreekt het gebruik van de Groot Nieuws Bijbel, hangende het onderzoek naar de (vooral) 
kerkrechtelijke vragen rond aanvaarding en gebruik van Bijbelvertalingen, in de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraden te laten; 
besluit Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 (zie Acta, art. 32), dat het gebruik van 
Bijbelvertalingen voor de Schriftlezingen in de erediensten een onderwerp is waarover de 
kerken gezamenlijk afspraken maken; 
besluit GS Amersfoort-Centrum 2005 (zie Acta, art. 88) om naast de Statenvertaling en de 
‘Nieuwe Vertaling’ van 1951 die al gebruikt konden worden, nu de NBV te aanvaarden voor 
gebruik in de erediensten. 

 
Besluit: 
 
a. de kerken het gebruik van de NBV 2004 hartelijk aan te bevelen; 
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1. 

2. 

b. het besluit 2b van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 65, vervallen te 
verklaren en dus het gebruik van de Groot Nieuws Bijbel 1996 niet meer op de wijze als toen 
bedoeld in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden te laten.  

 
Gronden: 
 
a.  

het taalgebruik van de ‘Nieuwe Vertaling’ van 1951 is verouderd; 
uniformiteit in het gebruik van de Bijbelvertaling ondersteunt de vertrouwdheid met en het 
vasthouden van karakteristieke bijbelse formuleringen;  

b. het in art. 65 besluit 2b bedoelde onderzoek naar de (vooral) kerkrechtelijke vragen rond 
aanvaarding en gebruik van Bijbelvertalingen is afgerond. De interim-periode waarin het gebruik 
van de GNB nog in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden was gelaten, kan nu ook 
afgesloten worden. 

 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. 
 
 
Artikel 34 10-06-2005 
Artikel 70 KO - kerkelijke huwelijksbevestiging 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Materiaal:  
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 40. Daarin wordt aan deputaten kerkrecht 
en kerkorde de vraag meegegeven, of en hoe wijziging van art. 70 KO op termijn dient plaats te 
vinden; dat in samenwerking met de deputaten huwelijk en echtscheiding;  
rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 14.  

 
Besluit:  
 

de tekst van artikel 70 van de kerkorde thans niet te wijzigen. 
 
Grond:  
 

het woord ‘bevestigen’ kan worden opgevat als bekrachtiging van een gegeven belofte. Er is 
geen beter alternatief voor deze term te vinden. 

 
Bespreking 
Bij de bespreking zijn van deputaten aanwezig ds. J.L. Beuving, ds. J.W. Boerma, mevr. mr. C.M. 
Galenkamp-Bolt, ds. K. Harmannij, ds. J.T. Oldenhuis en prof. dr. M. te Velde.  
 
Oorspronkelijk stelden deputaten twee dingen voor: 1. nadere clausulering van art. 70 in het licht van 
de discussie zoals die gevoerd wordt rondom het thema 2e huwelijk na scheiding en 2. nadere 
bepalingen over de plaats waar het bruidspaar de dienst belegt. De vergadering acht dit ongewenst. 
Hiermee lopen deputaten de plaatselijke kerken voor de voeten, mengen zich in een discussie die 
elders gevoerd wordt en leggen zaken op tafel waar geen enkele kerk om gevraagd heeft.  
 
Deputaten geven aan dat zij niet meer hebben willen doen dan problemen signaleren die ze in de 
praktijk tegenkomen. Indien de synode besluit deze nadere bepalingen niet te laten onderzoeken 
hebben ze daar geen problemen mee. Ze trekken daarom hun voorstel in. 
Dan komt nog de vraag aan de orde: Kan een echtpaar op basis van een ongewijzigd art. 70 te allen 
tijde een huwelijksbevestiging claimen? Nee, aldus deputaten. De KO legt de hoofdregel vast. Indien 
de synode besluit om in geval van 2e huwelijk na scheiding kerkelijke bevestiging te ontraden 
bijvoorbeeld, betreft dat een uitzonderingssituatie waarvoor dan nadere synodale bepalingen gelden. 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
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2. 

3. 
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Artikel 35 18-06-2005 
Herziening Kerkorde 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Materiaal: 
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 23. Hierin wordt aan deputaten kerkrecht 
en kerkorde opdracht gegeven: 
a. de eerstkomende generale synode voorts van advies te dienen met een rapport of en zo 

ja, op welke onderdelen herziening van de kerkorde noodzakelijk dan wel gewenst is; 
b. bij positieve beantwoording van het onder a. genoemde de eerstkomende generale 

synode te dienen met voorstellen inzake onderdelen van de kerkorde die herziening 
behoeven; 

c. bij de voorbereiding van de onder b. genoemde werkzaamheden te letten op 
kerkrechtelijke ontwikkelingen in kerkgenootschappen waarmee op landelijk niveau 
contactoefening plaatsvindt; 

rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 16; 

a. brieven van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Centrum d.d. 20 januari 2005 en 18 
maart 2005. In deze brieven worden aandachtspunten bij de herziening van de kerkorde 
aangedragen; 

b. brief van de kerk te Spakenburg-Noord d.d. 4 maart 2005; 
c. brief van br. J.F. de Leeuw c.s. d.d. 11 maart 2005. 
In de brieven onder b. en c. wordt gepleit voor terughoudendheid om de kerkorde te wijzigen of 
alleen te wijzigen wat echt nodig is om zodoende niet verder uit de pas te gaan lopen met de 
kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken. 

 
Besluit: 
 

deputaten kerkrecht en kerkorde opdracht geven verder te werken aan een algehele herziening 
van de kerkorde; 
deputaten de ruimte te geven om in dit kader inhoudelijke wijzigingen in de kerkorde voor te 
stellen waar zij dat wenselijk achten, mits van een goede argumentatie voorzien, en daarbij acht 
te slaan op wat vanuit de kerken wordt aangedragen; 
uit te spreken dat daarbij een stelselmatige en overzichtelijke opbouw van de kerkorde de 
voorkeur heeft boven het vasthouden aan de vertrouwde nummering en hoofdstukindeling van 
de artikelen; 
uit te spreken dat omwille van de continuïteit daarbij gestreefd wordt naar een beknopte 
kerkorde; 
deputaten op te dragen bij hun herziening acht te slaan op de kerkorde van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken;  
deputaten op te dragen vijf maanden voor de eerstvolgende generale synode een voorstel voor 
een herziene kerkorde aan de kerken aan te bieden; 

a. de brieven genoemd onder materiaal 3a. in handen te stellen van deputaten; 
b. aan de verzoeken genoemd onder materiaal 3b.en c. niet te voldoen. 

 
Gronden: 
 

deputaten hebben met goede gronden betoogd dat een algehele herziening van de kerkorde 
nodig is; 
een algehele herziening dient te worden benut om praktische aanpassingen in het functioneren 
van kerkenraden en het kerkverband kerkordelijk te regelen; 
handhaving van de bestaande nummering en hoofdstukindeling van de artikelen gaat ten koste 
van de overzichtelijkheid van de kerkorde; 
gezien de velerlei contacten met de CGK is het gewenst onnodige inhoudelijke verschillen met 
hun kerkorde te voorkomen. 
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Bespreking  
Van de zijde van deputaten zijn ds. K. Harmannij en Prof. M. te Velde aanwezig. 
Gevraagd wordt of deputaten mandaat hebben dit voor te stellen. Zuidhorn vroeg deputaten na te 
gaan op welke punten de KO wijziging behoeft. Dat is iets anders dan met een voorstel komen om tot 
een ingrijpende herziening te komen. Dat is een opdracht met een open einde. Deputaten geven aan 
dat er ‘op tal van terreinen’ herziening gewenst is. Welke zijn dat dan? Zal niet onder het mom van 
een herziening van alles en nog wat geregeld worden waar verregaande discussie over mogelijk is? 
In hun antwoord wijzen deputaten erop dat Zuidhorn wel degelijk meer op het oog had dan alleen een 
herziening op punten. De koptekst luidt in Zuidhorn: algehele herziening van de KO. Zuidhorn had 
daar ook een goede grond voor. Het punt was via de PS van Groningen op tafel gekomen.  
 
Deputaten geven aan dat de waakzaamheid terecht is, maar dat de zorgen voorbarig zijn. Ze willen de 
KO bij de tijd maken, zodat zij weer meer dan deputaten nu het geval achten een nuttig instrument 
wordt. Er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, denk aan appèlrecht, gemeenteopbouw, de kerkelijk 
werker. Ze zijn niet van plan nieuwigheden te lanceren, wel van zins kerkelijke ontwikkelingen in te 
kaderen. Bovendien: hun voorstel zal tijdig aan de kerken toegezonden worden. Die hebben dus alle 
tijd en ruimte om kritisch te kijken naar het resultaat. Hetzelfde geldt voor de synode van 2008. Ze 
gaan positief mee in de suggestie die vanuit de vergadering komt om de diverse beslismomenten die 
deputaten tegen komen helder in kaart te brengen en eventueel ook alternatieven aan te reiken. 
 
Er zijn ook vragen betreffende de procedure. Is er een gekwalificeerde meerderheid nodig voor zo’n 
herziening, of volstaat een meerderheid van stemmen? Prof. Te Velde geeft aan dat er nu sprake is 
van een heldere procedure: de synode neemt een KO in eerste lezing aan, daarna volgt een periode 
van consideratie door de classes. Uiteindelijk zal de definitieve tekst in 2e lezing door de daarop 
volgende synode kunnen worden vastgesteld. Dat is een aanmerkelijk verschil met de vorige 
herziening in de 70-er jaren, toen vele kerken apart hun commentaar toezonden. Dat kan nu nog, 
maar procedureel worden de classes ingeschakeld. 
 
Is het zinvol om aansluiting te zoeken bij de CGK? Zij hebben immers net een herziene KO die erg lijkt 
op wat wij nu al hebben. Deputaten geven aan niet zozeer aansluiting te willen zoeken bij deze KO, 
als wel, net als gebeurd bij de KO van de PKN, deze te gebruiken als ideeënboek: waar letten zij op, 
hoe hebben deze kerken dit en dat geregeld. 
 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. 
 
 
Artikel 36 10-06-2005 
Positie kerkelijk werker          
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde 
 
Materiaal: 
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 44, besluit 2, waarin wordt uitgesproken 
dat het gewenst is dat er op generaal niveau een gezamenlijke bezinning op gang komt op de 
verhouding tussen de ambten in de gemeente evenals roeping en taken van gemeenteleden 
enerzijds en het functioneren van professionele kerkelijk werkers anderzijds; 
art. 44, besluit 3, waarin de synode uitspreekt dat het gewenst is dat er op korte termijn 
handreikingen komen voor kerkenraden die besloten hebben of besluiten tot de aanstelling van 
kerkelijk werkers; 
art 44, besluit 4, waarin de synode deputaten opdraagt om, als de bezinning daar aanleiding toe 
geeft, handreikingen op te stellen die de plaatselijke kerken kunnen gebruiken bij het aanstellen 
van een kerkelijk werker; 
rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, hoofdstuk 17 “Kerkelijk werker”; in dit hoofdstuk is 
‘kerkelijk werker’ de overkoepelende aanduiding voor allerlei soorten professionele werkers in 
de kerken , die en qua opleiding gekwalificeerd zijn en gesalarieerd worden voor pastoraal, 
missionair, catechetisch, diaconaal of gemeenteopbouw werk; 
brief van deputaten kerkrecht en kerkorde (sectie kerkelijk werker) d.d. 4 juni 2005, waarin o.a. 
aandacht wordt gevraagd voor contact met de opleidingen tot kerkelijk werker. 
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Besluit 1: 
 

uit te spreken dat er in de gemeente van Christus naast de ambtsdragers een wettige plaats is 
voor kerkelijk werkers.  

 
Gronden: 
 

de Schrift leert dat de geestelijke opbouw van de gemeente de verantwoordelijkheid is van de 
gehele gemeente; 
Christus schenkt zijn gemeente door zijn Geest gaven, ook in de vorm van mensen die 
inzetbaar zijn voor de geestelijke opbouw van de gemeente en hun begaafdheid daarvoor 
hebben ontwikkeld en geprofessionaliseerd;  
in de gereformeerde kerken zijn door de eeuwen heen mensen aangesteld in een gesalarieerde 
functie op de taakvelden van de ambtsdragers.  

 
Besluit 2: 
 

de kerkenraden aan te sporen zich, alvorens een kerkelijk werker te benoemen, te bezinnen op 
de optimalisering van het functioneren van gemeenteleden en ambtsdragers met het oog op de 
kernfuncties van de gemeente.  

 
Gronden: 
 

de beslissing om in een gemeente een kerkelijk werker aan te stellen dient te staan in een 
breder kader van toedeling van taken en verantwoordelijkheden in de gemeente; 
deputaten hebben voldoende aangetoond dat de aanstelling van een kerkelijk werker zonder 
bredere inkadering niet bevorderlijk is voor het goed functioneren van de gemeente en/of de 
ambtsdragers.  

 
Besluit 3: 
 

ten aanzien van de indienstneming van kerkelijk werkers de volgende regels vast te stellen: 
 

een kerkelijk werker zal worden aangetrokken via een zorgvuldige procedure, waarbij een 
kerkenraad zich goed bezint op de taakstelling en de vereiste kwaliteiten daarvoor; 
de kerkenraad dient zich te overtuigen van de geschiktheid van de te benoemen kandidaat. Het 
verdient aanbeveling dat deze in het bezit is van een diploma van een relevante HBO-opleiding; 
de kerkenraad dient zich te overtuigen van de confessionele betrouwbaarheid van de te 
benoemen kandidaat. Van deze wordt gevraagd instemming te betuigen met de leer van de 
Schrift, zoals die wordt beleden in de drie formuleren van eenheid.  
Daarvoor kan de volgende formulering worden gebruikt:  

“Ondergetekende, ……………., verklaart hierbij voor het aangezicht van de Here oprecht 
en met een goed geweten, er hartelijk van overtuigd te zijn, dat de leer van de drie 
formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord 
overeenstemt. 
Hij/zij belooft daarom deze leer met toewijding te onderwijzen en trouw te verdedigen, 
zonder openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets te leren of publiceren wat 
daarmee in strijd is. 
Deze ondertekening vond plaats op ……… bij de indiensttreding als kerkelijk werker in de 
Gereformeerde Kerk te ……..” 

de kerkenraad dient zorg te dragen voor een goede introductie van de kerkelijk werker in de 
gemeente; 
bij de aanstelling van de kerkelijk werker wordt een arbeidsovereenkomst opgemaakt. Het 
verdient aanbeveling om daarvoor gebruik te maken van de modelovereenkomst van het GMV; 
voor de afbakening van taken en bevoegdheden ontvangt de kerkelijk werker een instructie, als 
aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst. In deze instructie wordt aandacht besteed aan 
minimaal de volgende aandachtspunten:  
a. functieomschrijving; 
b. functie-inhoud; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

c. toezicht door de kerkenraad op de arbeid van de kerkelijk werker;  
d. verantwoording en rapportage door de kerkelijk werker van zijn arbeid aan de 

kerkenraad; 
e. samenwerking met de ambtsdragers, in en buiten de vergaderingen; 
f. geheimhoudingsplicht;  
g. handelwijze van de kerkelijk werker met betrekking tot censuurgevoelige informatie; 
h. werktijden; 
i. (indien van toepassing:) gastlidmaatschapsregeling; 
j. nascholing en deskundigheidsbevordering. 

 
Gronden: 
 

een zorgvuldige procedure voorkomt onderhandse benoemingen en bevordert dat het werk 
gedaan zal worden door een geschikte persoon; 
omdat een diploma (nog) niet wordt vereist, zijn kennis en vaardigheden van een kandidaat niet 
in alle gevallen reeds getoetst en voldoende bevonden. Dan dient de kerkenraad op andere 
wijze inhoud te geven aan zijn verantwoordelijkheid, om een geschikte persoon te benoemen. 
kerkelijk werkers behoren evenals ambtsdragers betrouwbare mensen te zijn voor wat betreft 
hun binding aan de leer van de Schrift. Voor ambtsdragers is deze binding kerkrechtelijk 
vastgelegd in de KO (art. 53 en 54). Naar analogie daarvan voorziet deze bepaling in dezelfde 
binding; 
kerkelijk werkers hebben voor hun arbeid een vertrouwensbasis en een geaccepteerde en 
wettige plaats in de gemeente nodig. De manier waarop de kerkelijk werker bij de gemeente 
wordt geïntroduceerd kan aan de wijsheid van de plaatselijke kerk worden overgelaten; 
omdat er bij de indienstneming van een kerkelijk werker een arbeidsrechtelijke relatie ontstaat 
tussen die kerkelijk werker en de kerkenraad, is het nodig om goede afspraken te maken over 
de wederzijdse rechten en plichten. De modelovereenkomst van het GMV voorziet hierin. 
Wanneer in alle voorkomende gevallen dezelfde modelovereenkomst wordt gebruikt, wordt 
rechtsgelijkheid bevorderd; 
een instructie kan voorzien in nadere afspraken over de te verrichten arbeid en aanverwante 
zaken, die niet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Deze afspraken zijn nodig om de 
arbeid van de kerkelijk werker kerkrechtelijk te beschermen en om conflicten te voorkomen. De 
concrete invulling van de afspraken kan in de plaatselijke situatie worden bepaald. 

 
Besluit 4: 
 

deputaten kerkrecht en kerkorde opdracht te geven om te onderzoeken: 
a. of en zo ja welke nadere regelingen nodig zijn rond de toelating als professioneel kerkelijk 

werker binnen de kerken; 
b. of en zo ja welke maatregelen getroffen moeten worden voor contact met opleidingen voor 

kerkelijk werk. 
 
Gronden: 
 

inzake de toelating van professionele kerkelijk werkers: 
a. deskundigheid en confessionele betrouwbaarheid zijn wezenlijk voor professionele 

kerkelijke werkers; 
b. er is op dit moment geen kerkelijke opleiding van kerkelijk werkers noch een kerkelijk 

keurmerk van professionele kerkelijk werkers; 
c. er dienen zich verschillende mogelijkheden van kerkelijke toetsing aan, die om 

inventarisatie en evaluatie vragen, zoals: oordeel van de kerkenraad, gesprek op de 
classis (vgl. het vroegere classicale zendingsexamen), vereiste registratie in een kerkelijk 
‘beroepsregister’ (vgl. PKN); 

inzake contact met opleidingen voor kerkelijk werk: 
a. noch de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle noch de Christelijke Hogeschool in Ede 

zijn kerkelijke opleidingen; de eventuele relatie met hen dient daarom zorgvuldig 
omschreven te worden; 

b. omdat het fenomeen ‘kerkelijk werker’ in onze kerken in opkomst is, is het van belang 
goed geïnformeerd te zijn over hun opleiding en ook eventueel gezamenlijk beleid of 
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gezamenlijke vragen en belangen van de kerken naar die opleidingen te kunnen 
communiceren. 

 
Bespreking 
Aanwezig van deputaten zijn: zie Acta, art. 34. Van diverse zijde wordt positief gesproken over de 
studie die deputaten hebben verricht. De vergadering uit zijn erkentelijkheid voor het feit dat de zaken 
rondom het ambt, de gemeente en de kerkelijk werker op een rijtje zijn gezet.  
Er wordt op gewezen dat de functie van kerkelijk werker dicht tegen die van ambtsdrager aan ligt. Hoe 
ligt die verhouding en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de positie van de diaken? Deputaten achten 
het niet raadzaam en niet werkbaar om vanuit deze ene kwestie een discussie te starten over het 
geheel van het ambtenpatroon en mogelijke herziening daarvan. Dat is wel een onderwerp dat bij een 
herziening van de KO kan worden meegenomen. 
 
Belangrijk wordt ook geacht dat er voor een kerkelijk werker een breed draagvlak is in de gemeente. 
Moet daarom niet iets van approbatie in de regeling worden vastgelegd? Deputaten geven aan alleen 
minimale eisen van zorgvuldigheid te hebben willen voorstellen. Het is uiteraard wel van belang dat er 
een vertrouwensbasis bestaat tussen de gemeente en de kerkelijk werker. Maar stipuleren dat te allen 
tijde approbatie gevraagd dient te worden gaat deputaten wat te ver, gelet ook op grote diversiteit in 
de functie kerkelijk werker. Laat daarom in de vrijheid van de kerken wat aan die vrijheid kan worden 
overgelaten. 
 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. 
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Kerkrecht en kerkorde, revisieverzoeken 
 
Artikel 37 15-04-2005 
Rechtseffect van besluitvorming door de generale synode 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal : 
 
1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 18, inzake rechtseffect van besluitvorming 
door de generale synode. Het gaat hierbij om de volgende besluiten: 
3.1 De besluiten van de generale synode zullen in de plaatselijke kerk als aanvaard gelden, 

tenzij de kerkenraad binnen zes maanden na het ontvangen van de Acta gemotiveerd het 
tegendeel verklaart en bij de eerstvolgende synode in revisie gaat.  

3.5 Wanneer een lid van de gemeente aan de kerkenraad verzoekt een recent synodebesluit te 
ratificeren dat voor hem/haar persoonlijk effect dient te krijgen, zal de kerkenraad daarover 
binnen acht weken een uitspraak doen. Wanneer de kerkenraad het synodebesluit niet als 
bindend aanvaardt, dient hij dat met opgaaf van redenen aan het betrokken gemeentelid 
mee te delen en bij de eerstvolgende synode in revisie te gaan. 

brieven met verzoek om gedeeltelijke revisie van het onder Materiaal 1 genoemd besluit en een 
vraag over dit besluit 
a. van de Gereformeerde Kerk te Marum d.d. februari 2004; 
b. van de kerk te Nijmegen d.d. 12 mei 2004; 
c. van de kerk te Zeewolde d.d. 1 juli 2004; 
d. van de kerk te Apeldoorn-Zuid d.d. 9 januari 2005; 
e. van de kerk te Kornhorn d.d. 10 januari 2005; 
f. van de kerk te Spakenburg-Noord d.d. 18 februari 2005; 
g. van de heer C.A. Kabboord, mede namens 3 andere broeders, d.d. 26 januari 2005 (zie 

ook zijn brief d.d. 12 mei 2004); 
samengevat zijn de argumenten voor revisie van Acta GS Zuidhorn, art. 18 en de vraag:  
a. de tijd om te ratificeren is te kort, zeker in een kleine gemeente; 
b. synodebesluiten kunnen soms heel complex en/of ingrijpend zijn en dus veel tijd voor 

bezinning vergen; 
c. door de beperking tot 6 maanden, of op verzoek 8 weken, laadt de synode de verdenking 

op zich om haar besluiten ‘erdoor te willen drukken’; 
d. er is geen gefundeerd verzoek in de kerkelijke weg ingediend voor dit besluit;  
e. een paar kerken stellen een concrete wijziging voor, nl. om de termijnen te verlengen tot 

resp. 12 maanden en 16 weken;  
f. de vraag betreft het geval wat een kerkenraad moet doen, wanneer hij door overmacht er 

niet in slaagt om binnen de termijn de ratificatie af te ronden.  
 
Besluit:  
 

aan de verzoeken om het besluit uit het midden van de kerken weg te nemen niet te voldoen. 
 
Gronden: 
 

het gaat in het besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 niet om de geldigheid 
van een synodebesluit, maar om de effectuering ervan. Als de kerken gezamenlijk in een GS 
een besluit nemen dat gevolgen heeft voor plaatselijke gemeenten, dan moet duidelijk zijn naar 
die gemeenten toe, wanneer de uitvoering van dat besluit verwacht kan worden; 
appellanten hebben niet aangetoond, dat het geven van duidelijkheid inzake de effectuering van 
een besluit in strijd is met Schrift of kerkorde; 
de termijnen van resp. 6 maanden en 8 weken gaan in ná de officiële verschijning van de acta. 
De besluiten zelf zijn al eerder te raadplegen via internet. Dat moet een kerkenraad voldoende 
tijd geven om zich te bezinnen op genomen besluiten; 
de Generale Synode van Leusden 1999 benoemde deputaten kerkrecht en kerkorde en gaf hen 
o.a. als opdracht mee zich te bezinnen op een aantal vragen over de besluitvorming ter synode, 
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5. 

1. 

2. 
3. 

met name inzake hun consistentie, soortelijk gewicht en effectuering. Tegen dit besluit van de 
GS Leusden is geen bezwaar aangetekend bij de GS Zuidhorn; 
een kerkenraad kan, wanneer de ratificatie van een bepaald besluit meer tijd en bezinning 
vraagt, aankondigen dat er mogelijk een bezwaar ingediend wordt en dat melden aan de 
gemeente.  

 
Bespreking 
Vanuit de vergadering komt met name de vraag naar voren of de kerken met het stellen van deze 
termijnen niet onnodig onder tijdsdruk worden geplaatst. Is het argument valide dat de kerken in feite 
meer tijd hebben omdat de besluiten in de regel al veel vroeger dan bij het verschijnen van de acta te 
raadplegen zijn via internet?  
In de beantwoording wijst de commissie erop dat het niet gaat om de rechtsgeldigheid van besluiten. 
Op het moment dat de synode een besluit neemt, is het rechtsgeldig. Het gaat hier om de effectuering 
van die besluiten die de gemeente raken. De gemeente heeft er recht op dat deze effectuering niet 
nodeloos vooruitgeschoven wordt. Het voorstel geeft dus niet de termijn aan waarbinnen aan de 
besluiten van de GS rechtskracht moet worden verleend - dat hebben de besluiten immers al - maar 
geeft de termijn aan waarbinnen een bezwaar tegen een besluit dient te worden ingediend dan wel – 
onder enig voorbehoud – aangekondigd. Het argument dat het internet geen officieel medium is, gaat 
voorbij aan wat de GS van Zuidhorn daarover zei. Tegen dat besluit is geen bezwaar aangetekend. 
Prof. Te Velde geeft aan dat er een gewoonte is ontstaan rondom het ratificeren van de acta die geen 
recht doet aan de wijze van besluitvorming zoals we die binnen de KO met elkaar hebben 
afgesproken. De besluiten van de synode zijn geldig vanaf het moment dat ze genomen zijn, 
tenzij…en dan komt art. 31 in beeld. De huidige praktijk roept de gedachte op dat de kerken nog iets 
moeten doen voordat besluiten van de synode plaatselijk rechtskracht krijgen. Dat is niet het geval. 
Als voorbeeld noemt hij de doop van geadopteerde kinderen. Nu kon het gebeuren dat in de ene 
gemeente de zondag na het besluit op de GS een geadopteerd kind gedoopt werd, terwijl de 
adoptiefouders in een andere gemeente in een vergelijkbare situatie anderhalf jaar moesten wachten 
op de doop van hun kind. Deze rechtsongelijkheid wordt tegengegaan met dit besluit.  
 
Het voorstel van de commissie wordt met 29 stemmen voor en 3 onthoudingen aangenomen. Buiten 
stemming blijven de leden van de GS Zuidhorn. 
 
 
Artikel 38 15-04-2005 
Beroepbaarstelling en toelating tot het ambt op grond van artikel 8 KO 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal:  
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 27;  
De GS Zuidhorn heeft in dit artikel o.a. de route naar het predikantschap via art. 8 KO opnieuw 
vastgesteld, omdat de kerkelijke onderzoeken voor afgestudeerden aan de TU anders opgezet 
zijn;  
rapport deputaten kerkrecht en kerkorde aan de GS Zuidhorn, hoofdstuk 7.3, 7.4 en 7.5; 
brief Gereformeerde kerk te Wapenveld d.d.. 11 mei 2004;  
Wapenveld wijst in deze brief op de volgende passages uit het rapport van deputaten KR&KO 
aan de GS Zuidhorn:  
“De route via artikel 8 is alleen toegankelijk voor broeders tussen de 40 en de 50 jaar oud die 
geen universitaire opleiding in de theologie hebben gevolgd”. (rapport, par. 7.4) 
“Maar wanneer iemand in de weg van art. 8 KO predikant wil worden zal hij op hetzelfde 
academische niveau moeten kunnen werken als zij die de reguliere opleiding hebben gevolgd.” 
(rapport, par. 7.3.5 slot) 
Vervolgens stelt de kerkenraad van Wapenveld dat het met deze formuleringen mogelijk is 
geworden, dat “ondanks het gegeven dat in de besluitvorming deze aspecten niet worden 
genoemd, er toch een begrenzing van de werking van de Heilige Geest is ingeslopen ten 
aanzien van leeftijd en niveau”; de kerkenraad wil dit onder de aandacht van de synode 
brengen.  
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1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

Besluit: 
 

niet op de brief van Wapenveld in te gaan. 
 
Grond: 
 

Wapenveld gaat niet in op het besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, maar 
op passages uit het rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, die door de synode niet in het 
besluit over de route naar het predikantschap via art. 8 KO zijn opgenomen. 

 
Het voorstel van de commissie wordt met algemene stemmen aangenomen. Buiten stemming blijven 
de leden van de GS Zuidhorn. 
 
 
Artikel 39 14-05-2005 
Beantwoording van iedere indiener van kritiek of bezwaar 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 54, besluit 3, waarin uitgesproken wordt 
dat de synode niet gehouden is elk punt van kritiek en bezwaar, dat bij haar wordt ingebracht, 
expliciet aan het adres van de indiener te beantwoorden; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Zuidwolde (Dr.) dd. 11 februari 2004 met het verzoek uit te 
spreken dat de synode iedere indiener van een schrijven schriftelijk heeft te berichten ten 
aanzien van de ontvankelijkheid van het schrijven en van de besluitvorming over het betrokken 
onderwerp, tenminste door te verwijzen naar de plaats van de notulering in de Acta. 

 
Besluit: 
 

aan het verzoek van Gereformeerde Kerk te Zuidwolde (Dr.) niet te voldoen. 
 
Grond: 
 

wat de kerk te Zuidwolde (Dr.) vraagt is geen revisie van de Generale Synode van Zuidhorn 
2002-2003, Acta, art 54, besluit 3; 
wat de kerk te Zuidwolde (Dr.) vraagt is al vigerend beleid van de generale synode: iedere 
indiener van een schrijven ontvangt schriftelijk bericht met verwijzing naar het desbetreffende 
besluit van de Acta. 

 
Met algemene stemmen aangenomen, waarbij de leden van de GS Zuidhorn buiten stemming blijven. 
 
 
Artikel 40 10-09-2005 
Toelating asielzoekers tot de sacramenten 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art 36, inzake toelating van asielzoekers tot de 
sacramenten; het gaat om de bepaling dat alleen asielzoekers die in het bezit zijn van de VBT-
A (= Verblijfsvergunning Bepaalde Tijd-Asiel) toegelaten kunnen worden tot de gemeenschap 
van de kerk. Asielzoekers die deze status (nog) niet hebben kunnen hoogstens als gast worden 
toegelaten tot het gebruik van de sacramenten;  
brieven met verzoek om gedeeltelijke revisie van het onder Materiaal 1 genoemd besluit dan 
wel vragen om meer duidelijkheid te scheppen  
a. van de Gereformeerde Kerk te Zutphen d.d. april 2003;  
b. van de kerk te Amersfoort-De Horsten d.d. 15 maart 2004; 
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3. 

1. 

2. 

c. van de kerk te De Bilt-Bilthoven binnengekomen d.d. mei 2004;  
d. van de kerk te Ommen d.d. 27 mei 2004 met adhesiebetuiging aan het hiervoor 

genoemde verzoek van de kerk te Zutphen; 
e. van de classis Midden-Holland d.d. 13 juli 2004; 
f. van de kerk te Emmen d.d. 1 november 2004; 
g. van de kerk te Leusden d.d. 23 december 2004; 
h. van de kerk te Zwolle-Berkum d.d. 9 maart 2004; 
i. van de kerk te Helpman d.d. 25 januari 2005; 
j. van de Particuliere Synode Gelderland d.d. 15 februari 2005;  
samengevat zijn de argumenten voor revisie van de GS Zuidhorn, Acta, art. 36, en de vragen 
om verduidelijking:  
a. betreffende besluit 1 grond 2: Toepassing van het besluit van de Generale Synode van 

Leeuwarden 1920, Acta, art. 25, is niet terecht. Het betreft in dit besluit leden van andere 
kerken die weliswaar niet hun eigen kerkdiensten kunnen bezoeken, maar die tegelijk 
nadrukkelijk geen lid wensen te worden van de Gereformeerde Kerk. De betrokken 
asielzoekers hebben echter wel de wens om lid te worden, dan wel gaan zij ervan uit dat 
het toelaten tot de sacramenten impliceert dat men lid is; 

b. betreffende besluit 1 grond 4: Onterecht wordt het lidmaatschap van de Gereformeerde 
Kerk gekoppeld aan de juridische status van de asielzoeker. Dit is in tegenspraak met 
besluit 2 grond 2 en de grond onder besluit 3 dat geen andere criteria zullen worden 
gehanteerd dan die bijbels, confessioneel en kerkordelijk in het algemeen reeds gelden, 
en dat er geen rechtsongelijkheid moet zijn;  

c. betreffende besluit 1 grond 4: Het argument "respect voor de overheid" is niet van 
toepassing. Het overheidsbeleid verzet zich niet tegen toelating tot lidmaatschap van de 
kerk van asielzoekers die nog geen VBT-A hebben; 

d. betreffende besluit 4: De formulering "in goed overleg met de overheidsinstanties" 
betekent volgens het gangbare spraakgebruik dat kerk de uitspraak "geen bezwaar" van 
overheid verkrijgt voor toelating tot lidmaatschap. Dit gaat te ver en is bovendien zeer 
onpraktisch; 

e. besluit 1 geeft problemen bij christen-asielzoekers met kinderen die geen VBT-A hebben; 
volwassen geworden kinderen kunnen geen lid worden door het doen van belijdenis en 
kunnen niet aangaan aan het avondmaal op grond van dit besluit, omdat zij in hun 
thuisland nog niet toegelaten waren tot het avondmaal vanwege hun jonge leeftijd; 

f. hoe moeten de kerken omgaan met asielzoekers die pas na hun aankomst in Nederland 
tot geloof komen? Iemand die graag gedoopt wil worden en zich aansluiten bij de kerk, 
mag niet worden belemmerd vanwege zijn eventuele status voor de overheid. Het 
schriftuurlijke verband tussen het ingelijfd worden in de nieuwe levensgemeenschap van 
Christus en de zijnen met de doop moet zonder beperkingen tot uitdrukking worden 
gebracht, ook na bekering van asielzoekers zonder VBT– A; 

g. een asielzoeker die hier tot bekering komt, zal gedoopt willen worden en zal zich hier ook 
bij een gemeente willen aansluiten, in overeenstemming met het gebod van onze Heer;  

h. een kerklidmaatschap vanuit verkeerde motieven of met verkeerde verwachtingen moet 
voorkomen worden. Na revisie van het besluit van de GS Zuidhorn kan uitdrukkelijk erop 
gewezen worden dat aan het lidmaatschap van de kerk geen rechten kunnen worden 
ontleend ten aanzien van de verblijfsvergunning.  

 
Besluit 1: 
 

in te stemmen met de verzoeken tot revisie van het besluit van de Generale Synode van 
Zuidhorn 2002-2003, Acta, art. 36, in die zin dat de verbinding tussen het lidmaatschap en het 
bezitten van de VBT-A status komt te vervallen. 

 
Gronden: 
 

de Nederlandse overheid legt in haar wet- en regelgeving niet meer een zodanige koppeling 
tussen de asielprocedure en de inculturatie in de Nederlandse samenleving dat de kerken 
daarmee rekening zouden moeten houden;  
gelovige asielzoekers die afkomstig zijn uit een buitenlandse kerk alsook asielzoekers die 
tijdens hun verblijf in Nederland tot geloof komen, hebben op gelijke wijze als ieder ander recht 
op toelating tot de gemeenschap van de kerk, onafhankelijk van hun nationaliteit of 
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3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

burgerschap. Het feit dat er onzekerheid is over de definitieve verblijfsbeslissing kan geen 
doorslaggevende grond zijn om het volledige lidmaatschap van de kerk te weigeren; 
hoewel taal- en cultuurverschillen van invloed kunnen zijn op het proces van toelating van 
asielzoekers is het niet juist met betrekking tot hen – omdat ze uit het buitenland komen – meer 
en andere criteria te hanteren en aparte regelingen te creëren dan die bijbels, confessioneel en 
kerkordelijk in het algemeen dienen te gelden.  

 
Besluit 2: 
 

de landelijke richtlijnen inzake toelating van asielzoekers tot de sacramenten dan wel tot de 
gemeenschap van de kerk als lid in volle rechten als volgt te wijzigen: 

 
wanneer christen-asielzoekers of asielzoekers die tijdens hun verblijf hier tot het geloof 
gekomen zijn, toelating vragen tot de gemeenschap van de kerk als leden in volle rechten, zal 
de kerkenraad handelen in overeenstemming met art. 58 en 60 KO; 
kerkenraden zullen asielzoekers, ongeacht hun status, op de gewone wijze als gasten tot de 
sacramenten toelaten, wanneer hij ervan overtuigd is:  
a. dat zij in de christelijke gemeente waartoe ze behoorden, zijn toegelaten tot het 

avondmaal;  
b. dat in een onderzoeksgesprek is gebleken dat zij met ons overeenstemmen in de 

‘grondstukken’ van de christelijke religie; 
c. dat er een positief getuigenis van hun levenswandel gegeven kan worden, mede op 

grond van het getuigenis van diegenen die hen begeleiden, terwijl ze naar vermogen de 
kerkdiensten trouw bezoeken; 

d. dat zij bereid zijn zolang zij als gasten aan het avondmaal deelnemen zich aan het 
toezicht van de kerkenraad te onderwerpen. 

vertrekt een asielzoeker die als gast was toegelaten tot de sacramenten naar een andere 
plaats, dan krijgt hij een schriftelijk getuigenis mee van de kerkenraad, opgesteld aan de hand 
van de onder 2. genoemde criteria. Op grond van dit getuigenis zal een asielzoeker in de 
zusterkerk waar hij zich vervolgens meldt, eveneens als gast worden toegelaten tot het gebruik 
van de sacramenten.  
 

Gronden: 
 

met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de asielzoekers blijft het goed dat de 
kerken in dezen enkele gezamenlijke bepalingen aanvaarden;  
het is gewenst dat de richtlijnen zo dicht mogelijk bij de bestaande bepalingen van de kerkorde 
aansluiten. Tevens blijft het nuttig om de bepalingen van de Generale Synode van Leeuwarden 
1920 hier naar analogie toe te passen, zoals de GS Zuidhorn terecht heeft gesteld;  
de bijzondere situatie van asielzoekers, met name de taal- en cultuurverschillen en de 
onzekerheid over de duur van hun verblijf, maakt het nodig om voor hen een apart omschreven 
positie als gast in de gemeenten te scheppen. 

 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. De leden van de GS Zuidhorn bleven buiten 
stemming. 
 
 
Artikel 41 13-05-2005 
Bijbelvertaling en Groot Nieuws Bijbel 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde / commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 65, besluit 2b, waarin de 
synode uitspreekt, het gebruik van de Groot Nieuws Bijbel, hangende het onderzoek naar de 
(vooral) kerkrechtelijke vragen rond aanvaarding en gebruik van Bijbelvertalingen, in de 
verantwoordelijkheid van de kerkenraden te laten; 
brief van de kerk van de Gereformeerde Kerk te Zuidwolde (Dr.) d.d. 11 februari 2004; 
identieke brief van de kerk te Ruinerwold-Koekange d.d. 26 maart 2004; 
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brief van de kerk te Ten Boer d.d. 8 mei 2004; 
brief van broeder C. Boekholt en andere broeders en zusters te Hoogeveen d.d. 10 februari 
2005. 
In deze brieven wordt bezwaar gemaakt tegen het besluit genoemd in materiaal 1.  
Samengevat zijn de bewaren: 
a. de gronden 1 en 2 onder het genoemde besluit acht men in strijd met grond 4, nl. dat aan 

de ene kant gepleit wordt voor een consistente lijn en dat er tegelijk een mogelijkheid tot 
uitzondering wordt gecreëerd;  

b. in onze kerken moet de uniformiteit t.a.v. het gebruik van Bijbelvertalingen bevorderd 
worden; 

c. de GNB is vertaald vanuit verkeerde principes, door vertalers is gebruikt gemaakt van 
een dynamisch-gelijkwaardige vertaalmethode, de vertalers zijn uitgegaan van een 
aanvechtbare grondtekst waarbij geen gebruik is gemaakt van de grondtekst die ten 
grondslag ligt aan de Statenvertaling en is daarom onbetrouwbaar en ongeschikt om in 
de eredienst te gebruiken; 

brief van de kerk te Krimpen aan den IJssel d.d. 17 februari 2005 als reactie op het rapport van 
deputaten kerkrecht en kerkorde met als verzoek om in bepaalde situaties de kerken de vrijheid 
te laten de GNB te blijven gebruiken; 
besluit van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 (Acta art. 88) om naast de 
Statenvertaling en de ‘Nieuwe Vertaling’ van 1951 die al gebruikt konden worden, nu de NBV te 
aanvaarden voor gebruik in de erediensten.  
besluit van de GS Amersfoort-Centrum (Acta art. 33) om de kerken het gebruik van de NBV 
2004 hartelijk aan te bevelen; 
besluit van de GS Amersfoort-Centrum 2005 (Acta art. 33) om het besluit 2b van de GS 
Zuidhorn, Acta art. 65, vervallen te verklaren en dus het gebruik van de Groot Nieuws Bijbel 
1996 niet meer op de wijze als toen bedoeld in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden te 
laten. 

 
Besluit: 
 

aan de verzoeken om revisie van het besluit in Acta van de Generale Synode van Zuidhorn 
2002-2003, art. 65, 2b niet te voldoen; 
geen uitspraak te doen over het gebruik van andere Bijbelvertalingen dan over die waarnaar 
door een generale synode onderzoek is gedaan; 
indien kerkenraden het in bijzondere situaties wenselijk achten een andere Bijbelvertaling te 
gebruiken, dienen zij zich ervan bewust te zijn dat dit een Bijbelvertaling is die de kerken niet 
aanvaard hebben na gezamenlijk overleg. 

 
 
Gronden: 
 

het besluit het gebruik van de GNB in de verantwoordelijkheid van de kerkenraden te laten, had 
een beperkte duur, nl. hangende het onderzoek dat nu is afgerond; 
conform grond 2 onder besluit 1 Acta GS Zuidhorn art.65 kan de synode noch negatief noch 
positief een besluit nemen over het gebruik van een bijbelvertaling wanneer daarnaar geen 
onderzoek is gedaan. 

 
Bespreking 
Kort wordt de vraag besproken of de GNB nu niet meer in de eredienst in bijzondere situaties gebruikt 
mag worden. Immers, de GNB richt zich niet direct op de kerkleden maar meer op mensen die niet 
met het Woord van God vertrouwd zijn. Deputaten geven aan dat alleen de uitzonderingsbepaling die 
Zuidhorn had aangebracht is teruggenomen, omdat het onderzoek naar de NBV nu afgerond is. Het 
enige wat in dit besluit gezegd wil zijn is dat kerken moeten bedenken dat wanneer zij de GNB 
gebruiken deze vertaling niet op een kerkelijke vergadering aan de orde is geweest. Een 
daadwerkelijk gebruik wordt aan de beoordeling van de plaatselijke kerk overgelaten. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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Artikel 42 03-06-2005 
Koersbepaling liturgie  
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

aanvullend rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde met betrekking tot artikel 65 en 67 KO, 
uitgebracht aan de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003;  
Acta GS Zuidhorn, art. 38; in dit besluit is een koersbepaling met betrekking tot de effectuering 
van art. 65 en 67 KO vastgelegd. Dit besluit omvat vijf punten: 

de generale synode beperkt zich tot het uitzetten van algemene kaders die op basis van 
de eenheid in het geloof maatgevend moeten zijn voor de vormgeving en invulling van de 
erediensten in alle kerken. De kerken kunnen daarvan binnen de algemene kaders naar 
eigen keus gebruikmaken. In de besluitvorming zal de indruk worden vermeden dat een 
synode op liturgisch gebied de plaatselijke kerken ‘van boven af’ aanstuurt; 
inzake artikel 65 KO is de synode van oordeel dat in de kerkorde geen directe binding 
moet worden vastgelegd aan complete en precieze orden van dienst. De in generaal-
synodaal verband ontwikkelde orden van dienst zijn bij wijze van voorbeeld en 
aanbevolen orden, waarvan de kerken gebruik kunnen maken; 
naar art. 67 KO keurt de synode die gezangen goed die beantwoorden aan de generaal-
synodaal vastgestelde criteria en die aansluiten bij de wensen die in de breedte van de 
kerken leven. Bij omstreden gezangen worden relationele effecten naast inhoudelijke 
argumenten in het oog gehouden; 
de synode onderscheidt ten aanzien van de gezangen tussen een bundel en een lijst. De 
bundel is de officiële uitgave van aanvaarde gezangen in boekvorm. De lijst bevat 
gezangen die wel in de kerken mogen worden gezongen, maar niet in de bundel zijn 
opgenomen. Bundel en lijst worden door de synodes zo ingevuld, dat daaruit een ruime 
keus is te maken in alle plaatselijke kerken, ook voor bijzondere kerkdiensten. De kerken 
maken door deze selectie de gezamenlijke afspraak om voor de kerkdiensten hun keuze 
uit deze liederen te maken. Afwijking van deze afspraak dient een kerkenraad te 
verantwoorden en behoort een uitzondering te zijn;  
wanneer een kerkenraad de hierboven omschreven verantwoordelijkheid en vrijheid 
onverhoopt zo gebruikt dat het karakter van de gereformeerde kerkdienst geweld wordt 
aangedaan, dan zijn er de normale kerkelijke wegen om eventuele bezwaren van 
kerkleden te behandelen en om als zusterkerken op elkaar toe te zien; 

brieven met het verzoek om (gedeeltelijke) revisie van het onder Materiaal 2 genoemd besluit 
van  
a. de Gereformeerde Kerk te Ten Boer d.d. 17 mei 2004; 
b. de kerk te Vlaardingen d.d. 21 mei 2004; 
c. de kerk te Rozenburg en Voorne d.d. 10 mei 2004; 
d. de kerk te Baflo d.d. 7 juli 2004. 
In deze brieven wordt verzocht: 
a. de liturgievernieuwingen eerst te stoppen; 
b. een grondige bezinning op gang te brengen over de inhoud van het begrip binding aan 

Schrift en belijdenis; 
c. een dam op te werpen tegen de onaanvaardbare mogelijkheid van de ongebondenheid 

op liturgisch gebied; 
d. terughoudend te zijn om te zingen liederen in de vrijheid van de kerken te laten. 
e. het in materiaal 2 genoemde besluit zo te wijzigen dat de kerken uit de vrijgegeven 

liederen hun keus maken en dat de kerken gebruik maken van de orden van dienst; 
f. besluiten te nemen die de zichtbare eenheid van de kerken bevorderen. 
 
Samengevat worden in deze brieven als argumenten voor de verzoeken aangevoerd: 

de synode hoort schriftuurlijke uitspraken te doen, die normerend en regulerend voor het 
kerkelijk leven zijn; de vrijheid die de GS Zuidhorn toestaat laat een toenemende 
vrijblijvendheid groeien, die de kerken van elkaar doet vervreemden; 
de GS Zuidhorn geeft slechts algemene kaders aan, geeft slechts adviezen, en de kerken 
zelf moeten bepalen wat ze doen, zodat elke kerk afzonderlijk gaat bepalen wat het 
karakter van de eredienst is en dit moet zonder meer leiden tot independentisme; 
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de uitspraak van de GS Zuidhorn houdt te weinig rekening met de kerkverbandelijke 
eenheid.  

brief van br. F. Pathuis te Zwolle d.d. 16 februari 2005, waarin wordt verzocht de koersbepaling 
3 t/m 5 te wijzigen in: 3. in art. 67 KO moet niet een directe binding worden vastgelegd aan de 
keuze voor bepaalde psalmen, gezangen en liederen. Wel moeten de te zingen liederen 
beantwoorden aan generaal-synodale criteria. Daarom aanvaarden de kerken psalmen-, 
gezangen - en liederenbundels bij wijze van voorbeeldliederen; en 4. wanneer een kerkenraad 
deze vrijheid gebruikt om het karakter van een gereformeerde eredienst geweld aan te doen is 
er de normale kerkelijke weg om op elkaar toe te zien. 
Als argument wordt hierbij aangevoerd dat de kerken elkaar het vertrouwen moeten geven een 
verantwoorde gereformeerde liturgie samen te stellen en daarbij moeten niet allerlei detailzaken 
worden voorgeschreven. 

 
Besluit: 
 

aan de verzoeken om revisie niet te voldoen. 
 
Gronden: 
 

de koersbepaling die de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 38 vastlegde, op 
basis van het aanvullend rapport van deputaten kerkrecht en kerkorde, is een weloverwogen 
uitspraak over de verhouding tussen landelijk en plaatselijk beleid op liturgisch gebied; de 
synode hield rekening met kerkleden die veel plaatselijke ruimte vragen op dit punt en hen die 
juist die vrijheid niet aan de plaatselijke kerk willen toestaan; 
de GS Zuidhorn heeft niet als eerste synode uitgesproken dat de generale synode algemene 
kaders aangeeft en dat de plaatselijke kerken de vrijheid hebben binnen die kaders eigen 
keuzes in liturgische zaken te maken: 

de Generale Synode van Berkel en Rodenrijs 1996 sprak uit betreffende art. 65 KO: dit 
artikel mag niet gehanteerd worden als een strikte regel die functioneert als een keurslijf 
voor de kerken (Acta art. 43, besluit 1b); 
de Generale Synode van Leusden 1999 besloot aan een verzoek dit besluit weg te 
nemen, niet te voldoen (Acta art. 40). Verder gaf deze synode bij haar besluit art. 65 KO 
niet te wijzigen deze gronden:  

besluit 1b van de GS Berkel en Rodenrijs (Acta art. 43) maakt duidelijk, dat artikel 
65 KO de kerken niet in een keurslijf wil dringen, maar dat de kerken 
verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de erediensten met inachtneming van 
de door de synode goedgekeurde orden van dienst;  
binnen dat kader kan een kerkenraad in zijn verantwoordelijkheid aanvulling of 
variatie toestaan, als daar goede redenen voor zijn. Uiteraard mogen dergelijke 
aanvullingen en aanpassingen het grondpatroon van de gereformeerde eredienst, 
zoals neergelegd in de aangenomen orden van dienst, geen geweld aan doen 
(Acta art. 41). 

de GS Berkel en Rodenrijs sprak verder uit dat de plaatselijke kerken bij de nadere 
invulling van de liturgie binnen de door de generale synode aangegeven kaders in eigen 
verantwoordelijkheid kunnen blijven handelen (Acta art. 63, besluit 2);  
de GS Leusden ging niet in op het verzoek uit te spreken of het geoorloofd is in de 
eredienst liederen te zingen die niet in de vastgestelde bundels staan, door te wijzen op 
de uitspraak van de GS Berkel en Rodenrijs (Acta art. 63, besluit 2) over de bevoegdheid 
van de plaatselijke kerken in dezen (Acta art. 49, besluit 9.2); als grond noemde de GS 
Leusden hierbij: de uitspraak van de GS Berkel en Rodenrijs geeft een duidelijke richting 
aan. Wanneer er behoefte is aan nadere bepalingen inzake artikel 67 KO kan dat in de 
kerkelijke weg aan de orde worden gesteld (overeenkomstig artikel 30 KO). 
deze besluitvorming is uitgelopen op de koersbepaling die de GS Zuidhorn deed. Hierin 
werd na brede bezinning de effectuering van art. 65 en 67 KO vastgelegd en de 
afbakening aangegeven tussen landelijke bepalingen en plaatselijk beleid op liturgisch 
gebied;  

de criteria voor de selectie van te zingen liederen zijn vastgesteld door de GS Leusden, die er 
ook een toelichting bij gaf (Acta art. 58, besluit 3); uit deze criteria blijkt dat de te selecteren 
liederen inhoudelijk in overeenstemming met de Schrift moeten zijn; de GS Zuidhorn heeft dit 
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aangevuld met uit te spreken dat een kerklied niet in strijd mag zijn met de gereformeerde 
belijdenis (Acta art. 83, besluit 1); 
dat kerken binnen de aangeven kaders vrijheid hebben tot liturgische keuzes hoeft niet te leiden 
tot ongebondenheid of afwijking van Schrift en belijdenis; de koersbepaling van de GS Zuidhorn 
punt 5 wijst de weg van bezwaar; 
inzake de erediensten heeft de GS Zuidhorn uitgesproken: de kerkdiensten dienen op zichzelf 
zo helder en duidelijk te zijn dat ook een buitenstaander tot aanbidding van God gebracht wordt 
(1 Korintiërs 14:24v.), Acta art. 93, grond 2; 
de zichtbare eenheid van de kerken moet niet gezocht worden in eenvormigheid in kerklied en 
orden van dienst, maar in de liefde tot Christus. 

 
Bespreking 
Het voorstel van de commissie roept een aantal vragen op. In de brieven, zo wordt opgemerkt, komt 
meer aan de orde dan alleen revisie van de koersbepaling van Zuidhorn. De commissie stemt dit toe, 
maar deze zaken zijn nu niet aan de orde. Het gaat hier uitsluitend om het criterium: niet eens met 
Zuidhorn. De koersbepaling geeft niet aan wat je moet doen, maar hoe. Dat punt ligt nu voor. 
Inhoudelijke opmerkingen kunnen meegenomen bij de diverse onderdelen, zoals eredienst en 
kerkmuziek.  
 
Zuidhorn, aldus de commissie, heeft geprobeerd een balans te vinden tussen de plaatselijke vrijheid 
en de kerkverbandenlijke gebondenheid. Berkel en Leusden hadden dat al fragmentarisch gedaan, 
Zuidhorn heeft hier een kader voor geschapen. In dat kader komt een ander punt aan de orde, 
betreffende de brief van de kerk van Amersfoort De Horsten. Terecht heeft de commissie die niet 
meegenomen bij het materiaal, maar er worden wel zorgen uitgesproken over het feit dat een kerk 
volstaat met de mededeling: wij doen het anders. Dat staat op gespannen voet met de afspraken die 
we als kerkverband met elkaar maken. 
 
Ds. Roth kondigt aan een amendement in te zullen dienen. Hij zou graag de uitzondering royaal 
verwerkt willen zien. Hij mist verder een missionaire component in het geheel, het onderling 
vertrouwen dat we elkaar als kerken moeten geven en de fundamentele notie dat de eenheid van de 
kerk in Jezus Christus ligt. Aan dat laatste wil de commissie wel tegemoet komen door dat explicieter 
te verwoorden in grond 6.  
Oud. Van Winden zou graag zien dat er een besluit 2 werd toegevoegd, waarin is opgenomen dat art. 
67 van de KO geen directe binding vastlegt voor de keuze van bepaalde liederen en gezangen. Hij 
vindt het jammer dat de elementen die aangedragen worden in de brief van br. F. Pathuis niet zijn 
meegenomen door de commissie.  
 
De commissie is van oordeel dat deze punten te inhoudelijk van aard zijn om ze in het kader van deze 
verzoeken om revisie te behandelen. De vraag of er een nieuwe koersbepaling moet komen is nu niet 
aan de orde. Eén brief van een gemeentelid die in die richting wijst rechtvaardigt niet een complete 
herziening van de koers.  
 
De commissie vraagt tijd voor de verwerking van de gemaakte opmerkingen inzake grond 6. De 
preses wil overleg over de vraag of het amendement past in en bij het geheel van de koersbepaling.  
 
Na overleg blijkt in de 2e ronde van de bespreking dat er geen amendementen worden ingediend. Wel 
is grond 6 aangepast om te benadrukken waar het op het punt van de eenheid binnen de kerken op 
aankomt. Verschillen in liturgie behoeven die eenheid niet in gevaar te brengen, zoals verschillende 
brieven wel suggereren.  
 
Het besluit wordt met 1 onthouding en 30 stemmen voor genomen. De leden van de GS Zuidhorn 
blijven buiten stemming. 
 
 
Artikel 43 10-09-2005 
Zegengroet 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
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Materiaal:  
 

brief van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk te Sint Jansklooster-Kadoelen d.d. 28 mei 
2004, waarin hij meedeelt het besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, Acta 
art. 47, niet te hebben geratificeerd.  

 
Besluit:  
 

de kerkenraad te antwoorden:  
 

De synode heeft kennis genomen van uw brief d.d. 28 mei 2004, waarin u (o.a.) meedeelt het 
besluit van de synode van Zuidhorn, art. 47 (de zegengroet) niet te hebben geratificeerd. U 
deelt ook mee voor 19 februari 2005 de synode in kennis te zullen stellen van de onderbouwing 
van uw bezwaren.  
De synode betreurt dat het bij deze mededeling is gebleven en dat zij uw bezwaren niet heeft 
ontvangen, zodat de synode niet kan ingaan op uw brief.  
Een mededeling van niet ratificeren zonder in appèl te gaan of revisie te verzoeken, heeft geen 
bestaansrecht binnen het gereformeerde kerkrecht. 

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. De leden van de GS Zuidhorn blijven buiten 
stemming. 
 
 
Artikel 44 15-04-2005 
Procedure wijziging KO 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal : 
 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art 19, inzake procedure voor wijziging van de 
kerkorde; het gaat met name om besluit 3b: nadat op de generale synode de besluitvorming 
(inzake inhoudelijke wijziging van de KO) heeft plaatsgevonden, beraden de kerken zich op 
classisniveau over de voorgestelde teksten, en zenden hun consideraties in bij de generale 
synode; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Houten d.d. 23 januari 2004 met verzoek om revisie van het 
onder Materiaal 1 genoemde besluit;  
de argumenten van Houten zijn de volgende: 

het voornaamste argument van de synode is het efficiencyaspect; 
in de praktijk is er een vrij grote afstand tussen plaatselijke kerk en classis; 
classisbesprekingen zijn vaak besprekingen tussen predikanten, die dat ook nog eens 
onderling voorbereid kunnen hebben; 
classisbesluitvorming is veelal gebaseerd op de helft + 1; die kan leiden tot ‘classicale 
overheersing’; 
de plaatselijke kerk is de hoogste vergadering. 

 
Besluit: 
 

aan het verzoek van de kerk te Houten niet te voldoen. 
 
Gronden: 
 

een ‘consideratie’ is een raadpleging van alle kerken in de classis en heeft het karakter van een 
algemene beoordeling en niet van een stemming. Op deze manier is gewaarborgd dat alle 
plaatselijke kerken in ieder geval hun mening zullen geven over de voorgestelde wijziging;  
hiermee is gegeven dat ook kritische notities van minderheden onderdeel kunnen uitmaken van 
de consideratie, en als zodanig doorgegeven worden aan de synode; 
een classis is een vergadering van kerken en niet van predikanten.  
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Het voorstel van de commissie wordt met 31 stemmen voor en 1 onthouding aangenomen. Buiten 
stemming blijven de leden van de GS Zuidhorn. 
 
Artikel 45 

10-09-2005 

Verlenging preekbevoegdheid AIO’s 
 
Voorstel: deputaten kerkrecht en kerkorde / commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

brief van de classis Kampen d.d. 1 maart 2005. Zij verzoekt de generale synode te besluiten de 
aan Aio’s verleende preekbevoegdheid, na het beëindigen van hun contract met de 
Theologische Universiteit te Kampen, op aanvraag te verlengen met een periode van één jaar 
en zo ook de regeling over de preekbevoegdheid van de Aio’s aan te passen. Als reden wordt 
aangegeven dat het contract van een Aio met de Theologische Universiteit kan zijn afgelopen 
terwijl de Aio zijn studie nog niet heeft afgerond maar dat het redelijkerwijs te verwachten is dat 
de afronding binnen een jaar zal plaatsvinden. In het proces van afronding van de studie is het 
voor de Aio van belang om zijn preekbekwaamheid op peil te houden (grond onder art. 45, 
besluit 2, Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003). 
De classis Kampen informeert de generale synode ook in de brief dat zij in een voorkomende 
situatie de preekbevoegdheid van een Aio al met de termijn van maximaal een jaar heeft 
verlengd. 

 
Besluit 1: 
 

op dit punt nu geen concrete uitspraak te doen en de mededeling dat een Aio verlenging van 
preekbevoegdheid voor de periode van een jaar heeft gekregen voor kennisgeving aan te 
nemen. 

 
Gronden: 
 

de generale synode beschouwt dit als een detailuitwerking van de regeling voor 
preekbevoegdheid Aio’s; 
de zaak is niet in de weg van art. 30 KO op tafel van de synode gekomen. 

 
Besluit 2: 
 

aan deputaten kerkrecht en kerkorde de opdracht te geven om vragen rond preekbevoegdheid 
in kaart te brengen en mogelijke antwoorden daarop cq. regelingen daarvoor te formuleren en 
daarover aan de volgende generale synode te rapporteren. 

 
Gronden: 
 

de vraag van de classis Kampen is een volgende in een serie vragen die de Generale Synoden 
van Leusden 1999, Acta art. 78, en van Zuidhorn 2002-2003, Acta art. 46 en 47, bereikten over 
de preekbevoegdheid waardoor er steeds met betrekking tot een bepaalde categorie al dan niet 
uitspraken werden gedaan. Het is ongewenst dat een generale synode steeds weer over de 
preekbevoegdheid of details daarvan uitspraken moet doen; 
bij een voorgenomen wijziging van de kerkorde en na de besluiten over de kerkelijk werkers zijn 
nieuwe vragen rond de preekbevoegdheid te verwachten; 
de vraag om nadere regeling van preekbevoegdheid is niet in de weg van art. 30 KO op tafel 
gekomen, maar het punt kan worden meegenomen in de algehele herziening van de kerkorde, 
waartoe reeds besloten is en de kerken zullen zich over een nieuw voor te stellen regeling nog 
kunnen uitspreken. 

 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. 
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Kerkrecht en kerkorde - voorstellen en quaestio 
 
Artikel 46 10-09-2005 
Artikel 36 KO - voorzitterschap kerkenraad 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

brief van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Kerken in Overijssel 2003 d.d. april 
2004, met de uitspraak dat de zinsnede in artikel 36 KO, die vermeldt dat de kerkenraad 
regelmatig onder voorzitterschap van de predikant of van de predikanten bij toerbeurt zal 
bijeenkomen, zodanig veranderd dient te worden, dat niet meer voorgeschreven wordt dat het 
exclusief de predikant zal zijn, of de predikanten zullen zijn, die het voorzitterschap vervullen. 
De PS heeft besloten: 
1. 
2. 

1. 

2. 

de eerstkomende generale synode voor te stellen deze uitspraak over te nemen; 
hiervan kennis te geven aan de generaal-synodale deputaten kerkrecht en kerkorde met 
het verzoek, dit voorstel mee te nemen bij de voorbereiding van eventuele herziening van 
de kerkorde.  

 
Besluit 1: 
 

de uitspraak van de particuliere synode niet over te nemen, maar de brief in handen te stellen 
van deputaten kerkrecht en kerkorde.  

 
Gronden: 
 

de synode heeft besloten deputaten opdracht te geven om een voorstel te doen voor een 
algeheel herziene kerkorde;  
de synode is van oordeel dat de wijziging van artikel 36 KO niet zo urgent is dat deze synode er 
toe moet besluiten. 

 
Besluit 2: 
 

totdat een herziene kerkorde in werking treedt vooralsnog de invulling van het voorzitterschap 
van de kerkenraad in de vrijheid van de kerken over te laten. 

 
Grond: 

 
in veel kerkenraden functioneert niet in alle vergaderingen de predikant als voorzitter, maar zit 
een technisch voorzitter voor; op dit moment zijn er geen gronden om aan deze praktijk een halt 
toe te roepen. 

 
Bespreking 
De commissie geeft aan met het voorstel die kerken te willen dienen die nu een noodoplossing 
zoeken door te spreken over ‘technisch’ voorzitter of een variant daarop.  
Maar kun je zomaar een artikel buiten werking plaatsen, zonder studie, zo wordt gevraagd? De 
commissie antwoordt dat niet een artikel van de KO zomaar geschrapt is, maar dat in een knelpunt 
een oplossing wordt geboden. Waarom zou je de kerken op dit punt niet de ruimte te geven om naar 
vrijheid te handelen? 
 
Prof. Te Velde, die als adviseur de vergadering bijwoont, benadrukt dat recht altijd in ontwikkeling is. 
Er zijn altijd punten geweest die op een gegeven moment niet meer uitgevoerd worden zonder dat je 
mag zeggen: de KO is daar en daar niet meer veilig. In 1978 is de KO ook aan de praktijk aangepast. 
Hij wijst ook op de historie achter het artikel. Calvijn probeerde hiermee de overheidsinvloed buiten de 
deur te houden. Zijn uitgangspunt was: het Woord moet presideren. Dat is het continuüm. De invulling 
ervan kan variëren. Als er dan sprake is van: mag dit wel of mag dat niet – doe er dan maar een 
heldere uitspraak over. 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. 
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1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

a. 
b. 

c. 

 
Artikel 47 10-09-2005 
Artikel 41 KO - voorzitterschap classis 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

brief van de classis Buitenpost d.d. 8 januari 2004, met het verzoek om te beoordelen of artikel 
41 KO op het punt van het voorzitterschap kan worden herzien en met het voorstel om de 
bestaande zinsnede te vervangen door de volgende formulering: 
“Het presesschap wordt bij toerbeurt bekleed. De vergadering mag ook haar preses kiezen, 
eventueel voor een langere, van tevoren afgesproken, termijn, maar niet tweemaal achtereen 
dezelfde”. 

 
Besluit: 
 

op dit moment geen oordeel uit te spreken over art 41 KO en de brief van de classis in handen 
te stellen van deputaten kerkrecht en kerkorde. 

 
Gronden: 
 

de synode heeft besloten deputaten opdracht te geven om een voorstel te doen voor een 
algeheel herziene kerkorde. Het is dan wijs om dit punt als aandachtspunt aan deputaten aan te 
reiken;  
de synode is van oordeel dat het gevraagde verzoek niet zo urgent is dat deze synode er 
antwoord op moet geven. 

 
Het besluit is met algemene stemmen genomen. 
 
 
Artikel 48 21-05-2005 
Herziening ondertekeningsformulieren 
 
Voorstel: commissie Gelderland 
 
Materiaal: 
 

brief van de Particuliere Synode van Groningen 2004 ad hoc d.d. 8 december 2004 met het 
verzoek om te komen tot een anders geformuleerd ondertekeningsformulier voor ambtsdragers; 
brief van de Particuliere Synode van Holland-Zuid d.d. 5 januari 2005 met het verzoek stappen 
te nemen die kunnen leiden tot (een) anders geformuleerd(e) ondertekeningsformulier(en) voor 
ambtsdragers en dit zo mogelijk te doen in samenspraak met de Christelijke Gereformeerde 
Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Apeldoorn-Centrum waarin adhesie wordt betuigd aan het 
verzoek van de Particuliere Synode van Groningen 2004 ad hoc. 

  
Besluit: 
 

deze verzoeken in handen te stellen van de nieuw te benoemen deputaten kerkrecht en 
kerkorde met minstens de volgende aanwijzingen: 
 
in de herziening van de kerkorde ook de ondertekeningsformulieren te betrekken; 
bij de herziening van de ondertekeningsformulieren te streven naar een meer eigentijdse 
toonzetting en een bijbelse fundering van de grond waarop en de doelstelling waarvoor 
ambtsdragers aan de leer gebonden dienen te worden; 
bij de herziening rekening te houden met de eigenlijke bedoeling van de 
ondertekeningsformulieren en de wijze waarop de ondertekening in de praktijk van het kerkelijk 
leven functioneert; 
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d. 

e. 
f. 

g. 

h. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

bij de herziening te streven naar een zo mogelijk betere formulering van de 
ondertekeningsformulieren en tegelijk vast te houden aan de bedoeling van de Generale 
Synode van Dordrecht 1618-‘19 met het ondertekeningsformulier; 
in de ondertekeningsformulieren niet de levenswandel van de ambtsdragers te betrekken; 
voor de herziening van de ondertekeningsformulieren aandacht te geven aan de formulieren die 
worden gebruikt in andere gereformeerde kerken in binnen- en buitenland; 
deze herziening zo mogelijk te doen in samenspraak met de Christelijke Gereformeerde Kerken 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken; 
aan de eerstkomende generale synode rapport uit te brengen en voorstellen te doen. 

 
Gronden: 
 

het vaststellen van ondertekeningsformulieren behoort tot de taken van de generale synode; de 
nu geldende ondertekeningsformulieren voor ambtsdragers zijn vastgesteld door de Generale 
Synode van Groningen-Zuid 1978, artikel 213, en zijn als bijlagen toegevoegd aan de kerkorde; 
nu de deputaten kerkrecht en kerkorde bezig zijn met de herziening van de kerkorde, ligt het in 
de rede dat ook de ondertekeningsformulieren in de herziening worden betrokken; 
terecht wordt in de kerken - blijkens de onder Materiaal genoemde brieven - de toonzetting van 
de vigerende ondertekeningsformulieren voor deze tijd als minder adequaat ervaren; 
de ondertekeningsformulieren zijn opgesteld als documenten voor binding aan de leer; door de 
recent ontstane gewoonte om de ondertekening publiek in of na de eredienst te doen plaats 
vinden kan ten onrechte de indruk worden gewekt dat het liturgische formulieren zijn; 
het is in deze tijd niet minder belangrijk dan in de jaren na de Dordtse Synode om de wacht te 
betrekken bij de binding van ambtsdragers aan de leer van de Schriften zoals verwoord in de 
gereformeerde belijdenis (cf. Tit. 1:9); 
een ondertekeningsformulier is vanouds een document voor binding aan de leer; beloften 
inzake de levenswandel worden in de bevestigingsformulieren verwoord; 
relaties met andere gereformeerde kerken in binnen- en buitenland zijn er mede op gericht van 
elkaar te leren; 
met het oog op de contacten en samensprekingen met de Christelijke Gereformeerde Kerken 
en de Nederlands Gereformeerde Kerken is het belangrijk te streven naar een zo groot 
mogelijke uniformiteit wat betreft de ondertekeningsformulieren. 

 
Bespreking 
Ds. De Graaff opent namens de commissie met stelling 12 uit het proefschrift van Prof. dr. B. 
Kamphuis, luidend: de ondertekeningsformulieren behoren niet in de eredienst te worden gebruikt. Hij 
sluit zich daar geheel bij aan en geeft aan dat de gevraagde herziening niet aan dit gebruik tegemoet 
mag komen. De eigenlijke reden voor een nieuwe formulering is de gebruikte terminologie en 
gebleken onduidelijkheid over de zinsnede ‘in alle delen overeenstemt met’. Verder geeft hij aan dat 
de opsomming niet limitatief is. Desgevraagd voegt hij toe dat het betrekken van de buitenlandse 
kerken op dit moment niet aan de orde is. Consultatie behoeft eerst plaats te vinden als er 
inhoudelijke wijzigingen plaats vinden, vgl. de uitspraak van de synode van Ommen 1993. Daartoe is 
geen opdracht gegeven. Wel kunnen we van elkaar leren. 
 
Ds. Schreuder vraagt zich af of dit voorstel tot wijziging nodig is. De argumentatie is te vinden in de 
brief van de PS van Groningen, maar die gronden worden door de commissie merendeels terzijde 
geschoven. Dat er sprake is van een streng-juridische toon wil hij niet ontkennen. Maar het document 
heeft ook een juridisch karakter. Dat is juist de eigen aard van het formulier.  
 
Het voorstel wordt met 1 stem tegen aangenomen. 
 
 
 
Artikel 49 10-09-2005 
Doop pleegkinderen 
 
Voorstel: commissie Overijssel / ds. J.B. de Rijke, deputaat kerkrecht en kerkorde 
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1. 

2. 

3. 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Materiaal: 
 

brief van de PS Gelderland d.d. 7 december 2004 met het verzoek aan de GS om uit te 
spreken: “De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 bestudeert c.q. laat bestuderen 
de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden, aan kinderen in duurzame pleegsituaties de 
doop kan worden bediend. Bij deze studie zal ook onderzocht worden welke zekerheid een 
kerkenraad moet hebben om tot bediening van de doop aan deze pleegkinderen over te gaan”;  
brief van de Gereformeerde Kerk te Gorinchem d.d. 16 februari 2005, waarin adhesie wordt 
betuigd aan het verzoek van de PS Gelderland;  
studierapport “Pleegkinderen en doop” van ds. J.B. de Rijke, deputaat kerkorde en kerkrecht, 
d.d. juni 2005, in opdracht van commissie Overijssel (Acta, bijlage 3.1) 

 
Besluit 1: 
 

uit te spreken: de doop wordt aan kinderen in duurzame pleegsituaties op aanvraag van de 
pleegouders bediend onder de volgende voorwaarden: 

 
er is sprake van een pleegsituatie die door de Nederlandse wet is geregeld; 
in het hulpverleningsplan is sprake van een toekomstperspectief waarbij het pleegkind in het 
pleeggezin zal blijven; 
de ouders dienen toestemming te geven. Indien de ouders geen ouderlijk gezag meer 
uitoefenen, hoeft de mening van ouders niet doorslaggevend te zijn, maar zal het oordeel van 
die instantie die het gezag uitoefent het zwaarst mogen wegen; 
indien ouders aan pleegouders vragen hun kind te laten dopen, wordt de doop bediend zodra 
deze doopaanvraag door ouders -ter verificatie door de kerkenraad- schriftelijk wordt bevestigd;  
in het bepalen van de leeftijd tot welke kinderen kunnen worden gedoopt zullen de kerkenraden 
handelen naar het geldende kerkrecht en naar analogie van andere praktijksituaties waarbij zal 
worden aangesloten bij het in Nederland geldende recht.  

 
Gronden: 
 

in het rapport genoemd onder materiaal 3 is voldaan aan de studie waar de PS Gelderland om 
heeft verzocht; 
door een juridisch beschermde en verifieerbare gezinssamenleving van pleegkinderen en 
pleegouderschap zijn dergelijke kinderen door God geroepen binnen de kring van zijn verbond 
en gemeente; 
pas als er in het hulpverleningsplan sprake is van een toekomstperspectief waarbij het 
pleegkind in het pleeggezin zal blijven is in de praktijk sprake van een duurzame pleegsituatie; 
krachtens de Nederlandse Wet (art. 1:247 BW) hebben alleen ouders de bevoegdheid voor het 
kind rechtsbetrekkingen van persoonlijke aard aan te gaan zoals de aansluiting bij een 
kerkgenootschap. Wanneer ouders ontheven zijn van of ontzet zijn uit het gezag is daarmee 
niet alle relatie opgebroken en dient daaraan naar vermogen recht te worden gedaan. De 
mening van de instantie die op basis van een rechterlijke uitspraak bevoegd is tot gezag, is 
echter doorslaggevend.  
het is voor zowel een (pleeg)kind als de kerk als voor ouders en andere belanghebbenden van 
belang dat er sprake is van een juridisch verifieerbare situatie zodat niet voor elk kind dat 
tijdelijk elders verblijft de doop kan worden aangevraagd; 
in de Nederlandse wetgeving geldt de leeftijd van 12 jaar als grens waarna kinderen in de 
gelegenheid worden gesteld hun mening kenbaar te maken in juridische procedures die hen 
aangaan.  

 
Besluit 2: 
 

indien de grootouder die door de rechter als voogd is aangewezen van het kind van zijn\haar 
minderjarige (ongehuwde) dochter de doop voor zijn/haar kleinkind aanvraagt, mag de kerk die 
alleen inwilligen wanneer de moeder van het kind en waar van toepassing ook de vader 
daarmee instemt.  
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1. 

Grond: 
 

hoewel de voogd juridisch gezien voldoende gezag heeft om een doopaanvraag te doen m.b.t. 
het kind waarover hij/zij is aangesteld, is in deze situatie, waarin de ouder nog leeft en t.z.t de 
opvoeding en de zorg overneemt, de kans reëel dat er een einde komt aan dat gezag en de 
natuurlijke ouder het gezag terugkrijgt. Het voor de bediening van de doop noodzakelijke 
perspectief op de lange termijn (zie besluit 1, sub b), vergt instemming van de natuurlijke ouder. 

 
Bespreking 
Als adviseurs wonen de vergadering bij ds. J.B. de Rijke, deputaat kerkrecht en kerkorde, die op 
verzoek van de commissie Overijssel een studierapport schreef, en prof. dr. M. te Velde. 
Ter toelichting merkt ds. De Rijke op dat zijn rapport op persoonlijke titel geschreven is. Het is 
gescreend door een jurist. Dat wil zeggen dat het juridisch materiaal dat wordt aangedragen correct is. 
Verder merkt hij op dat we het hier niet hebben over iets wat voor de toekomst geregeld moet worden, 
maar de situaties doen zich vandaag voor. Niet frequent, maar het gaat over het nu. 
 
In de discussie wordt aandacht gevraagd voor de leeftijd. Is 12 jaar niet een beetje uit de lucht 
gegrepen (besluit 1, grond 6). Als het gaat om de doop kun je toch ook met jongere kinderen in 
gesprek gaan? De kinderen leven al in een zeer kwetsbare situatie. Kun je ze dan tegen hun zin als 
het ware de doop opdringen? Het moet toch helder zijn dat het kind zelf ook gedoopt wil worden. 
Volgens ds. De Rijke die namens de commissie het woord voert is het zeker niet de bedoeling de 
doop als het ware buiten het kind om te bedienen. De leeftijd van 12 jaar is opgenomen omdat de 
Nederlandse wet voorschrijft dat in dit soort situaties een kind van 12 geraadpleegd moet worden. 
Uiteraard zul je met de kinderen in gesprek gaan, hen uitleggen wat de doop betekent. Maar het gaat 
hier om een juridische grens. 
 
Als in besluit 1e wordt gesproken over het geldende kerkrecht kan verwezen worden naar situaties die 
zich bijvoorbeeld voordoen in de zending en in gevallen waarin een geheel gezin zich meldt bij de 
kerk. Dan ligt de grens voor de doop meestal zo tussen de 12 en 14 jaar. Maar het is in de vrijheid van 
de plaatselijke kerk hier invulling aan te geven.  
 
Is het niet zo dat in besluit 1 de gronden a en b verschillen van c,d en e. In de eerste twee wordt de 
setting beschreven waaraan te allen tijde voldaan dient te zijn, in de laatste drie worden verschillende 
mogelijkheden genoemd. De commissie beaamt dit. Zonder a én b kan nooit een beroep gedaan 
worden op een van de andere leden van het besluit. Ze zien echter geen noodzaak op dit punt tot een 
andere indeling van het besluit te komen. Ds. Schreuder is dat niet met de commissie eens en dient 
een amendement in om besluit 1 uit te splitsen. Het amendement wordt met 13 stemmen voor en 20 
tegen bij 2 onthoudingen verworpen. 
 
Oud. De Boer vraagt uitdrukkelijk aandacht voor de kwetsbare positie waarin pleegkinderen zich 
bevinden. We moeten waken voor het opdringen van de doop in zo’n situatie. Wellicht hen wel 
beschermen tegen overhaaste wensen van de ouders. Hij dient daarom een amendement in waarin 
dit is verwoord in besluit 1f: “Vanwege de heiligheid van het evangelie van Gods verbond dient 
gewaakt te worden tegen overhaast aandringen op de doop”. Naar het oordeel van de commissie is 
dit niet nodig. Wie de gang van zaken rondom pleegkinderen en de tijdspanne kent voordat sprake is 
van een situatie zoals bedoeld in besluit 1 zal het woord overhaasting niet zo gauw in de mond 
nemen. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 29 tegen verworpen. 
 
Hierna wordt het besluit met algemene stemmen genomen. 
 
 
Artikel 50 30-09-2005 
Artikel 60 KO - gasten aan het avondmaal. 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
 
Materiaal: 
 

brief van de Particuliere Synode Holland-Noord d.d. 10 februari 2005 met het verzoek: “de 
kerken te willen dienen met een nadere toelichting op of uitspraak over artikel 60 KO”. Dit 
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2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

a. 

b. 

c. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

verzoek betreft het ‘’vraagstuk van de toelating tot het heilig avondmaal van gasten die geen lid 
zijn van een Gereformeerde Kerk”;  
brief van br. J.F. de Leeuw c.a. d.d. 11 maart 2005, waarin zorg wordt uitgesproken dat, 
ondanks de kerkelijke uitspraken, leden van andere dan de Gereformeerde Kerken in 
Nederland toegelaten worden aan de avondmaalstafel; 
rapport over de quaestio van de PS Holland-Noord inzake art. 60 KO (Acta, bijlage 3.2).  

 
Besluit:  
 

als antwoord op het verzoek van de PS Holland-Noord 2005 
 
A. te wijzen op  
 

de uitspraak van de Generale Synode van Leeuwarden 1920 met betrekking tot 
bewoners van verpleeghuizen voor wie geen gelegenheid bestaat om in de kerk, 
waarvan zij zelf lid zijn, het avondmaal te gebruiken (Acta art. 25); 
de regeling van de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 met betrekking tot 
asielzoekers (Acta art. 40) ; 
de regeling van de GS Amersfoort-C met betrekking tot leden van kerken die landelijk of 
plaatselijk door (een van) de Gereformeerde Kerken als kerk van Christus erkend zijn 
(Acta art. 132 ). 

 
B.  ten aanzien leden van kerken waarmee geen zusterkerkrelatie bestaat, te antwoorden dat een 

kerkenraad iemand als gast aan het avondmaal kan toelaten, wanneer de kerkenraad zich 
ervan overtuigd heeft dat betrokkene: 

 
een aanvaardbare reden heeft het avondmaal in de gemeente te vieren en dat zijn 
deelname dienstbaar is aan de opbouw van het lichaam van Christus; 
in de eigen kerk tot het avondmaal is toegelaten, niet onder tucht staat, instemt met de 
gereformeerde belijdenis en godvrezend leeft, zoals bedoeld in art. 60 KO; 
met het oog op deelname aan het avondmaal bereid is zich te onderwerpen aan de 
onderlinge aansporing in de gemeente en aan het toezicht van de kerkenraad. 
De wijze waarop de kerkenraad gasten hiervan in kennis stelt moet duidelijk zijn voor 
zowel gasten als de eigen gemeente. 

 
Gronden: 
 

de toelating tot het avondmaal, geregeld in art. 60 KO, is een zaak die de kerken gezamenlijk 
aangaat; het toelaten van gasten aan het avondmaal uit andere dan zusterkerken is een 
uitzonderingssituatie waarover art. 60 KO niet expliciet spreekt; nu hierover een vraag is 
gesteld, genoemd in materiaal 1, is het gewenst dat de synode hier antwoord op geeft; 
voor de concrete toelating tot en afhouding van het avondmaal is de plaatselijke kerk, 
vertegenwoordigd door haar ambtsdragers, verantwoordelijk; de gemeente ontvangt gasten in 
haar midden, de belijdenis noemt in Heid. Cat. zondag 30, vr/antw. 82, ook de ‘christelijke kerk’. 
Daarom wordt de naam van een gast ook bekend gemaakt aan de gemeente;  
de kerk is verantwoordelijk voor het heilig houden van de avondmaalstafel, maar ook alle 
deelnemers aan het avondmaal (gemeenteleden en gasten) worden in het formulier 
aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid naar 1 Kor. 11: 27-29; 
indien gasten behoren tot een kerk die als kerk van Christus erkend is, ziet hun eigen 
kerkenraad erop toe en staat die ervoor in dat zij instemmen met de gereformeerde leer en 
godvrezend leven; 
indien gasten die behoren tot een kerk die niet als kerk van Christus erkend is, ten overstaan 
van de kerkenraad hun instemming betuigen met de gereformeerde leer, voor zover de 
kerkenraad bekend godvrezend leven, en als de eigen kerk hen niet heeft afgehouden van de 
viering, worden de vereisten die art. 60 KO stelt op adequate wijze gehonoreerd. Door deze 
wijze van toelating is er geen sprake van een open avondmaal; 
in het avondmaal wordt niet alleen de gemeenschap met Christus genoten, maar ook de 
gemeenschap met elkaar, dit vraagt erom dat deelname aan het avondmaal ten goede komt 
aan de eenheid die aan het avondmaal zichtbaar wordt; 
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7. 

8. 

alle deelnemers aan het avondmaal dienen zich open te stellen voor onderlinge tucht en 
toezicht door de kerkenraad;  
de verantwoordelijkheid van de kerkenraad betreffende het toelaten van gasten aan de maaltijd 
van de Heer houdt in dat hij er naar vermogen voor zorg draagt dat de voorwaarden waaronder 
zij worden uitgenodigd bij hen en de gemeente bekend zijn. 

  
Bespreking 
Bij de bespreking is adviseur Prof. dr. M. te Velde aanwezig. Een eerste ronde vindt plaats op 10 
september. Ds. Siegers leidt het onderwerp kort in. Hij spreekt van een beladen onderwerp. Je voelt je 
enigszins tussen twee vuren staan: aan de ene kant een reactie van: zie je wel, weer een stap op weg 
naar de plurale kerk, aan de andere kant heb je te maken met de praktijk van vandaag. Maar we 
hebben als vergadering een antwoord te geven op de vraag die door de PS is gesteld. Elk antwoord 
zal zijn eigen reacties oproepen. Kern van het besluit is zijns inziens: er is geen sprake van een open 
avondmaal. Er blijft toezicht, gasten worden toegelaten, met nadruk op: worden. Er zal daarom ook 
altijd een gesprek moeten plaats vinden. Meevieren moet ook een zinnige invulling kunnen krijgen 
voor de tafel als maaltijd waarin de gemeenschap met elkaar wordt beleefd. Dus: enerzijds gastvrij en 
open, zoals Jezus ook zelf gastvrij was: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en anderzijds: 
geen vrije toegang. Er blijft toezicht. Verder legt de commissie er de nadruk op dat we hier te maken 
hebben met een quaestio, waarin gevraagd wordt om een nadere toelichting op art. 60 KO. Dat is iets 
anders dan een regeling ontwerpen hoe de kerkenraden dit kunnen /moeten doen. Daar is niet om 
gevraagd. Het voorgestelde besluit geeft dan ook niet meer dan kaders aan. De verantwoordelijkheid 
ligt bij de plaatselijke kerken, en daar hoort die ook te liggen. 
 
Na deze introductie komen er een groot aantal vragen op de commissie af. Prof. Te Velde dringt 
daarbij aan op zeker empirisch onderzoek. Hij wijst ook op de diverse connotaties die het begrip ‘gast’ 
heeft. Dat is nu een geheel andere als 400 jaar geleden. Daar zit ook een simpele antropologische 
kant aan. Gehoord de vele vragen en het verzoek van Te Velde wordt besloten het onderwerp op een 
vervolgzitting af te ronden. Deze eerste ronde vatten we samen aan de hand van de antwoorden zoals 
de commissie die geeft op 30 september. Verdere informatie is ook te vinden in het rapport dat de 
commissie geschreven heeft. 
 
Allereerst doet de commissie verslag van het kleine empirisch onderzoekje dat gedaan is. Daaruit 
blijkt dat veel kerken te maken hebben met gasten aan het heilig avondmaal en dat er op 
verschillende manieren mee omgegaan wordt. Dat varieert van geen gasten toelaten (behalve met 
een zgn. avondmaalsbriefje vanuit een van de zusterkerken) tot een afgerond beleid om gasten toe te 
laten, na bijvoorbeeld gesprek of na ondertekening van een verklaring. Een deel van deze regelingen 
is door de classis geijkt en toegestemd. 
Veel kerken zijn er dus mee bezig. We gaan op een andere manier om met leden van andere kerken, 
dat is duidelijk. Daarbij poetsen we de kerkelijke gescheidenheid niet weg. We mogen best hardop 
zeggen dat het een verkeerde kerkkeuze is als iemand lid is van een kerk die niet op alle punten 
gereformeerd is. Maar daarmee is niet gezegd dat we dan maar geen gasten uit andere kerken toe 
moeten laten. Op de achtergrond speelt de moeite mee die we ervaren met hoe om te gaan met 
christenen uit andere kerken. In de tijd dat de kwestie ds. Hoorn speelde hebben de kerken op de GS 
van Spakenburg-Noord uitdrukkelijk uitgesproken dat de inlijving bij Christus door een waar geloof en 
de inlijving in de christelijke kerk niet dezelfde zaak zijn of één werk van de Here is. Dat was toen 
wellicht nog wat abstract. We staan nu voor de vraag: hoe in de concrete situatie van vandaag om te 
gaan met dit uitgangspunt. Er zijn gelovigen buiten de kerk, die gedachte is niet nieuw. Die gelovige 
gast, ingelijfd in Christus, mogen wij niet aan het heilig avondmaal weigeren. 
 
Artikel 60 
Wat is de spits van artikel 60? Voorop gesteld moet worden dat dit artikel niet opgesteld is met het 
oog op gasten uit een andere kerk. Het ging niet over de vraag of dopersen al dan niet toegelaten 
moesten worden, maar de bepaling bedoelde te zeggen dat doopleden eerst belijdenis moesten doen 
voor ze toegelaten konden worden. Het artikel gaat dus over de interne toelating. Impliciet zegt het 
natuurlijk wel wat. Doopleden doen belijdenis van hun geloof. Toelating vraagt dus om instemming 
met de leer van de kerk. Van een baptist, die de kinderdoop verwerpt, kun je moeilijk verwachten dat 
hij de gereformeerde belijdenis onderschrijft. Immers, daar maakt de kinderdoop een essentieel 
onderdeel van uit. 
 
Grenzen 
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De commissie geeft aan het moeilijk te vinden om grenzen te bepalen. Helder moet zijn dat we 
bijvoorbeeld een toevallige passant niet in eerste instantie op het oog hebben. Met hem is een 
gesprek vooraf immers nauwelijks mogelijk. Het zal ook voor hem moeilijk zijn om positief aan te 
geven: ik wil hier graag meevieren, want hier spreekt God. Moeten we dat dan vervolgens allemaal in 
regels onderbrengen: een zaterdagavond instellen waar mensen zich kunnen melden, bekend zijn met 
de gemeente, geen ‘eenmalige’ gasten (maar wat zijn dat), getuigenis van derden (bij. familie) etc. 
etc.? Naar het oordeel van de commissie moeten we dat niet doen. De synode stelt randvoorwaarden 
en schetst de grote lijn. Het antwoord van de GS aan de PS kan verder plaatselijk uitgewerkt worden 
in een regeling toelating gasten. Hierbij wordt er nog op gewezen dat het gesprek een ander karakter 
heeft dan het gesprek dat je voert met iemand die lid wil worden van de gemeente. De gast draagt 
minder verantwoordelijkheid voor de gemeente en de kerkenraad minder voor de gast. De approbatie 
van de gemeente heeft dan ook een ander karakter. 
De grens leggen bij bepaalde kerken of kerkgenootschappen acht de commissie niet opportuun. Een 
kerk kan in zijn papieren dezelfde belijdenis hebben staan, maar daar in de praktijk dwars tegenin 
gaan. En binnen een genootschap dat de gereformeerde belijdenis niet hanteert kunnen mensen zijn 
die oprecht christen willen zijn, denk aan evangelische kringen. De vraag richt zich op de gast zelf: of 
hij instemt met de gereformeerde belijdenis en godvrezend leeft. 
 
Spanning 
De commissie stemt de vergadering toe dat er altijd een spanningsveld zal blijven bestaan tussen 
enerzijds het meevieren van het avondmaal op zondag en het bezoeken van de eigen gemeente, zeg 
de PKN, een week later. Die spanning poets je niet weg. Maar zou het meevieren ook niet iets in de 
gast zelf kunnen bewerkstelligen? Wat hij hoorde en meekreeg kan hem wellicht ook op het spoor 
zetten van: ik zit eigenlijk niet goed in mijn kerk. 
 
Laten we oog hebben voor praktische situaties. Er is wellicht in de directe nabijheid helemaal geen 
andere kerk, of de gast zelf woont op een plaats waar geen GKv is. Bovendien heeft kerklid-zijn ook 
alles te maken met positieve verbondenheid aan de kring waar je bij het evangelie bent opgegroeid. 
Je kunt dus niet zonder meer zeggen – vgl. ook wat eerder gezegd is over de uitspraak in de kwestie 
ds. J. Hoorn – dat iemand die geen lid is van de GKv dus zó in zonde leeft wat betreft de kerkkeuze 
dat hij daarom alleen al het avondmaal niet mee kan vieren.  
Kerklidmaatschap en avondmaal – het is een onontwarbare knoop. Juist als je ermee bezig bent, 
aldus ds. Siegers die namens de commissie de uitleg verzorgt, merk je weer hoe frustrerend 
kerkscheiding is. We zullen niet alles op één noemer kunnen krijgen, welk besluit we ook nemen. Kern 
is en blijft: het avondmaal is bestemd voor wie gelooft (HC antw. 81). Dat gaat niet alleen over leden 
van de GKv. 
 
Een zekere spanning bestaat er ook altijd als het gaat om de vraag wat het precies betekent als je 
instemt met de belijdenis van de kerk (vgl. 2e vraag formulier voor de doop en 1e vraag formulier 
openbare geloofsbelijdenis). Betuig je daarmee tevens instemming met de drie Formulieren van 
Eenheid? Op dat punt heeft altijd verschil van mening bestaan. De een zegt ja, de ander nee. In de nu 
aangehouden formulering wordt op dit punt niet door een synode een knoop doorgehakt. Daar heeft 
niemand om gevraagd. 
 
2e ronde 
Aan het begin van de 2e ronde wordt een tweetal tegenvoorstellen ingediend door respectievelijk de 
predikanten J. Ophoff en Roth en de ouderlingen Van Hoffen en Basoski. De beide predikanten 
achten het niet wenselijk dat er generale uitspraken komen over het meevieren van gasten. Ze willen 
niet verder gaan dan als handreiking aan de kerken een aantal implicaties mee te geven van een 
eventuele regeling. Ze wijzen het commissievoorstel af, omdat begrippen worden gehanteerd die 
moeilijk meetbaar zijn. Wat is dienstbaar zijn, zoals onder a gesteld? Moet je / mag je aan gasten 
vragen: staat u onder tucht? Dat is toch een benadering die richting een gast niet past. In hun 
tegenvoorstel proberen ze aan te sluiten bij de tekst van het formulier voor de openbare 
geloofsbelijdenis: instemmen met de leer van het Oude en Nieuwe Testament en een christelijke 
levenswijze. Ook het punt van de onderlinge aansporing is in hun optiek te strak geformuleerd. Dat 
miskent het verschil tussen leden en gasten. Een elkaar aanvaarden als broeders en zusters is 
voldoende.  
Vanuit de vergadering wordt kritisch geoordeeld over dit voorstel. Het is te open en de status van de 
implicaties die aangegeven worden is niet duidelijk. Waarom kun je een gast niet vragen of hij onder 
de tucht staat? Stel dat hij wel onder de tucht staat, maar het punt in geding zelf helemaal niet ervaart 
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als een zonde, meldt hij dat dan? Er wordt te weinig rekening gehouden met het recht van bestaan 
van een belijdende kerk. Wie hebt u concreet op het oog? Iedereen die serieus christen is? Ook 
rooms-katholiek? Daar wordt te weinig helderheid in gegeven. Dit in tegenstelling tot de onderbouwing 
die de commissie in haar rapport aandraagt.  
 
Oud. Van Hoffen licht, mede namens oud. Basoski, hun tegenvoorstel toe. Huns inziens is de 
discussie op dit punt nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Zij stellen daarom voor aan deputaten 
kerkrecht en kerkorde de opdracht te geven deze materie verder te onderzoeken. Mocht nadere 
regelgeving gewenst zijn, dan kan dat de volgende synode aan de orde komen.  
Meerdere broeders geven aan dat dit geen goed voorstel is. De vraag ligt nu op tafel, er moet dus een 
antwoord komen. Bovendien ontkent het voorstel het momentum – er liggen meerdere aanleidingen 
om nu een uitspraak te doen. Prof. Te Velde voegt eraan toe dat er nu van alles speelt. Wanneer we 
drie jaar wachten heeft iedereen zijn eigen piketpaaltjes al in de grond staan. Mocht de synode een 
kader willen aanreiken dat zal het nu moeten gebeuren.  
Gehoord de argumentatie trekken de ouderlingen hun tegenvoorstel in. 
 
Ds. Wendt dient een amendement in. Hij vindt dat te weinig de spanning, die de commissie terecht 
signaleerde, verwoord is in de besluiten. Hij stelt daarom voor om besluit B ad a als volgt te 
formuleren: zich verbonden voelt met de gemeente en een aanvaardbare reden heeft het avondmaal 
te vieren in een kerk die de zijne niet is en dat deelname enz. Daarmee wordt nogmaals aangegeven 
dat we te maken hebben met een situatie die ten principale eigenlijk niet aanvaardbaar is. De 
commissie ontraadt het amendement. Er wordt immers al gesproken over leden van kerken waarmee 
geen zusterkerkrelatie bestaat. Het is dus dubbelop. Het amendement wordt met 8 stemmen voor en 
28 tegen verworpen. 
 
Daarna geeft de preses conform de Huishoudelijke Regeling eerst het voorstel van de commissie in 
stemming. Dat wordt aangenomen met 30 stemmen voor en 6 tegen. Hiermee is het tegenvoorstel 
Ophoff/Roth automatisch verworpen. 
 
De preses rondt de bespreking van dit punt af met de volgende woorden: 
 
De vraag die ons door de PS Holland-Noord werd voorgelegd, is actueel in menige kerk en classis op 
dit moment. Als wij in ons land slechts één kerk van de reformatie zouden kennen, zou het probleem 
amper bestaan. In deze kwestie worden we dus bepaald bij de gescheidenheid en verdeeldheid van 
gereformeerde belijders, die ons klein maakt. Daarbij zijn belangrijke vragen aan de orde als: hoe 
katholiek is de gereformeerde leer waaraan art. 60 KO de toegang tot het avondmaal bindt; hoe 
honoreren we in een individualistische tijd de kerkelijke gemeenschap die aan het avondmaal 
zichtbaar wordt; hoe waken we voor ontheiliging van Gods verbond en het opwekken van Gods toorn 
over de hele gemeente; hoe geven we gestalte aan de gastvrijheid van onze Here Jezus Christus? 
Eerste vraag voor de synode was: wie is verantwoordelijk voor de toelating van gasten tot het 
avondmaal? Is dat de plaatselijke kerk (onder verantwoording aan de classis) of is het een zaak 
waarvoor de synode kaders vaststelt, waarbinnen de plaatselijke kerk dan zelfstandig besluiten 
neemt? 
In het antwoord dat gegeven is, wordt gekozen voor het laatste. 
In de kerkelijk gebroken situatie die wij kennen, wordt in ons antwoord gewezen op de criteria van art. 
60 KO: instemming met de gereformeerde leer en een godvrezende wandel; er wordt bovendien 
expliciet aandacht gevraagd voor het aspect van de opbouw van de kerk (tegen individualisering). 
Dat we een bepaling als art. 60 in onze KO hebben, maakt volgens de synode duidelijk dat de 
toegang een zaak is waarin we landelijk kaders stellen. Maar het gaat dan wel om ‘kaders’. Geen 
uitgewerkte regels, maar ijkpunten / randvoorwaarden aan de hand waarvan kerkenraden in eigen 
verantwoordelijkheid een afweging hebben te maken. Geen kerkenraad kan worden gedwongen 
gasten te ontvangen zonder er zelf van overtuigd te zijn. 
Wij leggen dit antwoord op het verzoek uit Holland-Noord in het midden van de kerken. 
 
 
Artikel 51 23-09-2005 
Avondmaalsviering aan huis 
 
Voorstel: commissie Overijssel 
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Materiaal: 
 

Acta Generale Synode van Middelburg 1933, art 131; de synode deed de uitspraak dat het 
geenszins wenselijk is tot het invoeren der krankencommunie als kerkelijk gebruik over te gaan; 
de motieven voor dit besluit zijn samengevat in een van de laatste zinnen uit het 
commissierapport: "Laat principieel de krankencommunie dan al niet zijn te veroordeelen toch is 
uw commissie van oordeel dat tegenover de wenschelijkheid van invoering der 
krankencommunie vele en groote bezwaren kunnen gesteld en het goed is daarmede te 
rekenen". 
Acta Generale Synode van Berkel & Rodenrijs 1996, art 42; deze synode kreeg het verzoek van 
een classis om 'uit te spreken dat de bediening van het Heilig Avondmaal aan langdurig zieken 
thuis, die via de kerktelefoon met de eredienst verbonden zijn, valt binnen het kader van art. 61 
KO en niet strijdig is met het besluit van de GS van Middelburg 1933 inzake krankencommunie'. 
De synode besloot het verzoek van de classis naar art. 30 KO niet in behandeling te nemen, 
omdat de classis niet had aangetoond dat haar verzoek niet in de mindere vergadering had 
kunnen worden afgehandeld; 
brief PS Overijssel 26 mei 2004 d.d. 4 juni 2004 met het verzoek om uit te spreken “dat er geen 
overwegende bezwaren zijn om bij de viering van het Heilig Avondmaal het brood en de beker 
ook uit te laten reiken aan hen die via de kerktelefoon of andere technische hulpmiddelen met 
de reguliere samenkomst van de gemeente verbonden zijn. Wel worden daar de volgende 
voorwaarden aan verbonden: 

op elke plaats waar het Avondmaal wordt bediend, zal dit gebeuren onder toezicht van 
een of meer ouderlingen; 
de kerkenraad zal een regeling opstellen en handhaven waardoor wildgroei in de 
bediening aan de huizen wordt voorkomen”.  

 
Besluit:  
 

de uitspraak van de Generale Synode van Berkel & Rodenrijs 1996 heeft de betekenis van de 
uitspraak van de Generale Synode van Middelburg 1933 in die zin onhelder gemaakt, dat 
onduidelijk is of de afwijzing van 1933 nog geldig is; 
de praktische bezwaren van de GS Middelburg zijn niet meer in die mate van toepassing dat de 
bediening van het avondmaal aan huis bij voorbaat moet worden afgewezen; 
er zijn geen overwegende bezwaren om desgevraagd bij de viering van het Heilig Avondmaal 
het brood en de beker te laten uitreiken aan hen die via de kerktelefoon of andere technische 
hulpmiddelen met de reguliere samenkomst van de gemeente zijn verbonden, mits  

de kerkenraad de bediening aan huis laat plaatsvinden onder toezicht van één of meer 
ambtsdragers;  
zoveel mogelijk de viering gelijktijdig plaatsvindt met de viering in het kerkgebouw; 
het aantal adressen waar het avondmaal wordt bediend beperkt blijft. 

 
Gronden: 
 

de uitspraak van de GS Berkel & Rodenrijs lijkt te zeggen dat de beslissing over het bedienen 
van het avondmaal aan huis voortaan aan de plaatselijke kerken kan worden overgelaten en 
dus niet langer onderwerp van generaal-synodale afspraken hoeft te zijn. Explicitering en 
argumentatie tegenover de eerdere beleidslijn van de GS Middelburg ontbreken echter, in 
afwijking van wat in art. 33 KO m.b.t. revisie is afgesproken;  
het heilig avondmaal is een viering in het midden van de gemeente; 
zij die om wettige redenen niet in de samenkomst van de gemeente aanwezig kunnen zijn, 
behoren toch bij het lichaam van Christus dat in het Heilig Avondmaal wordt genoten; wanneer 
zij verlangen om daaraan via bijzondere voorzieningen deel te nemen, mag dit verzoek niet 
zonder zwaarwichtige redenen worden geweigerd; 
de technische mogelijkheden van onze tijd maken het mogelijk om vanaf een andere locatie 
toch in woord en geest met de samenkomst van de gemeente verbonden te zijn. De kerk mag 
deze van God gegeven mogelijkheden dankbaar gebruiken om daardoor het 
geloofsversterkend middel van het Heilig Avondmaal juist te doen toekomen aan hen die door 
hun omstandigheden toch al moeite hebben om in alles aan het gemeenteleven deel te nemen; 
ambtelijk toezicht is vereist, vanwege de opdracht aan de gemeente om de tafel heilig te 
houden; 
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6. 

1. 

gelijktijdige viering aan huis en in het kerkgebouw onderstreept dat de viering plaatsvindt in de 
gemeenschap van de kerk. 

 
 
Bespreking 
Bij de bespreking in eerste ronde op 10 september wordt opgemerkt dat dit verzoek in de kerkelijke 
weg ter tafel is gekomen. Echter, zit er ook niet een kant van revisie aan? Immers, de generale 
synodes van Middelburg 1933 en Berkel en Rodenrijs 1996 hebben zich ook met deze materie 
beziggehouden. De commissie zal dit element voor de bespreking in 2e ronde nog inbrengen.  
 
Er worden enkele opmerkingen gemaakt inzake het ambtelijk toezicht. De commissie heeft bewust 
gekozen voor de algemene term ‘ambtsdragers’, omdat een combinatie van diaken en ouderling ook 
goed denkbaar is. De vergelijking wordt gemaakt – zoals op meerdere plaatsen – met een 
aangrenzende zaal bij een kerk waar de dienst via een TV-scherm gevolgd wordt. Ook daar is toezicht 
aanwezig namens de kerkenraad. Bovendien kan een kerkenraad ook anderen mandateren om 
namens hem toezicht uit te oefenen. Kern van besluit a is dat er ambtelijk toezicht nodig is. 
 
Mag je, moet je het aantal beperken, zoals onder c gebeurt? Ja,oordeelt de commissie. Dat geeft een 
kerkenraad de mogelijkheid om ook ‘nee’ te zeggen als het praktisch moeilijk uitvoerbaar is. Anders 
kan het besluit als een breekijzer gaan fungeren in de trant van: de synode heeft uitgesproken dat het 
kan, dus bent u verplicht hier aan huis te komen.  
 
Tot slot: de commissie heeft er nadrukkelijk voor gekozen alleen het eerste verzoek van de PS 
Overijssel te honoreren. De mening van de PS dat de plaatselijke kerken hiervoor een regeling 
moeten opstellen en die ter goedkeuring dienen voor te leggen aan de classis deelt de commissie 
niet. Het is voldoende dat er kaders zijn. Het betreft hier een dusdanig praktisch punt dat de 
kerkenraden dat in eigen verantwoordelijkheid kunnen regelen. Laten we waken voor overkill.  
 
De lijn van het besluit wordt aanvaard op 10 september met 1 stem tegen en 1 onthouding. De leden 
van de GS Berkel en Rodenrijs 1996 blijven buiten stemming. Het definitieve besluit wordt 23 
september genomen. 
 
Het besluit is met algemene stemmen genomen  
 
 
Artikel 52 09-09-2005 
Deputaatschap vrouwen in de kerk 
 
Voorstel: commissie Utrecht 
 
Materiaal: 
 

brief PS Gelderland d.d. 28 januari 2005, waarin de PS voorstelt om te komen tot de instelling 
van een deputaatschap “Vrouwen in de kerk”, dat de opdracht krijgt: 

a. onderzoek te doen dat gericht is op het vinden van een bijbelse basisvisie op de 
plaats van vrouwen in de kerk en hoe die zich verhoudt tot die in de samenleving; 

b. zich rekenschap te geven van de exegetische en hermeneutische vragen die zich 
voordoen bij het onderzoek naar een dergelijke visie. 

c. zich daarbij te confronteren met de studierapporten die verschenen c.q. aangenomen 
zijn binnen de CGK en NGK. 

d. het indien mogelijk zodanig uitwerken van een bijbelse visie op de plaats van vrouwen 
in de kerk dat daarop uitspraken gebaseerd kunnen worden over concrete functies en 
ambten in de kerk, ook als functies en ambten anders vormgegeven en/of ingedeeld 
worden dan nu het geval is. 

Voor de argumentatie verwijst de PS naar de brief van de kerk te Barneveld-Voorthuizen aan de 
classis. In die brief wordt gewezen op het Nederlands Gereformeerde rapport ‘Vrouwelijke 
Ouderlingen en Predikanten’. De vragen die daarin gesteld worden, worden ook in het antwoord 
van Deputaten Kerkelijke Eenheid op het rapport ‘Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten’ 
reëel genoemd, maar de antwoorden overtuigen niet, “zijn echter door ons ook niet op 
eenvoudige wijze te voorzien van bijbelse antwoorden”. Volgens de kerk te Barneveld-
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2. 

3. 

1. 
2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Voorthuizen hebben we te maken met een langzamerhand gegroeide praktijk zonder dat er een 
duidelijke bijbelse verantwoording aanwezig is. Bij nadere studie duiken al snel ingewikkelde 
exegetische en hermeneutische vraagstukken op; het is een taak die “onze krachten te boven 
gaat”. “Bovendien denken wij dat deze zaak het plaatselijk belang overstijgt.”  
Eerdere kerkelijke vergaderingen hebben zich niet in den brede uitgesproken over de plaats 
van de vrouw in de kerk. De synode van Ommen-1993 heeft zich uitgesproken over het 
vrouwenstemrecht. Daarmee zijn de vragen die thans op ons afkomen niet te beantwoorden.  
Aan deze overwegingen heeft de PS nog toegevoegd dat er ook een belang ligt dat 
samenhangt met de samensprekingen met de CGK en de NGK, zowel op landelijk als 
plaatselijk niveau; 
brief br. J.F. de Leeuw c.s. d.d. 11 maart 2005. Zij vragen de GS goed na te gaan of dit verzoek 
wel in de weg van inhoudelijke voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda is 
gekomen. 
toelichting voorstel deputaatschap 'vrouwen in de kerk' (Acta, bijlage 3.3) 

 
Besluit: 
 

een deputaatschap ‘vrouwen in de kerk’ in te stellen; 
het deputaatschap de volgende opdrachten te geven: 

door middel van een probleemanalyse, vooral op basis van empirisch onderzoek, met 
medewerking van de Theologische Universiteit, in kaart te brengen welke vragen en 
problemen de kerken signaleren rond het thema ‘vrouwen in de kerk’;  
een plan van aanpak te maken dat beschrijft op welke wijze we kunnen komen tot een 
goed onderbouwd schriftuurlijk antwoord op de vragen en problemen die uit het 
onderzoek naar voren komen; 
aan de volgende synode rapport uit te brengen van het resultaat van hun 
werkzaamheden en daarvan de kerken in kennis te stellen vijf maanden voor de aanvang 
van de synode. 

voor het uitvoeren van de opdrachten aan deputaten een nader te bepalen budget ter 
beschikking te stellen. 

 
Gronden: 
 

het voorstel tot instelling van dit deputaatschap is in de weg van inhoudelijke voorbereiding door 
de mindere vergadering op de agenda gekomen van de GS (art. 30 KO). Er worden reële 
vragen voorgelegd. De kerken hebben elkaar nodig om gezamenlijk te komen tot goed 
onderbouwde schriftuurlijke antwoorden;  
de vragen vereisen wel een heldere afbakening van het studieonderwerp. Om op een juiste 
manier aan het werk te gaan teneinde verantwoorde resultaten te bereiken, is nodig dat de 
vragen duidelijk in kaart worden gebracht, gesignaleerde problemen zorgvuldig worden 
geanalyseerd en een weloverwogen plan van aanpak aangereikt wordt. Dit alleen al vraagt 
onderzoek en studie; 
het gevraagde budget is vooral nodig voor uitvoering van de onder besluit 2a genoemde 
opdracht. 

 
Bespreking 
Bij de bespreking zijn als adviseurs aanwezig prof. dr. G. Kwakkel en prof. dr. M. te Velde. Namens de 
commissie introduceert ds. Schreuder het voorstel. Hij wijst er op dat we met dit voorstel voor een 
belangrijk beslismoment staan als kerken. Ingrijpende veranderingsprocessen, tot en met de 
openstelling van alle ambten voor vrouwen zijn meer dan eens begonnen met het instellen van een 
studiedeputaatschap. Tegelijkertijd wijst hij er op dat we als kerken geen formeel gezamenlijk besluit 
hebben rondom het thema ‘vrouw en ambt’.  
Verder geeft hij aan dat er tot het midden van de vorige eeuw een breed gedeelde overtuiging was in 
dezen. Maar de sterk veranderende cultuur maakte dat we anders zijn gaan denken over de relatie 
man en vrouw. Zijns inziens is echter de Bijbel duidelijk over het feit dat God man en vrouw een 
verschillende rol heeft toebedeeld. Dat heeft niets te maken met de waarde van mannen en vrouwen. 
Beiden zijn geschapen naar Gods beeld. Het gelijk stellen van waarde en rol beschouwt hij als een 
wereldse invloed. 
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Waarom dan toch een deputaatschap? Schreuder ziet verlegenheid in de kerken en gebrek aan 
inzicht in wat de Bijbel zegt. Verder krijgen we te maken met steeds grotere verschillen in de uitleg 
van wat de Bijbel zegt op dit punt. De hermeneutiek speelt in de discussie een grote rol. Via 
hermeneutische lijnen kan zo maar een deel van de Bijbel buiten spel worden gezet. Het zou goed zijn 
als we groeien in het inzicht in wat het betekent op dit punt schriftgetrouwe kerken te zijn.  
 
De commissie heeft er voor gekozen om eerst een inventarisatie te laten maken van de problemen die 
de kerken op dit gebied tegenkomen via een empirisch onderzoek. Vervolgens moeten deputaten een 
plan van aanpak ontwikkelen. De volgende GS kan dan, indien nodig, tot verdere concretisering van 
de opdracht komen. Dat is niet helemaal wat de PS Gelderland beoogde in de brief. Naar het oordeel 
van de commissie was de vraag van de PS te breed en het terrein te weinig afgebakend. Vandaar dat 
de commissie zelf heeft geprobeerd tot een heldere opdracht te komen. 
 
Kerkelijke weg 
Een punt van bespreking vormt de vraag of deze zaak op de juiste wijze ter tafel van de GS is 
gekomen. Immers, er ligt niet echt een studie van de PS. Is daarmee de vraag wel ontvankelijk? De 
PS, zo wordt geformuleerd, heeft eigenlijk niet meer gedaan dan als brievenbus functioneren. Dat is 
toch niet wat we in art. 30 met elkaar afgesproken hebben. Adviseur Te Velde wijst er op dat er een 
tweetal interpretaties gangbaar zijn van art. 30. Binnen de ene interpretatie dient de mindere 
vergadering zelf het probleem grondig geanalyseerd te hebben. Eerst dan kan zij zich, indien nog 
gewenst, tot een meerdere vergadering wenden. De tweede optie is dat de mindere vergadering 
aantoont dat gezamenlijke bezinning en besluiten gewenst zijn. Dat is dus niet direct een inhoudelijke 
voorbereiding, maar toont aan dat gezamenlijke besluiten nodig zijn omdat de kerken alle met de 
problematiek te maken hebben en, bijvoorbeeld, rechtsongelijkheid dient te worden voorkomen. De 
vergadering is van oordeel dat dit laatste voldoende is aangetoond en dat behandeling daarom terecht 
is. 
 
Een aantal broeders toont zich huiverig voor de instelling van het deputaatschap. Betekent dit niet het 
eerste scheurtje in het bolwerk? Het onderwerp is wel breed getrokken: vrouwen in de kerk, maar de 
interesse zal onvermijdelijk gaan naar het heikele punt van vrouwen in het ambt. Laten we niet 
zwichten voor de druk van de publieke opinie. Hoe wij ertegen aan kijken stoelt op een eeuwenlange 
overtuiging. Laten we waken voor een omkering van de bewijslast. Niemand behoeft zich te schamen 
voor de huidige praktijk.  
 
Is zo’n empirisch onderzoek zinvol, zo vragen anderen zich af. Enig literatuuronderzoek brengt de 
problemen wel in kaart is hun verwachting. Schuif je hiermee het probleem niet voor je uit? En welk 
probleem willen we eigenlijk oplossen? Is dat voldoende helder, en zo ja, verwacht de commissie dan 
dat je dat met een studiedeputaatschap oplost? Jagen we niet de illusie na dat we met een goed 
rapport de zaak kunnen beheersen? Belangrijker nog, wellicht: kunnen de kerken de conclusies aan? 
De uitkomst van zo’n empirisch onderzoek zou wel eens schokkend kunnen zijn. Is het niet beter om 
eerst maar eens, zonder specifiek subject, te (laten) studeren op vragen die er leven rondom de 
hermeneutiek? Dat zou een meer algemene basis kunnen vormen. Bovendien is daarvoor geen 
deputaatschap nodig, maar hebben we een universiteit die we dat kunnen vragen. 
 
Een aantal afgevaardigden vraagt of de commissie de materie wel met een ‘open mind’ en met 
voldoende flair tegemoet wil treden. Ze proeven in de inleiding van de commissie en in de woorden 
van andere afgevaardigden dat zij hun standpunt al bepaald lijken te hebben. Durven we de vragen nu 
wel of niet te stellen? En als je de vragen wel gaat stellen, doe dat dan met flair en vrijmoedigheid, 
zonder waarschuwingsschoten vooraf.  
Het zal voor een deputaatschap niet gemakkelijk worden. Laten we ervoor waken dat opvattingen die 
niet stroken met die we hadden niet op voorhand afgedaan worden met de kritiek: niet schriftgetrouw. 
Bovenal: laten we ervoor waken dat deputaten die met de materie bezig zijn niet persoonlijk afgebrand 
worden door kritiek. De geschiedenis van deputaten huwelijk en echtscheiding heeft ons geleerd dat 
het mensen die ermee bezig kan behoorlijk kan raken.  
 
Bij de ‘open mind’ plaatst de commissie wel een kanttekening. We hebben een overtuiging en een 
beleid, laat dat wel het kader zijn. Laten we sterk zijn in onze uitgangspunt: we staan van harte achter 
de bijbel en laten we de zeggenschap op dit terrein onderzoeken. Dat uitgangspunt mogen we niet 
loslaten. Of het proces beheersbaar is? We zijn geen managers van 125.000 kerkleden, dat klopt. 
Maar we zijn wel binnen de kerkelijke kaders de meeste vergadering waar je zaken die je gezamenlijk 
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aangaan oppakt. De commissie is het van harte eens met de opmerkingen die zijn gemaakt over de 
persoonlijke bejegening van deputaten.  
 
Prof. Kwakkel gaat kort in op de gemaakte opmerking over de hermeneutische studie. Mocht de 
vergadering dat besluiten, dan wil hij er wel zijn best voor doen daarvoor de collega’s warm te krijgen. 
Maar de TU heeft al een onderzoeksplan, dus dat zal niet van vandaag op morgen kunnen. Maar als 
de vergadering een extra onderzoeksplek financiert…  
Prof. Te Velde wijst op het belang van het empirisch onderzoek. Het is belangrijk om te weten welke 
vragen er leven en hoe die beantwoord worden op kerkenraden. Hij acht het niet uitgesloten dat de 
wijze waarop er individueel over gedacht wordt door kerkenraadsleden minder spoort met het 
algemene beleid dan menigeen zou wensen. Het is van belang dat goed boven water te krijgen. Wat 
een synode uitspreekt moet corresponderen met hoe er in de kerkenraden over gedacht wordt. Het 
raakt ook onze ethiek van het kerkelijk samenleven. Een van de uitkomsten zou kunnen zijn dat er 
meer differentiatie is/komt dan we tot op heden gewend zijn.  
 
Het voorstel wordt vervolgens in stemming gegeven en aangenomen met 33 stemmen voor bij 1 tegen 
en 1 onthouding. 
 
De preses rondt de bespreking als volgt af: 
 
Het is een brede en spannende opdracht die de nieuw te benoemen deputaten krijgen. Er wordt 
gekeken naar de ‘vragen en problemen’ die de kerken signaleren rond het thema ‘vrouwen in de kerk’. 
Dat betekent dat we geen problemen creëren of bedenken, maar dat we concreet bestaande moeiten 
(!) niet willen omzeilen, maar willen aanpakken. Er wordt niet iets overbodigs gedaan. Er wordt in kaart 
gebracht hoe het Woord van God en de praktijk zich tot elkaar verhouden. Dat is eerlijk en 
noodzakelijk. De tweede opdracht behelst dat we uit zijn op ‘een goed onderbouwd schriftuurlijk 
antwoord’. Schriftuurlijk: dat is de norm en het anker. Brengt het empirisch onderzoek ons in 
aanraking met allerlei menselijke wijs- en dwaasheden, de tweede opdracht zoekt daarin de 
bescherming van Gods Woord. Niemand kan garanderen hoe de kérken uit dit onderzoek zullen 
komen. Maar God Zelf garandeert dat zijn Wóórd betrouwbaar en wijs en actueel is en zich niet buiten 
spel laat zetten of laat ontkrachten door welke mens of praktijk of deputaatschap of synode ook. 
Daarom kunnen we in het geloof deze studie ook vol vertrouwen in. We danken commissie en 
adviseurs voor hun werk in de voorbereiding van dit besluit. We dragen deputaten op aan de Geest 
van wijsheid en vreze des HEREN. 
 
Hierna wordt gezongen Gezang 26a: 3,4,5. 
 
 
Artikel 53 30-09-2005 
Benoeming deputaten vrouwen in de kerk 
 
Op voordracht van het moderamen worden de volgende deputaten vrouwen in de kerk benoemd: 
 
W.A.E. Brink-Blijdorp, Putten J. Meerveld, Hasselt 
A. B.Dijkstra, Eelde J.J. Schreuder (s), Spakenburg 
H. Luth, Leusden M. Wilcke-v.d. Linden, Hoevelaken 

 
 
Artikel 54 09-09-2005 
Studiedeputaatschap homofilie 
 
Voorstel: commissie Groningen 
 
Materiaal: 
 
1. 

a. 
b. 

brief van de PS Zeeland, Noord-Brabant en Limburg d.d. 22 februari 2005, waarin zij de 
generale synode verzoekt een studiedeputaatschap homofilie in te stellen, om de kerken in het 
gemeen te dienen met: 

een overzicht van wat de Schrift zegt over homofilie en homofiele relaties, 
het opstellen van pastorale adviezen en kerkrechtelijke richtlijnen. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

a. 

b. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Als gronden noemt de PS: 
veel kerkenraden worden geconfronteerd met vragen omtrent de beoordeling van en 
omgang met homofiele gemeenteleden; 
het getuigt van optimaal gebruik van het samenleven in een kerkverband om samen in 
dezen een beleid te zoeken; 
het blijkt dat er binnen het kerkverband groot verschil in benadering bestaat in de 
omgang met homofilie; 
uit oogpunt van vermijden van rechtsongelijkheid binnen de kerken is het wenselijk dat 
hier een zekere ordening in aangebracht wordt. 

 
Besluit: 
 

aan het verzoek niet te voldoen, maar met het oog op het bevorderen van eenheid in beleid 
de kerken op te roepen in deze materie de bestaande mogelijkheden te benutten van eigen 
studie en bezinning alsook het vragen en ontvangen van advies bijv. in het kader van art. 41 en 
44 KO; 
de docenten aan de TU te verzoeken hun medewerking te verlenen aan de kerkelijke bezinning. 

 
Gronden: 
 

de PS heeft onvoldoende de bedoelde problematiek en eventuele rechtsongelijkheid 
geconcretiseerd en onvoldoende de noodzaak van generaal-synodale bestudering ervan c.q. 
uitspraken daarover aangetoond; 
toegestemd moet worden dat veel kerkenraden worden geconfronteerd met vragen betreffende 
de beoordeling van en de omgang met homofiele broeders en zusters. Er bestaat behoefte aan 
bredere en gezamenlijke bezinning en studie op dit punt; 
de kerken hebben vanouds ten aanzien van vragen op het gebied van ethiek en pastoraat de 
mogelijkheden van onderlinge bezinning, studie en het vragen van advies; 
in dit geval is het waardevol wanneer ook (de docenten van) de TU in de bezinning een 
expliciete bijdrage leveren. 

 
Bespreking 
Het eerste voorstel dat ter tafel ligt wordt namens de commissie door ds. Groeneveld toegelicht. Het 
behelst een afwijzing van het verzoek van de PS Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hij benadrukt 
dat voor de commissie voorop heeft gestaan de vraag: hoe kunnen we het snelste hulp bieden aan de 
kerken die met deze problematiek te maken hebben. Een studiedeputaatschap gaat veel tijd kosten, 
over drie jaar eerste rapport, over zes jaar wellicht conclusies, dat is een traject dat veel tijd vergt. Hij 
benadrukt verder dat er snellere wegen zijn, waarmee ook onze homofiele broeders en zusters gebaat 
zijn: denk aan de art. 41 en 44 van de KO, denk aan de mogelijkheid de docenten van de TU te 
verzoeken om een handreiking op te stellen. Bewust kiest de commissie er niet voor om als synode 
zelf aan de TU deze ‘opdracht’ te geven. Dat heeft dezelfde nadelen als een studiedeputaatschap. 
 
Bij de bespreking van het onderwerp ‘instellen deputaatschap vrouwen in de kerk’ is vrij uitvoerig in de 
verslaglegging ingegaan op de weg die art. 30 KO wijst (zie Acta ar. 52) . Ook bij dit onderwerp is dat 
thema aan de orde. Breed leeft binnen de vergadering het gevoelen dat de PS van het Zuiden toch 
wat al te mager is geweest in de bewijsvoering dat hier inderdaad een zaak aan de orde is die 
landelijke beoordeling verdient. De vier punten die genoemd zijn worden op geen enkele wijze 
onderbouwd. Het is ook voor de commissie een van de belangrijkste redenen om geen voorstel te 
doen tot het instellen van een studiedeputaatschap. Deze wat formeel aandoende afwijzing valt 
daarom te billijken. Namens de PS van het zuiden geeft ds. Roth te kennen te betreuren dat de PS zo 
summier is geweest. Daarmee hebben we de zaak, en met name de broeders en zusters die we 
hebben willen dienen, geen goed gedaan. Prof. Te Velde tekent hierbij aan dat het vroeger, voor de 
tijd van kopieerapparaten en e-mail, niet ongebruikelijk was dat de synode de afgevaardigden vanuit 
de PS om nadere toelichting vroeg. Een mogelijkheid die, wellicht ten onrechte, niet is overwogen. 
 
Maar er valt meer over te zeggen. De argumentatie van de PS mag dan onvoldoende zijn, de 
problematiek die zij signaleert is er wel degelijk. Verscheidene afgevaardigden wijzen hierop. Je komt 
het tegen in boek en blad, de verscheidenheid aan meningen lijkt te groeien. We kunnen als 
vergadering niet net doen alsof we buiten het kerkelijk samenleven staan. We lezen toch kranten, 
luisteren naar de radio en kijken TV. Al heeft de PS het niet aangetoond, het is er wel. En daar kunnen 



HOOFDSTUK  III  KERKREGERING 

Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 44 

we niet voor weglopen. Het is aan te raden, zo wordt opgemerkt, om een pro-actief beleid te voeren. 
Er bestaat nog steeds bij kerkenraden grote verlegenheid op dit punt: hoe gaan we met onze 
homofiele broeders en zusters om. Het komt nog steeds voor dat ook predikanten niet weten wie er in 
hun gemeente homofiel is. Vrij algemeen luidt daarom het oordeel dat het voorstel van de commissie 
te mager is.  
 
Namens de commissie antwoordt ds. Groeneveld dat al deze overwegingen ook reeds binnen de 
commissie aan de orde zijn geweest en dat zij ook met deze vragen geworsteld heeft. Er is ook 
intensief overleg geweest met een aantal docenten aan de TU. Gehoord de opvattingen in de 
vergadering brengt hij daarom een alternatief voorstel ter tafel. Daarin wordt meer rekening gehouden 
met de problematiek zoals die op ons af komt en die ook naar voren gebracht is in de vergadering. 
Kern van het voorstel is: het is belangrijk dat de kerken de mogelijkheden benutten die er zijn en aan 
de docenten van de TU vragen hun medewerking te verlenen aan de kerkelijke bezinning. Hiermee is 
het eerste voorstel van tafel. 
 
Ds. Ophoff vindt ook dit voorstel nog aan de magere kant. Hij erkent de smalle basis voor het instellen 
van een studiedeputaatschap, maar stelt, met de di. De Graaff en Siegers, voor om toch een klein 
deputaatschap in te stellen. Dat krijgt niet zozeer de opdracht om zelfstandig onderzoek te verrichten, 
maar moet de bezinning binnen de kerken stimuleren, de reacties verzamelen en uiteindelijk met een 
voorstel komen op de volgende GS of en hoe dat deputaatschap voortgezet dient te worden. 
 
Vanuit de vergadering komt steun voor het commissievoorstel. De terminologie die in het 
tegenvoorstel gehanteerd wordt is te onbeschermd, de opdracht te onbepaald. Bovendien komt daarin 
de problematiek rondom homofiele broeders en zusters zelf centraal te staan, terwijl de vraag die 
vanuit de PS naar voren kwam zich uitdrukkelijk richtte op het probleem van de kerkenraden: hoe is in 
het pastoraat met hen om te gaan. Deze draai is daarom kerkrechtelijk aanvechtbaar.  
 
Richting het voorstel van de commissie wordt opgemerkt dat het besluit zoals nu geformuleerd nog te 
weinig concreet is. Er wordt gesproken over een oproep aan de kerken en over medewerking van de 
docenten van de TU. Maar waarom? Je wilt toch ook wat bereiken met deze bezinning. De commissie 
voegt daarom aan het besluit de zin toe: met het oog op het bevorderen van eenheid van beleid. Dat 
is het doel en de opdracht die de kerken meekrijgen. En de TU kan daarbij een belangrijke steun zijn. 
Alle kerken zijn nu gehouden aan deze opdracht. 
 
Gehoord de opmerkingen die gemaakt zijn trekken de indieners van het tegenvoorstel hun voorstel in. 
Zij achten het belangrijk dat er op dit punt grote eenstemmigheid is, belangrijker dan de weg waarop 
deze wordt verkregen.  
 
Hierna komt het voorstel van de commissie in stemming. Dat wordt aanvaard met 34 stemmen voor 
en twee onthoudingen. 
 
De preses sluit dit onderwerp af met de woorden: 
 
Hoewel op onze agenda niet de nood van onze homofiele broeders en zusters stond, maar de vraag 
hoe de kerken pastoraal met hen omgaan - onze homofiele broeders en zusters hebben ons wel 
voortdurend voor de aandacht gestaan. Wij dragen hen in hun strijd aan de Here op. 
In de bespreking werd gevraagd: waarom wel een studiedeputaatschap over ‘vrouwen in de kerk’ en 
niet voor dit onderwerp. Daar is het een en ander over gezegd in de beantwoording. Ik voeg daar nog 
wat aan toe. Bij het onderwerp ‘vrouwen in de kerk’ gaat het om de structuren van ons kerkelijk leven. 
Dat is een zaak van de kerken gezamenlijk. Vanavond ging het om wat anders: om de pastorale 
omgang met homofielen. Pastoraat is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken 
en kerkenraden. Daar kunnen hooguit kaders voor worden aangereikt. Maar die stonden niet ter 
discussie. 
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Deputaten dienst en recht 
 
Artikel 55 04-06-2005 
Rapport deputaten dienst en recht 
 
Voorstel: deputaten dienst en recht 
 
Materiaal: 
 
1. 
2. 

a. 
b. 

c. 

3. 

1. 

2. 

rapport van deputaten dienst en recht van predikanten; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Katwijk d.d. 9 september 2004, waarin deze kerk bezwaar 
maakt tegen het besluit van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 deputaten dienst en 
recht opdracht te geven advies uit te brengen ‘over de mogelijkheid van een bindende uitspraak 
van de commissie van beroep’ (Acta art. 29, besluit 3b). Het gaat Katwijk daarbij vooral om de 
volgende argumenten 

een kleine commissie zou teveel macht in handen krijgen; 
zo'n appèl tot een besluit van de commissie (zou) buiten de afgesproken kerkelijke weg om 
gaan', die weliswaar 'omslachtig is en lang duurt, maar toch meer kerkelijk van aard is en 
waar allerlei ingebouwde beschermingen tegen een verkeerde heerschappij aanwezig zijn'; 
bindende uitspraken van een beroepscommissie tasten de eindverantwoordelijkheid van de 
plaatselijke kerk aan, waar immers in het kader van art. 31 KO goede afspraken bestaan 
over appèlprocedures. 

De kerk te Katwijk hoopt dat de synode in haar besluitvorming met deze bezwaren rekening wil 
houden; 
brief van de kerk te Capelle aan den IJssel-Noord d.d. 1 november 2004 waarin de raad van die 
kerk n.a.v. de bespreking van de Acta van de GS Zuidhorn constateert, dat de ‘gebruikte 
terminologie in rapporten en acta… op verschillende momenten een sfeer (oproept), die niet 
gemakkelijk als geestelijk te herkennen is’ (met als voorbeelden o.a. ‘personeelsbeleid’, ‘de 
verhouding werkgever/werknemer’). De raad vraagt de synode ‘nadrukkelijk om bij de bespreking 
en beoordeling van deze problematiek expliciet aandacht te besteden aan het bijbelse, geestelijke 
klimaat waarin we met elkaar hebben om te gaan’.  

 
Besluit 1: 
 

deputaten dienst en recht, benoemd door de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, te 
dechargeren onder dank voor de door hen verrichte arbeid. 

 
Gronden:  
 

aan het door de GS Zuidhorn op hun schouders gelegde takenpakket is door deputaten grondige 
aandacht besteed; 
de rapportage aan de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 maakt in voldoende mate 
het werk van deputaten inzichtelijk. 

 
Besluit 2: 
 

uit te spreken dat de generale synode de aanbeveling van de kerkenraad te Capelle aan den 
IJssel-Noord ter harte neemt. Besprekingen over de actuele problematiek inzake dienst en recht 
van predikanten - met alle aandacht voor arbeidsrechtelijke aspecten van het ambt - behoren 
gevoerd te worden in een bijbels, geestelijk klimaat.  

 
Grond: 
 

hoewel er terecht meer aandacht is gekomen voor de arbeidsrechtelijke en materiële kant van het 
ambt, met name van de predikant, moet een bespreking die dat ambt betreft altijd gevoerd 
worden vanuit de overtuiging dat het ambt een van God gegeven opdracht is, naar uitwijzen van 
de Heilige Schriften. 
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Besluit 3: 
 
opnieuw deputaten te benoemen met de volgende opdrachten: 
 

antwoord te geven op de vraag waardoor het komt dat zich in een groeiend aantal situaties 
problemen voordoen met betrekking tot de werkverhouding tussen predikanten en 
kerkenraden/gemeenten, en te werken aan bewustwording, preventie en visieontwikkeling in 
dezen; 
het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen in de kerken ter zake van dienst en recht van 
predikanten; 
in goede samenwerking met verschillende organisaties binnen de gemeenschap der kerk (de 
predikantenvereniging, TUK, VSE, Platform CvB’s, SGO en particuliere initiatiefgroepen binnen 
het kerkverband) de problemen inzake dienst en recht van predikanten te analyseren en 
oplossingen aan te dragen; 
kerkenraden en predikanten van advies te dienen op het vlak van kerkelijk personeelsbeleid; 
kerkenraden en predikanten van advies te dienen op het vlak van rechtspositie; 
kerkenraden en predikanten te adviseren inzake het omgaan met concrete spanningen en 
conflicten; 
ten behoeve van hulpverlening een lijst aan te leggen van professionele deskundigen die bekend 
zijn met de specifieke eisen van de kerkelijke situatie, naar wie kerkenraden en predikanten 
kunnen worden verwezen (de gezochte deskundigheid zal veelal liggen op het terrein van 
analyse, communicatie, het compleet benoemen van problemen, conflicthantering, assessments 
en (persoons)onderzoeken, etc.); 
het onderzoeken en aanbieden van hulp bij de vraag naar overgang tot een andere staat des 
levens naar artikel 15 KO, waarbij zaken als een traject van outplacement, omscholing en 
sollicitatie op de arbeidsmarkt aan de orde komen; 
de opzet en werkwijze van het mentoraat voor startende predikanten te continueren, het 
kwaliteitsniveau te blijven waarborgen en voor voldoende (bij)-scholingsfaciliteiten voor mentoren 
zorg te dragen; 
een evaluatieonderzoek te verrichten of te laten verrichten naar de effecten en resultaten van het 
werk van de sectie Werkbegeleiding en nascholing in de afgelopen jaren; 
in contact met de Theologische Universiteit te Kampen en andere ter zake kundige instanties te 
werken aan deskundigheidsbevordering van alle predikanten, bijvoorbeeld door middel van 
postacademisch onderwijs, trainingen en andere vormen van permanente educatie; 
de werkzaamheden te verrichten binnen het vastgestelde budget (bedoeld om ontwikkeling en 
projecten mogelijk te maken), dat separaat zal worden toegezonden; daarbij de deputaten te 
machtigen om specifiek ten behoeve van een kerk gemaakte kosten aan die kerk door te 
berekenen; 
van hun arbeid schriftelijk rapport uit te brengen aan de eerstvolgende generale synode en hun 
rapport uiterlijk vijf maanden voor het begin van de volgende synode aan de kerken toe te zenden. 

 
Gronden: 
 

het blijkt nog steeds nodig om de ontwikkelingen in de kerken ten aanzien van dienst en recht van 
predikanten verder in kaart te brengen, om ten aanzien van hun rechtspositie, financiële 
verzorging en overige arbeidsrechtelijke zaken de kerken te kunnen dienen met deskundige 
adviezen; 
de mate waarin moeiten ontstaan tussen predikant, kerkenraad en gemeente vraagt om een 
professionele behartiging van de zaak; de actuele hulpverlening kan het beste toevertrouwd 
blijven aan de deputaten, zoals in de afgelopen periode bewezen is; daardoor houdt het 
kerkverband in zijn meeste vergadering de vinger aan de pols in deze precaire materie; 
het is een dankbare zaak te vernemen dat verschillende organisaties zich bezig houden met 
zaken die dienst en recht van predikanten betreffen; om te voorkomen dat op meerdere plaatsen 
hetzelfde werk wordt gedaan is het een goede zaak als er coördinatie en samenwerking 
plaatsvindt; 
over het mentoraat van pasbeginnende predikanten zijn veel positieve geluiden te horen, zowel 
van de mentoranten zelf als van de mentoren; het is goed bij hen én bij de betreffende 
kerkenraden na te gaan, in hoeverre deze ontwikkeling verder kan worden uitgebouwd; dit mede 
omdat een grondige analyse van de resultaten alsmede een effectmeting tot nu toe niet heeft 
plaats gehad; 
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zowel voor de ontwikkeling van het mentoraat als voor de coördinatie van de permanente 
educatie en training van predikanten is overleg en afstemming met onder meer de Theologische 
Universiteit te Kampen wenselijk, daar immers op genoemde terreinen reeds initiatieven 
ontwikkeld zijn; 
aangezien de ontwikkeling van de invulling van het predikantsambt in beweging is vanwege de 
veranderende eisen die aan de ambtsdragers worden gesteld, is voortdurende bezinning op die 
invulling vanuit Schriftuurlijke en kerkordelijke principes noodzakelijk. 

 
 
Besluit 4: 
 

kennis te nemen van de door deputaten opgestelde 'Werkafspraken Hulpverlening', en nieuw te 
benoemen deputaten op te dragen deze werkafspraken nader uit te werken, waarbij met name 
nauwkeuriger moet worden geregeld de gebondenheid aan bestaande kerkrechtelijke regels, de 
vraag of deputaten kunnen worden ingeschakeld door een van beide partijen tegen de zin van de 
andere, en de relatie met andere adviseurs en instanties. 

 
Gronden: 
 

zolang deputaten zelf als hulpverleners optreden wanneer zij in enige zaak door een kerkenraad 
of een predikant om advies zijn gevraagd, dienen zij te kunnen beschikken over een minimaal 
aantal regels, waarin hun adviserende taak omschreven is, en waarin zaken als onpartijdigheid en 
geheimhouding zijn vastgelegd; 
het werken binnen de kaders van duidelijke werkafspraken voorkomt rechtsongelijkheid en 
maakt het werk binnen de concrete hulpverlening meer controleerbaar, zodat hulpverleners in 
de uitoefening van hun taak beter beschermd worden, en na afronding van hun taak op zinvolle 
wijze gedechargeerd kunnen worden. 

 
 
Besluit 5: 
 

de principe-uitspraken van de GS Zuidhorn in besluit 4, Acta art. 29, met enige wijzigingen over te 
nemen en – in aanvulling op de bestaande kerkrechtelijke regelingen m.b.t. de relatie tussen 
kerkenraden en predikanten – als volgt vast te stellen: 

 
met het oog op de relatie tussen kerkenraden en predikanten uit te spreken: 
 

de kerken zullen deputaten dienst en recht in een zo vroeg mogelijk stadium verzoeken om 
bijstand in situaties waarin zich tussen kerkenraad en/of gemeente enerzijds en de predikant 
anderzijds structureel spanningen voordoen; 
de kerken zullen zorgen dat in de classicale visitatie op eigentijdse wijze aan de goede relatie 
tussen kerkenraad en predikant aandacht wordt besteed; 
de kerken zullen zich houden aan de in de samenleving gangbare regels voor wat betreft het 
respecteren en beschermen van de privacy van de predikant; 
de kerkenraad zal het advies van deputaten dienst en recht zeker inroepen, indien hij in situaties 
van verschil van mening en/of conflict – van andere aard dan bedoeld in art. 79 en 80 KO - 
maatregelen voorbereidt die leiden tot wijzigingen in de uitvoering van de werkzaamheden van de 
predikant; wanneer tot zulke maatregelen wordt besloten zal expliciet worden benoemd en 
schriftelijk worden vastgelegd voor welke activiteiten de beperkende maatregelen gelden, en voor 
hoe lang; ook moet worden vastgelegd dat het hier niet gaat om maatregelen van censuur, maar 
om ordemaatregelen die bedoeld zijn om rust te scheppen; 
de kerkenraad zal, wanneer hij tot de onder d. genoemde maatregelen besluit buiten bewilliging 
van de betreffende predikant, slechts tot uitvoering overgaan nadat instemming is verkregen van 
de door de classis aangewezen naburige kerkenraad, waarbij door de kerkenraad of de predikant 
een spoedvoorziening kan worden gevraagd van de Commissie van Beroep, indien de predikant 
tegen het kerkenraadsbesluit in appèl wil gaan bij de meerdere vergadering; 
de predikant heeft het recht in situaties van conflict met zijn kerkenraad zich te laten bijstaan door 
een raadsman/-vrouw. 
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Gronden: 
 

de kerken zijn het tegenover de Here verplicht zorgvuldig om te gaan met de dienaars die Hij door 
zijn Geest aan de gemeente heeft toevertrouwd; het is de allereerste plicht van kerken om 
losmaking zoveel mogelijk te voorkomen; 
het is zaak in een vroeg stadium van een conflict onafhankelijke hulp in te schakelen, omdat 
interventie door externe deskundigen dan de beste kans van slagen heeft; 
in de praktijk is gebleken dat te laat inschakelen van deputaten niet zelden leidt tot de conclusie, 
dat reeds teveel schade is ontstaan, terwijl tijdige inschakeling ertoe kan leiden dat iemand voor 
de dienst behouden blijft; 
de jaarlijkse kerkvisitatie en de mogelijkheid van bijzondere visitatie zijn instrumenten die 
preventief kunnen werken en de weg naar hulp banen; 
maatregelen die een gehele of gedeeltelijke op-non-actiefstelling inhouden hebben in conflict-
situaties doorgaans negatieve gevolgen voor de positie en de goede naam van een predikant; 
daarom dienen zulke maatregelen na zorgvuldige voorbereiding extern getoetst te worden; 
het geven van deskundig advies in conflictsituaties is door de synode voorlopig toevertrouwd aan 
deputaten dienst en recht (zie besluit 3, grond 2). 

 
Besluit 6: 
 

kerkenraden en predikanten op te roepen mee te werken aan initiatieven die worden ontplooid 
met betrekking tot de mobiliteit van predikanten, en deputaten dienst en recht te informeren 
wanneer bij een predikant de wens ontstaat van verandering van standplaats. 

 
Gronden: 
 

een grotere doorstroom van predikanten van de ene gemeente naar de andere kan mogelijkerwijs 
het ontstaan van probleemsituaties in een bepaalde gemeente waar een predikant te lang 
werkzaam is, voorkomen; 
in de praktijk van de actuele hulpverlening door deputaten dienst en recht (en eerder al deputaten 
ad art. 14 KO) is gebleken dat het meewerken aan herplaatsing van een predikant of het 
bewerken van een ruiling een uitstekend instrument kan zijn om gerezen moeiten op te lossen; 
daarvoor zouden deputaten tijdig op de hoogte moeten zijn van mogelijkheden die ontstaan 
doordat een gemeente vacant wordt, of doordat een predikant bereid blijkt een beroep naar elders 
in overweging te nemen. 

 
Besluit 7: 
 

dat de door GS Zuidhorn getroffen financiële regeling ad art. 14 KO (Acta art. 29, besluit 6) ook 
van toepassing is in geval van ontheffing naar art. 15 KO, wanneer een predikant zelf ontheffing 
vraagt in het belang van de kerk, waaraan hij verbonden is. 

 
Gronden: 
 

niet in alle gevallen waarin een predikant ontheffing vraagt uit zijn ambt naar art. 15 KO is er 
sprake van een eenzijdige beslissing, waarvan hij zelf de consequenties moet dragen; soms kan 
door eerder ontstane moeiten zoveel schade zijn aangericht, dat een predikant niet meer goed als 
zodanig kan functioneren, en daarom in goed overleg besluit ontheffing te vragen in het belang 
van de kerk, die hij diende; 
oneigenlijk gebruik van art. 14 KO dient voorkomen te worden; wanneer de band tussen een 
predikant en zijn gemeente in het belang van de gemeente losgemaakt wordt, mogen niet de 
financiële consequenties daarvan reden zijn om in plaats van toepassing van art. 15 KO te kiezen 
voor toepassing van art. 14 KO. 

 
Besluit 8: 
 

positieve waardering uit te spreken over het initiatief van het Platform van CvB’s om zichzelf om te 
vormen tot een vereniging van kerken (voorlopige naam: de Vereniging Kerkelijke Beheerszaken), 
evenals over het instellen door die vereniging van een professioneel steunpunt; 
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deputaten op te dragen de volgende generale synode te dienen met een voorstel inzake de 
mogelijkheid en wenselijkheid het bedoelde steunpunt kerkelijk in te bedden.  

 
Gronden: 
 

het ligt in de vrijheid der kerken om allerlei technische en materiële zaken op eigen manier te 
behartigen, en daarbij eventueel ook samen te werken, zoals reeds voor de financiering van het 
emeritaat van predikanten gebeurt in de Vereniging Samenwerking Emeritering, en dat tot veler 
tevredenheid; 
de kerken sluiten hiermee aan bij een structuur zoals die de laatste decennia is ontwikkeld, terwijl 
te allen tijde de mogelijkheid blijft bestaan om die structuur om te buigen naar een door het 
kerkverband aangestuurde vorm, zoals bijvoorbeeld met het GVI is gebeurd; 
hoewel in de praktijk niet is aan te wijzen dat onduidelijkheden en onrechtvaardigheden inzake 
rechtspositie en financiële verzorging van predikanten een rol spelen bij het grote aantal losma-
kingen van de laatste jaren, is er toch een terecht verlangen van kerken en predikanten naar meer 
professionaliteit op arbeidsrechtelijk gebied; een steunpunt als bedoeld door de op te richten 
vereniging kan daaraan in belangrijke mate bijdragen; 
allerlei maatregelen met het oog op het bevorderen van het functioneren van predikanten 
dienen zoveel mogelijk binnen de kerkelijke kaders te worden genomen om ‘ontkerkelijking’ van 
het predikantschap tegen te gaan 

 
Besluit 9: 
 

de brief van de kerk te Katwijk in behandeling te nemen; 
aan de kerk te Katwijk mee te delen dat haar bezwaar inhoudelijk is weerlegd in de 'nota van 
toelichting' bij de conceptregeling, die onder verantwoordelijkheid van het deputaatschap dienst 
en recht tot stand is gekomen, en in zijn rapport aan de synode is afgedrukt als bijlage 8. 

 
Gronden: 
 

hoewel de kerk te Katwijk zich maar heel summier confronteert met de grond onder het besluit 
van de GS Zuidhorn ('een landelijke commissie van beroep kan bij conflicten tussen kerkenraad 
en predikant op het gebied van ambtsvervulling of arbeidsrecht een onafhankelijke, deskundige 
en adequate afhandeling waarborgen'), moet worden toegestemd dat de Acta verder weinig 
gegevens bieden waaraan de kerken houvast hadden bij de beoordeling en ratificatie van dit 
besluit; 

a. de kerk te Katwijk had bij het schrijven van haar brief nog geen kennis kunnen nemen 
van het rapport van deputaten dienst en recht, omdat dat pas laat verscheen; 

b. de Commissie van Beroep is in samenwerking met deputaten dienst en recht aan het 
werk gegaan om voor haar taak eerst een regeling te ontwerpen en die aan de synode 
voor te leggen; daarbij is en passant uitvoering gegeven aan de opdracht betreffende het 
al dan niet bindend zijn van de uitspraken van de commissie, welke opdracht resulteerde 
in een positief advies; 

c. door de voorgestelde 'Regeling van de Commissie van Beroep in Predikantszaken' goed 
te keuren stemt de synode in met het bindend verklaren van de uitspraken van de com-
missie, en neemt daarmee de argumentatie ervoor over (Nota van Toelichting, vooral de 
paragrafen 2 en 3, met een interpretatie van 'Zuidhorn' en een positiebepaling van de 
Commissie van Beroep als parallelle rechtsweg voor bepaalde zaken naast de 'gewone' 
kerkelijke weg; zie besluit 10). 

 
Besluit 10: 
 
 

1. 

de 'Regeling van de Commissie van Beroep in predikantszaken' vast te stellen (zie bijlage 3.4). 
 
Gronden: 
 

een landelijke commissie van beroep met de status van een generaal-synodaal deputaatschap 
kan, conform de bedoelde regeling, in conflicten tussen kerkenraad en predikant op het gebied 
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van ambtsvervulling of arbeidsrecht een onafhankelijke, deskundige en adequate afhandeling 
waarborgen; 
de mogelijkheid van beroep op de generale synode garandeert in voldoende mate de kerkelijke 
inkadering van de beroepsgang via de Commissie van Beroep; 
de GS Zuidhorn heeft wel een Commissie van Beroep benoemd, maar voor die commissie geen 
instructie of regeling vastgesteld; de nieuw te benoemen commissie kan haar taak alleen aan de 
hand van zo'n regeling uitoefenen. 

 
Presentatie  
Op 18 maart presenteren de deputaten hun rapport. Er is op het gebied van art. 14 en art. 15 KO., 
arbeidsrecht, bemiddeling en beroepszaken een hoop te doen en er liggen veel dwarsverbanden. 
Bovendien lopen er ook particuliere initiatieven parallel aan het werk van deputaten, bijv., van het 
Platform van Commissies van Beheer.  
 
Bij deze presentatie is ook aanwezig br. L. Pierik. Hij is voorzitter van het Platform van Commissies 
van Beheer. Op verzoek van deputaten vertelt hij de vergadering waar het platform momenteel mee 
bezig is. Sinds ruim een jaar wordt er gewerkt aan een voorstel om te komen tot een landelijke 
regeling voor arbeidsvoorwaarden voor de predikanten. Op dit moment wordt veelal de GMV-richtlijn 
voor de salariëring gehanteerd, maar in de praktijk blijkt de invulling daarvan nogal te verschillen. Op 
22 april hoopt het platform weer samen te komen. Het doel is het platform om te bouwen tot een 
vereniging, waarvan alle kerken lid zijn. De kerken verplichten zich dan om zich te conformeren aan 
de besluiten die op het vlak van arbeidsvoorwaarden en traktementen genomen worden. Verder wordt 
gesproken over het opzetten van een solidariteitsfonds, dat kleinere kerken kan helpen om hun 
predikant naar behoren te onderhouden. Het platform maakt zich verder sterk voor het opzetten van 
een steunpunt waar kerken en predikanten met hun vragen terecht kunnen. 
 
1e ronde bespreking 
Op 15 april vindt de eerste ronde plaats van de bespreking van het rapport. Hierbij zijn aanwezig de 
deputaten C. van den Berg, W. Boer. W. Korf, ds. R.M. Meijer, ds. A.O. Reitsema en ds. D.J. 
Zandbergen, alsmede de adviseur van het deputaatschap P. Dijkstra. Namens deputaten kerkrecht en 
kerkorde is aanwezig mr. J. Roose in verband met de rol die deputaten KR&KO hebben gespeeld in 
de zaak van de Commissie van Beroep. Verder zijn als adviseurs van de synode aanwezig prof. dr. M. 
te Velde en drs. J.P. de Vries. 
Vrijwel parallel aan de synode en aan de behandeling van het rapport van deputaten D&R loopt het 
traject van het Platform van Commissies van Beheer. Op 22 april dient op een vergadering van het 
platform het voorstel om op te gaan in een vereniging, waarbij de kerken zijn aangesloten. Br. L. Pierik 
geeft een overzicht van de stand van zaken. Het uitgangspunt van het platform is dat de plaatselijke 
kerken zelfstandig blijven. Het op te richten steunpunt is van alle kerken voor alle kerken. De 
besluitvorming vindt plaats in de algemene vergadering en geldt vervolgens voor alle leden.  
Op zich genomen betreft de oprichting van deze vereniging niet iets waarover de synode al dan niet 
een besluit kan nemen. Maar deputaten bevelen in hun besluiten de kerken wel aan zich bij deze 
vereniging aan te sluiten. Tegelijkertijd is het voor ieder helder dat de ‘achterban’ van zowel de synode 
als de vereniging dezelfde plaatselijke kerken betreft. Vandaar dat het punt toch uitgebreid aan de 
orde komt. 
 
Vanuit de vergadering richten de bezwaren zich voornamelijk tegen de voorgestelde besluiten 8 en 9. 
In besluit 8, samengevat, worden verschillende instanties binnen de gemeenschap der kerk 
opgeroepen tot samenwerking met het deputaatschap en in besluit 9 wordt de synode gevraagd het 
initiatief van het Platform tot het oprichten van een vereniging van kerken te steunen. Wat hier aan de 
orde komt is niet voortgekomen uit de kerken. Daarom is het de vraag of je mag, c.q. moet uitspreken 
dat het goed is dat de kerken lid worden van de vereniging. En als je als synode vindt dat hier een 
probleem ligt, moet je het ook zelf oplossen en niet aan een ander overlaten. Anderen wijzen op het 
gegeven dat er kennelijk nogal wat nare situaties zijn. Het is belangrijk dat er dan nieuwe initiatieven 
worden ontwikkeld en dat er professioneel gewerkt wordt. 
 
Adviseur De Vries ondersteunt het verlangen van het Platform om te komen tot een landelijke regeling 
van de arbeidsvoorwaarden van predikanten. Hij neemt zijn uitgangspunt in wat prof. J. Kamphuis het 
belang van het kerkrecht noemde: het dienen van de vrede in de kerk. Die vrede is z.i. gediend met 
uniformering. Ongelijkheid is een bron van spanning, niet van vrede. Als we dat samen als kerken hier 
vertegenwoordigd in de synode vinden, moeten we het niet overlaten aan een vereniging, waar de 
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kerken vrijwillig zich bij aan kunnen sluiten. Hij pleit daarom voor een onderzoek naar de wijze waarop 
deze zaak op de volgende synode kan worden ingekaderd binnen de regels van de kerkorde. De 
vereniging kan dan een tijdelijk fenomeen zijn. 
Prof. Te Velde wijst er op dat op de vergadering van het platform de kerken zelf aanwezig zijn, terwijl 
op de synode er een afvaardiging namens de PS-en is. Volgens hem is dit niet iets wat op de synode 
ter tafel ligt. Beter is het de uitspraak van 22 april af te wachten. Hij beschouwt het platform als een 
groeivereniging. Hij acht het geen bezwaar dat beide verbanden naast elkaar bestaan. 
 
Ds. Zandbergen geeft namens deputaten aan hoe zij omgegaan zijn met het platform. Deputaten D&R 
hebben het platform gevraagd te wachten met een besluit tot oprichting van een steunpunt tot de 
synode er een standpunt over had ingenomen. Ze hebben gepleit voor het primaat van de GS. Een 
standpunt van de synode is derhalve wel relevant. Hij geeft aan dat de aanbeveling aan de kerken 
inderdaad beter kan vervallen. Het is voldoende als de synode uitspreekt dat zij het initiatief 
ondersteunt. Doet de synode dat, dan zal het steunpunt er naar de verwachting van deputaten komen. 
Oordeelt de synode daarentegen dat dit geen goede ontwikkeling is, dan komt het steunpunt er 
waarschijnlijk niet.  
 
Bespreking deelonderwerpen  
 
Art. 14 / art. 15 KO 
De door deputaten voorgestelde besluitteksten wekken de indruk dat ongeacht de achtergrond van 
het neerleggen van het ambt voor predikanten een financiële regeling getroffen dient te worden 
vergelijkbaar met die van art. 14. Deputaat Meijer geeft aan dat dat niet de bedoeling is. Het gaat hier 
om een ontheffing die in het belang van de gemeente is. Het besluit zal in deze zin bijgesteld worden. 
 
Commissie van Beroep 
De Commissie van Beroep, die door de GS van Zuidhorn in het leven werd geroepen, begon aan haar 
werk zonder mandaat. Een van de eerste zaken die de CvB heeft opgepakt, was het opstellen van 
een geschillenregeling plus een regeling voor arbitrage. Daarbij zijn ook vakmensen van buiten het 
deputaatschap betrokken geweest. Een duidelijke interne procedure, die zo is opgebouwd dat de 
rechtszekerheid voor de predikant en de gemeente is gewaarborgd, is absoluut noodzakelijk om een 
toets bij de wereldlijke rechter te kunnen doorstaan. Deze procedure moet derhalve voldoen aan de 
fundamentele beginselen van de rechtspraak. Op classicaal of provinciaal niveau is er op dit terrein 
onvoldoende expertise, vandaar dat deputaten ervoor pleiten dit landelijk te regelen. 
 
Mobiliteit 
Het veranderen van standplaats van een predikant is een van de middelen in het kader van de 
preventie van problemen. Deputaten hebben diverse malen meegewerkt aan ruiling of andere vormen 
van wijziging van standplaats. Om dit werk goed te kunnen doen is het van belang dat deputaten op 
de hoogte worden gehouden door vacante gemeenten en door predikanten die willen veranderen van 
standplaats. Deputaten stemmen de vergadering toe dat je hiermee zorgvuldig om moet gaan en 
zowel de belangen van de predikant als van de plaatselijke gemeente goed in ogenschouw moet 
nemen. Kan dat op een zorgvuldige wijze binnen zo’n klein kerkverband als het onze? Deputaten 
onderschrijven het belang van een goed protocol. Ze bespeuren ook enige huiver in het algemeen, 
omdat we als kerken hier nog niet aan gewend zijn. Begrijpelijk. Maar op deze wijze kunnen 
problemen voorkomen worden en daar heeft iedereen baat bij. 
 
Mentoraat 
Er wordt aan deputaten gevraagd of de opmerkingen dat zij willen nadenken over een verdieping van 
de opleiding van de mentor en over een uitbreiding van het aantal mentoren vorm krijgen in een 
besluit. Voor de invulling van het mentoraat wordt ook gewezen op het belang van de intervisie 
waaraan de mentoren deelnemen. Deputaten geven aan te wachten met het komen met verdere 
voorstellen tot de resultaten van de in gang gezette effectmeting voorhanden zijn. 
 
Herijking ambten 
In hun rapport stellen deputaten voor te kijken of het nodig is om te komen tot een herijking van de 
ambten. Vanuit de vergadering worden nogal wat vraagtekens gezet bij de noodzaak hiervan. 
Deputaat Meijer probeert de leden gerust te stellen. Het is niet de bedoeling dat er een zwaar 
document opgesteld wordt waarin een compleet nieuwe visie wordt verwoord. Probleem is alleen dat 
deputaten merken dat, wanneer zich ergens problemen voordoen, er onder de oppervlakte vaak wel 
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een bepaalde visie aanwezig is. En, sterker uitgedrukt, bij tien verschillende kerkenraadsleden ook 
tien verschillende, vaak onbewuste, visies. Daarom lijkt het deputaten raadzaam om te formuleren 
waarvoor we staan om ook op dit punt als kerken in de 21ste eeuw samen een stap verder te komen. 
 
Décharge deputaatschap 
Gelet op het vertrouwelijk karakter van de actuele hulpverlening door deputaten is een openbare 
verantwoording van het gevoerde beleid niet wenselijk. De synode gaat akkoord met de instelling van 
een kleine commissie, bestaande uit de oud. Kisjes en Van Winden en de di. De Graaff en Wendt.  
 
2e ronde bespreking 
Het vervolg van de bespreking en de besluitvorming vindt plaats op 4 juni. Het is nu de tijd voor de 
amenderingen. 
Het steunpunt dat in ontwikkeling is binnen het platform van Commissies van Beheer wordt positief 
ontvangen. Wel vindt een amendement van ds. De Graaff steun (met 24 stemmen voor, 7 tegen en 5 
onthouding) om deputaten opdracht te geven te onderzoeken of dit niet kerkelijk ingebed kan worden. 
Sommige leden zijn toch bang voor een ontkerkelijking van het ambt van predikant als er puur in een 
arbeidsrechtelijke sfeer naar wordt gekeken.  
 
Wat betreft de op te stellen competentieprofielen wijzen deputaten erop dat hier geen sprake is van 
vaststellen, maar van toepassen. Het probeert een instrumentarium te bieden om zaken bespreekbaar 
te maken over en weer, tussen predikant en kerkenraad. 
 
Oud. Van Winden dient een amendement in, waarin de opdrachten aan deputaten wat concreter worden 
geformuleerd. Deputaten geven aan dat hun formuleringen teruggrijpen op Zuidhorn. De vergadering is 
hiervan niet onder de indruk: het amendement wordt met 30 stemmen voor, 4 tegen en 2 onthouding 
aangenomen. 
 
Ds. Schreuder vindt de situatie onhelder omtrent de verhouding tussen de Commissie van Beroep en 
een eventueel beroep op de classis. Kun je kiezen in geval van problemen, of kun je beide 
beroepsinstellingen benutten? Hij ziet graag een betere afbakening. Deputaten geven aan dat beide 
beroepsinstanties werken met basisprincipes van de rechtsspraak, zoals het toepassen van hoor- en 
wederhoor. Ook zal een CvB vragen of eerst alle andere wegen benut zijn, zoals mediation. Een CvB 
komt er op deze wijze ook onmiddellijk achter of een zaak al op de classis speelt. Zij zien derhalve geen 
problemen. Schreuder ziet af van een amendement, maar vindt de gekozen oplossing ongelukkig. 
Zijn amendement bij besluit 2 om de opmerkingen van de kerk te Capelle aan de IJssel, nl. dat deze 
materiële zaken op een geestelijke wijze dienen te worden benaderd, niet zozeer aan anderen voor te 
houden, zoals deputaten voorstellen, maar als synode zelf ter harte te nemen, wordt aangenomen met 
20 stemmen voor en 12 tegen. 
 
Oud. Hup vindt de taak van deputaten te breed. Aan deputaten worden diverse rollen toebedeeld: 
advisering, preventie, bemiddeling, mentoraat. Opdrachten richting kerkenraden, richting predikanten. Hij 
acht dat ongewenst. Deputaten wijzen op de interactie die er op dit moment gaande is op allerlei 
niveaus: particuliere initiatieven inzake de mobiliteit, de oprichting van een steunpunt, andere vormen 
van conflicthantering – ze achten het daarom raadzaam om het deputaatschap dat brede spectrum te 
laten volgen. Het amendement van oud. Hup om besluit 3c en 8 te laten vervallen wordt met 10 
stemmen voor en 24 tegen bij twee onthoudingen verworpen. 
 
Vervolgens komen de definitieve besluiten 2 tot en met 10 in stemming. Deze worden met algemene 
stemmen genomen. Na de positieve rapportage in comité van de commissie die de vertrouwelijke zaken 
met deputaten heeft doorgesproken wordt ook besluit 1, de decharge, met algemene stemmen 
genomen. 
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Artikel 56 30-09-2005 
Benoeming deputaten dienst en recht 
 
Op voordracht van het moderamen benoemt de synode de volgende deputaten dienst en recht: 
 
primi aftredend Commissie van Beroep aftredend 
C. van den Berg, Soest  2011 Mr. E. Bos, Capelle a/d IJssel 2014 
S.M. Hoogendoorn-de Vries, Amersfoort 2014 Mr. J.R. Krol (s), Nijkerk 2011 
H.F. Jansma, Dalfsen 2014 Mr. T.F. van der Lugt, Gouda 2014 
W. Korf , Bodegraven 2011 Ds. C. van den Berg, Amersfoort 2011 
C. van der Leest, Groningen 2014 Ds. P.H. van der Laan, Meppel 2014 
R.M. Meijer (s), Hasselt 2008 Ds. C.J. Mewe, Spakenburg 2014 
H.M. Schiebaan-Strating, Zwolle 2008 Ds. E. Woudt, Hardenberg  2011 
C. Smilde, Alphen a/d Rijn 2014   
D.J. Zandbergen, Zwolle 2011   
  Voorzitter: mr. J.R. Krol  
  Secretaris, mr. J. Roose, Tilburg geen lid 
 



HOOFDSTUK  III  KERKREGERING 

Acta Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 54 

 
Deputaten huwelijk en echtscheiding 
 
Artikel 57 24-06-2005 
Rapport deputaten huwelijk en echtscheiding 
 
Voorstel: deputaten huwelijk en echtscheiding 
 
Materiaal: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

rapport deputaten huwelijk en echtscheiding met 4 bijlagen d.d. oktober 2004; 
aanvullend rapport deputaten huwelijk en echtscheiding d.d. 11 mei 2005; 
Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 41; 
brief van de Gereformeerde Kerk te Zuidwolde (Dr.) d.d. 11 februari 2004 waarin zij  
 instemt met de benadering van huwelijk en echtscheiding vanuit de radicale navolging 

van Christus; 
 aangeeft dat bepaalde formuleringen in het rapport 2003 kunnen leiden tot een verkeerde 

interpretatie; 
brief van de kerk te Ten Boer d.d. 8 mei 2004 die de kritische vragen uit de bespreking op de 
Generale Synode Zuidhorn 2002-2003 signaleert zoals die verwoord zijn in art. 41 besluit 1 
grond 3; 
brief van de kerk te Roden d.d. 10 mei 2004 met de mededeling dat zij de benadering van 
deputaten steunt en haar beleid voert in overeenstemming met hun rapportage; 
brief van de kerk te Almere-Oost d.d. mei 2004 met uiting van bezwaren tegen het rapport van 
deputaten echtscheiding, uitgebracht aan de GS Zuidhorn 2002-2003; 
brief van de kerk te Hoogkerk d.d. 2 juni 2004 met  
 een opmerking aangaande het verschil tussen de bestaande benadering en die van 

deputaten;  
 kritiek op de hantering van 1 Korintiërs 7 in de deputatenrapporten 2002, 2003  
 enkele detailvragen bij de rapporten van deputaten (2002, 2003);  
 de vraag of het juist is dat tucht achterwege moet blijven, wanneer gebrek aan inzicht, 

zwak geloof, psychisch onvermogen de oorzaak van (leven in) zonde is; 
brief van de kerk te Rijnsburg d.d. 21 juni 2004 met  
 zorgen en bezwaren rond de hantering van 1 Korintiërs 7 in de deputatenrapporten; 
 instemming met het niet bevestigen van tweede huwelijken behalve wanneer het gaat om 

de onschuldige partij na een situatie van overspel of ontrouw; 
 de vraag of een Raad van Advies wel nodig is wanneer de kerken eenvoudig vasthouden 

aan twee situaties waarin echtscheiding geoorloofd is: overspel en verlating vanwege het 
geloof; 

brief van de kerk te Siegerswoude-Frieschepalen d.d. 13 juli 2004 met 
 instemming met de principiële benadering in het rapport; 
 de waarschuwing dat niet de pastorale praktijk uitgangspunt mag worden bij beslissingen; 

brief van de kerk te Smilde d.d. 22 juli 2004 met  
 waardering voor de benadering van deputaten  
 adhesie aan de kritiek op de benadering van deputaten door de predikanten Pathuis en 

Voorberg (bijgevoegd), met name rond de vraag hoe deze het ambtelijk handelen in 
concrete situaties kan sturen; 

brief van de kerk te Katwijk d.d. 9 september 2004 met bezwaar tegen het volstaan met een 
publieke vermaning bij duidelijke zonde; 
brief van de kerk te Nijmegen d.d. 14 september 2004 met breedvoerige bezwaren tegen het 
rapport van deputaten echtscheiding aan de GS Zuidhorn 2002-2003 en de populaire versie 
ervan; 
brief van de kerk te Emmen d.d. 9 december 2004 met 
 bezwaren tegen te veel openheid bij deputaten voor onvoorziene situaties naar analogie 

van 1 Korintiërs 7; 
 vraag om meer nadruk op de scheiding van tafel en bed; 
 bezwaar tegen te vlotte berusting in de onomkeerbaarheid van een eenmaal voltrokken 

echtscheiding; 
 instemming met het voorstel om geen tweede huwelijken na echtscheiding meer te 

bevestigen en aandrang tot eenduidigheid op dat punt binnen de kerken; 
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15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 bezwaar tegen de suggestie dat bij zwak geloof geen afhouding van het avondmaal zou 
moeten plaatsvinden; 

 kritiek op de opvatting dat de tucht in de huidige situatie soms beëindigd moet worden 
zonder dat er sprake is van berouw; 

 vragen betreffende het alternatief van een ‘publiek vermaan’ in situaties van zwak geloof; 
brief van de kerk te Vlaardingen d.d. 11 januari 2005 met  
 waardering ten aanzien van het deputatenrapport (2003) en de inzet bij de stijl van het 

koninkrijk; 
 kritiek op de tegenstelling in het rapport tussen de stijl van het koninkrijk en de geboden 

van de HERE; 
 kritiek op het loslaten van het bestaan van bijbelse echtscheidingsgronden, al kan zij zich 

vinden in de bezwaren tegen het begrip ‘gronden’; 
 zorg over de analogieredenering rond 1 Korintiërs 7 waardoor ook in andere dan de daar 

genoemde situaties de regel van Christus niet zonder meer kan worden toegepast en de 
hermeneutische wissel die daarmee wordt gepasseerd. Wel neemt het rapport 2005 veel 
zorgen rond 1 Korintiërs 7 weg. Toch moet de generale synode de kritiek op de 
hermeneutiek van deputaten nog steeds wegen en zich uitspreken over de status van het 
rapport 2002; 

 bezwaar tegen het voorstel om geen tweede huwelijken te bevestigen, ook niet wanneer 
een bijbelse grond aan de orde is. Ook de bijgestelde voorstellen uit het rapport 2005 zijn 
nog te weinig royaal; 

 bezwaar tegen te grote terughoudendheid met betrekking tot tuchtoefening die zij in het 
rapport opmerkt; 

 de vraag of een Raad van Advies de verantwoordelijkheid van plaatselijke kerkenraden 
niet zal schaden; 

brief van de kerk te Eindhoven-Best d.d. 29 januari 2005, met 
 een bespreking van bezwaren tegen het rapport van deputaten echtscheiding aan de GS 

Zuidhorn 2002-2003 en de daarop volgende rapporten van deputaten huwelijk en 
echtscheiding; 

 vragen bij de conclusie van deputaten dat de Bijbel geen echtscheidingsgronden kent; 
 kritiek op de manier waarop deputaten 1 Korintiërs 7 toepassen; 
 uiting van haar mening dat de Raad van Advies geen toegevoegde waarde heeft; 
 uiting van haar mening dat deputaten de tuchtbediening ten onrechte versmallen; 

brief van de kerk te Groningen-West d.d. 31 januari 2005 met het verzoek geen definitieve 
uitspraak te doen met betrekking tot de nieuwe benadering en de hantering van de ‘stijl van het 
koninkrijk’: 
 de kerkenraad waardeert de grotere radicaliteit in de benadering van deputaten; 
 uitgangspunt 2 legt in geval van echtbreuk gemakkelijk een te zware en onnodige last op; 

mochten deputaten dit niet bedoelen dan is de vraag of hun benadering wel zo nieuw is 
vergeleken met de vigerende; 

 betere bestudering is nodig van de vraag of kerkrecht en burgerlijk recht met de 
voorgestelde benadering niet te ver uiteen zullen gaan lopen; 

brief van de kerk te Langeslag d.d. 4 februari 2005 met het verzoek uit te spreken dat de Raad 
van Advies zijn werkzaamheden alleen mag verrichten in verbondenheid aan door de synode 
genomen besluiten en moet uitgaan van slechts twee gronden, zoals die in de Heilige Schrift 
ons worden voorgehouden; 
brief van de kerk te Urk d.d. 10 februari 2005 met bezwaren tegen de door de deputaten 
gevolgde hermeneutische benadering uitmondend in zeven vragen aan de generale synode die 
in een open gesprek ter synode aan de orde zouden moeten komen: 
 impliceert deze geen ‘voortgaande openbaring’?; 
 wordt ons schriftverstaan hier niet autonoom?; 
 heeft de Schrift niet alle situaties al voorzien?; 
 regeert de gelovige gemeente hier niet het Woord?; 
 impliceert deze hermeneutiek niet ook een andere visie op de vrouw in het ambt en op 

homofilie?; 
 leidt zij niet tot willekeur?; 
 kan de gemeente Gods bedoeling wel taxeren en komt dit niet in strijd met art. 7 NGB?; 

brief van de kerk te Ten Boer d.d. 14 februari 2005 met  
 blijvende vragen rond de hantering van 1 Korintiërs 7, al hebben deputaten met hun 

nadere uiteenzetting eerdere bezwaren van de kerkenraad rond schriftgezag en 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

hermeneutiek sterk verminderd en spreekt de kerkenraad waardering uit voor de manier 
waarop deputaten zijn omgegaan met de geuite kritiek; 

 steunbetuiging aan het voorstel van besluit met betrekking tot huwelijkscatechese; 
 verklaring dat alle voorgestelde besluiten door de kerkenraad kunnen worden 

onderschreven; 
 instemming met de voorgestelde aanvullende tuchtmaatregel; 
 verklaring van geen bezwaar met betrekking tot raadpleging van de Raad van Advies; 

brief van de kerk te Assen-Noord d.d. 16 februari 2005 met  
 instemming en waardering voor het rapport;  
 vragen betreffende de toepassing van 1 Korintiërs 7; 
 de mededeling dat de manier waarop deputaten de kerkelijke bevestiging van een 

tweede huwelijk onderbouwen, niet overtuigend is; 
brief van de kerk te Almere-West d.d. 17 februari 2005 met bezwaren tegen het studierapport 
dat in opdracht van de GS Zuidhorn 2002-2003 door deputaten echtscheiding is vervaardigd; 
brief van de Deputies of the Free Reformed Churches of Australia for Relations with Sister 
Churches d.d. 17 februari 2005 waarin zij onder meer 
 stellen dat deputaten teveel ruimte geven aan een subjectieve werkwijze wanneer zij uit 1 

Korintiërs 7 afleiden dat de kerk redenen voor echtscheiding aan de openbaring mag 
toevoegen; 

 de vergelijking van deputaten met de keus van de kerk voor de zondag in het licht van 
zondag 38 HC te subjectief noemen; 

brief van de kerk te Barneveld-Voorthuizen d.d. 28 februari 2005 met  
 betuiging van instemming met het rapport; 
 uiting van reserve ten aanzien van het voorstel tot een verplichtend karakter van de 

huwelijkscatechese; 
brief van de kerk te Schildwolde d.d. 7 maart 2005 met bezwaar tegen 
 het slechts aanbevelen i.p.v. verplicht stellen van de structurele invoering van de 

huwelijkscatechese; 
 het voorgestelde besluit 4b om uit te spreken dat kerkenraden een eigen 

verantwoordelijkheid houden t.a.v. de vraag of een tweede huwelijk na echtscheiding 
aanvaardbaar is en kerkelijk bevestigd kan worden; 

brief van de kerk te Heemse d.d. 8 maart 2005 met 
 instemming met het voorstel inzake structurele huwelijkscatechese; 
 steunbetuiging aan het voorstel tot instelling van een Raad van Advies; 
 het voorstel om te blijven bij het oorspronkelijke voorstel van deputaten zoals nu 

verwoord in het voorgestelde besluit 4a (in de regel geen kerkelijke bevestiging van een 
tweede huwelijk), waarbij de Raad van Advies kan worden ingeschakeld wanneer 
problemen rijzen met de toepassing van de algemene regel; 

 reserves rond de voorgestelde aanvullende maatregel van tucht; 
brief van br. A.J. Flipse te Eindhoven d.d. 13 mei 2004 met breedvoerig beschreven bezwaren 
tegen het rapport van deputaten echtscheiding aan de GS Zuidhorn 2002-2003; 
brief van br. J. Peters te Capelle aan de IJssel d.d. 30 oktober 2004 met een uitvoerige 
beschouwing van het rapport dat door deputaten echtscheiding uitgebracht is aan de GS 
Zuidhorn 2002-2003 en voorstellen tot correctie van dit rapport; 
brief van ds. A. Kamer te Hoogland d.d. 14 januari 2005 met bezwaren met betrekking tot de 
schriftuurlijkheid en duidelijkheid van de door deputaten voorgestelde uitgangspunten 3, 4, 5, 
amendering daarvan, en de aanbeveling aan de generale synode om geen beleid te bouwen op 
omstreden hermeneutische en exegetische inzichten; 
brief van br. H.R. Flipse c.s. te ’s Gravenpolder d.d. 29 januari 2005 met breedvoerige 
bezwaren tegen het studierapport dat in opdracht van de GS Zuidhorn door deputaten huwelijk 
en echtscheiding is vervaardigd; 
brief van br. J. Visser te Groningen d.d. 7 februari 2005 met het voorstel het rapport van 
deputaten aan te vullen met een passage over ‘echtscheiding en ambt’ en met bezwaren tegen 
het pleidooi van deputaten voor de vorm ‘scheiding van tafel en bed’ omdat deze juridische 
vorm geen bijbelse grond heeft en in de praktijk geen huwelijk meer is; 
brief van br. D.J. Bolt te Apeldoorn c.s. d.d. 12 februari 2005 met 
 een reeks argumenten uitlopend op het verzoek niet in te stemmen met de benadering 

van deputaten als op enkele essentiële punten in strijd met de Schrift, en in plaats 
daarvan de problematiek van de huwelijkszonden opnieuw te laten bestuderen; 

 bezwaar tegen het ruimte laten voor huwelijksbevestigingen na echtscheiding; 
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33. 

34. 

35. 

1. 

2. 

 de aanvullende tuchtmaatregel die deputaten voorstellen, omdat het aanwijzen van de 
zonde zonder verdere gevolgen blijft en omdat in de praktijk toch ongelijkheid en 
onduidelijkheid zal ontstaan; 

 bezwaar tegen het functioneren van de Raad van Advies; 
brief van br. D.J. Aalvanger c.s. te Zwolle-Zuid d.d. 14 februari 2005 met uiting van bezwaren 
tegen het rapport dat door deputaten echtscheiding uitgebracht is aan de GS Zuidhorn 2002-
2003; 
brieven van ds. J.M. Goedhart te Drachten d.d. 16 februari 2005 en d.d. 3 maart 2005 met een 
uitvoerige bestrijding van de denklijnen van deputaten en bezwaren tegen de voorgestelde 
besluiten; 
brief van br. J.F. de Leeuw te Ermelo en zes andere broeders en zusters d.d. 11 maart 2005 
met bezwaren tegen de door deputaten voorgestelde benadering en met de vraag te stoppen 
met steeds weer wat nieuws; 

 
Besluit 1: 
 

in te stemmen met de hoofdlijn van de door deputaten gekozen benadering van huwelijk en 
echtscheiding waarin vanuit de overvloedige genade van Christus en binnen het geheel van het 
christelijke leven in de kerken wordt ingezet op maximale toewijding aan God en zijn wil, op 
navolging van Christus en op een levensstijl die recht doet aan het komende koninkrijk.  

 
Gronden: 
 

in het kader van de ontwikkeling van deze benadering hebben de deputaten in respectievelijk 
hermeneutische, exegetische en praktische zin veel ter tafel gebracht dat binnen de kerken 
zowel instemming als kritiek heeft ontmoet. Instemming zoals verwoord in besluit 1 is echter 
niet afhankelijk van de instemming met al deze achterliggende inzichten. De generale synode 
heeft in grote lijnen met waardering kennisgenomen van de studie van deputaten, maar laat hun 
rapportage voor hun eigen rekening. Wel is kennisname van de grote lijn van hun rapporten 
nodig om de algehele strekking van hun benadering als achtergrond bij de uitgangspunten en 
richtlijnen te begrijpen. 
de kritiek (materiaal passim) dat deputaten in meerdere opzichten op gespannen voet komen 
met Schrift en belijdenis berust op een misverstaan van hun rapportage. Deputaten hebben 
bovendien in woord en geschrift duidelijk gemaakt dat zij  
a. geen leer van voortgaande openbaring en subjectivering binnen het geheel van de 

gemeente voorstaan, maar beogen dat de toepassing van de gegeven openbaring op 
concrete situaties niet individualistisch maar in het kader van de gemeente plaatsvindt;  

b. rond 1 Korintiërs 7 niet argumenteren vanuit een vooropgezet hermeneutisch inzicht 
waarmee over de Schrift geheerst wordt maar vanuit een eerlijke, hoewel voor discussie 
vatbare, exegese van de Schrift zelf; 

c. hun spreken over de ‘stijl van het koninkrijk’ niet stellen in de plaats van een beroep op 
Gods geboden of op concrete schriftwoorden maar als kader daarom heen, zodat ook bij 
hun benadering concrete schriftwoorden voluit normatief blijven. Verschillen die op dat 
punt naar voren komen gaan terug op verschillen in de exegese van concrete 
schriftwoorden. 

 
Besluit 2: 
 

deputaten huwelijk en echtscheiding, benoemd door de Generale Synode van Zuidhorn 2002-
2003, te dechargeren onder dank voor de door hen verrichte arbeid. 

 
Grond: 
 

deputaten hebben van de Generale Synode te Leusden in 1999 een studieopdracht ontvangen. 
Daarin stond de vraag naar het verstaan van het geheel van de bijbelse boodschap inzake 
huwelijk en echtscheiding centraal. Ook vragen naar de kerkelijke praktijk, tuchtmaatregelen en 
de kerkelijke bevestiging van een huwelijk na echtscheiding zijn ter bestudering aan deputaten 
opgedragen. In de rapportage aan de GS Zuidhorn is het resultaat van deze studieopdracht 
gepresenteerd. Een tweede fase in de kerkelijke bezinning volgde op deze synode. Deputaten 
werd opgedragen om het gesprek met de kerken te voeren en de reacties op hun werk te 
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verdisconteren. In de vorm van een populaire versie van het studierapport, landelijke 
ontmoetingen met ambtsdragers, plaatselijke voorlichting aan kerken en artikelen in de 
kerkelijke pers hebben deputaten dit proces van bezinning gefaciliteerd. Daarmee is het einde 
in zicht gekomen van de uitvoering van deze start- en studieopdracht in het bezinningsproces. 
De verantwoordelijkheid voor de voortgang in dit proces op het terrein van advisering, 
voorlichting en preventie, wordt nu verder gelegd bij de Raad van Advies. 

 
Besluit 3:  
 

uit te spreken dat in de Gereformeerde Kerken in de regel nieuwe huwelijken na een 
echtscheiding niet kerkelijk bevestigd zullen worden. 

 
Gronden: 
 

de Heilige Schrift legt alle nadruk op de onontbindbaarheid van het huwelijk (Mat. 19: 6); 
het past bij de stijl van het koninkrijk, zoals de Here Jezus ons die geleerd heeft, grote nadruk te 
leggen op het karakter van het gegeven jawoord. Een eenmaal gegeven belofte blijft gelden en 
blijft ook naklinken na een scheiding; 
voor kerkenraden is het vaak onmogelijk een echtscheidingssituatie goed te beoordelen, zeker 
als (een deel van) de geschiedenis zich buiten eigen gemeente heeft afgespeeld; 
kerkenraden houden een eigen verantwoordelijkheid t.a.v. de vraag of een tweede huwelijk na 
echtscheiding aanvaardbaar is en kerkelijk bevestigd kan worden.  

 
Besluit 4a: 
 

uit te spreken dat wanneer een lid van de gemeente ten gevolge van zijn gedrag op het terrein 
van huwelijk en echtscheiding in opspraak is gekomen, de kerkenraad gerechtigd is in een 
publieke mededeling aan de gemeente helderheid te verschaffen omtrent zijn oordeel over dat 
gedrag. Dit oordeel wordt niet eerder gegeven dan nadat met de betrokkene hierover is 
gesproken en zo mogelijk met zijn instemming. Wanneer die instemming niet wordt verkregen, 
is voorafgaande instemming van de classis vereist. Deze maatregel laat onverlet de plicht van 
de kerkenraad om zonodig tucht over de zondaar te oefenen. 

 
Besluit 4b: 
 

deputaten voor herziening van de kerkorde opdracht te geven nader te bezien of een 
aanvullende maatregel voor kerkelijke tucht zoals in het rapport van deputaten huwelijk en 
echtscheiding geformuleerd werd, een plaats kan en moet krijgen in de artikelen over kerkelijke 
tucht in de herziene kerkorde. 

 
Gronden: 
 

in de praktijk van de uitoefening van opzicht en tucht door de kerkenraden kan het wenselijk zijn 
om de gemeente al in bepaalde opzichten te informeren, terwijl het stadium van de tucht waarin 
de gemeente officieel wordt ingeschakeld nog niet aan de orde is. Ook doen zich situaties voor 
die wel af te keuren zijn in het licht van Gods wil maar niet leiden tot afhouding van het 
avondmaal of publieke censuur. De kerkenraad acht ze wel miserabel maar niet censurabel. 
Gedacht kan worden aan situaties, waarin sprake is van zonde die - voor zover te beoordelen - 
niet voortkomt uit bewust verzet tegen God en zijn Woord.  
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
a. zwakte van geloof of christelijke overtuiging; 
b. onmacht om het goede in praktijk te brengen of vol te houden; 
c. te goeder trouw uit Gods Woord gewonnen ander inzicht dat toch als dwaling gezien 

moet worden; 
d. gebrek aan vrijmoedigheid tot verdergaand handelen door de kerkenraad vanwege 

algehele zwakte in de levensstijl binnen de gemeente en de daardoor opkomende risico’s 
van schijnheiligheid en meten met twee maten; 

voor het voorkomen van zulke situaties hebben de kerken altijd oog gehad. Zo sprak de 
Generale Synode van ’s Gravenhage 1914 onder meer uit ‘… dat onze Gereformeerde Kerken 
steeds hebben geoordeeld, dat naar het voorbeeld van de Apostolische Kerk tolerantie kan 



HOOFDSTUK  III  KERKREGERING 

Gereformeerde Kerken in Nederland                                                                                                                                           59 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

worden geoefend jegens broeders, die ter goeder trouw in eenig stuk der leer dwalen, mits dit 
niet eenig fundamenteel stuk der waarheid raakt, de dwalenden bereid zijn zich beter te laten 
onderrichten, en beloven voor dit gevoelen geen propaganda te maken …’; 
de Schrift laat zien dat er behalve de censuur zoals die tot nu toe in de kerkorde is beschreven, 
in uiteenlopende situaties ook andere vormen van bestraffing mogelijk zijn (Gal. 2:11; 1 Tim. 
5:20). Ook de bestaande censuurweg moet gezien worden als een eigen invulling door de 
kerken van schriftuurlijke aanwijzingen (Mat. 18:17; 2 Kor. 2:6) en is aan die aanwijzingen niet 
volledig gelijk. Op dezelfde wijze kunnen de kerken indien nodig ook verder werken in de lijn 
van zulke andere vormen van bestraffing;  
onderzoek door deputaten huwelijk en echtscheiding heeft duidelijk gemaakt dat juist in de 
omgang met situaties van echtscheiding en hertrouwen de geschetste situaties vaak 
voorkomen en dat als gevolg daarvan bij veel kerkenraden verlegenheid bestaat met betrekking 
tot het toepassen van het instrument van de kerkelijke censuur. Een risico daarvan is dat de 
zonde al meer onbestraft blijft en getolereerd wordt. Het is wenselijk dat een kerkenraad juist 
wanneer hij reden heeft om geen censuur te oefenen toch middelen tot zijn beschikking heeft 
om dat risico te keren, en de stijl van Christus’ koninkrijk inzake huwelijk, scheiding en 
hertrouwen binnen de gemeente hoog te houden;  
de gemeente moet enige toelichting ontvangen om te kunnen begrijpen dat het eventueel niet 
oefenen van tucht of nog niet oefenen van publieke tucht in bepaalde situaties, samen gaat met 
het blijven hoog houden van het Woord van God. In het belang van de betrokkenen moet deze 
toelichting zo ingetogen zijn als maar mogelijk is. De kerkenraad dient zijn fijngevoeligheid op 
dit punt te scherpen door indien mogelijk overleg te hebben met de betrokkenen; 
al hebben de kerkenraden principieel gezien momenteel de mogelijkheid die in de aanvulling 
verwoord is ook al en brengen zij dit soms ook in praktijk, toch is het ter wille van de juridische 
status van deze handelwijze waarbij de naam en het handelen van gemeenteleden publiek 
genoemd kunnen worden, wenselijk dat de kerken dit officieel uitspreken;  
het is beter om hangende een algemene herziening geen wijzigingen en toevoegingen in de 
bestaande kerkorde aan te brengen. Ook bij andere aan deze synode voorgelegde voorstellen 
tot wijziging (KO art. 36, 41, 70) is voor deze beleidslijn gekozen. 

 
Besluit 5:  
 

uit te spreken dat het aanbeveling verdient dat elke kerkenraad structureel huwelijkscatechese 
invoert en het volgen daarvan krachtig stimuleert bij degenen die zich voorbereiden op een 
huwelijk. 

 
Gronden: 
 

echtscheiding is een ernstig kwaad, dat zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Daarom is 
een grondige voorbereiding op het huwelijk van groot belang;  
de voorbereiding op het huwelijk via huwelijkscatechese mag niet uitsluitend afhankelijk zijn van 
de welwillendheid van het a.s. bruidspaar; daarom verdient het sterke aanbeveling deze vorm 
van huwelijksvoorbereiding krachtig te stimuleren. 

 
 
Besluit 6: 
 

de uitgangspunten en richtlijnen zoals vastgesteld door de GS Leusden, Acta art. 72, besluit 1, 
te vervangen door onderstaande uitgangspunten en richtlijnen. 

 
Grond: 
 

in deze uitgangspunten en richtlijnen wordt nog meer dan in die van Generale Synode van 
Berkel en Rodenrijs 1996 en van GS Leusden benadrukt dat bij huwelijksmoeiten allereerst de 
koninklijke weg van berouw, vergeving, verzoening en zelfverloochening wordt gegaan zoals de 
Schrift ons die leert en voorts wordt de onverbreekbaarheid van het huwelijk beklemtoond. Ook 
verdient het aanbeveling dat meer aandacht wordt geschonken aan het voorkómen van 
gebroken huwelijken door een goede huwelijksvoorbereiding aan te bieden. 
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Uitgangspunten: 
 

Het huwelijk is door de Here ingesteld. Deze hechte band tussen man en vrouw mag niet door 
mensen ontbonden worden (Gen. 2:24; Mal. 2:14-16; Mat. 19:3-9; 1 Kor. 7:10-11). 
Echtscheiding is een ernstig kwaad, dat zoveel mogelijk voorkomen en bestreden moet worden. 
Leven naar de stijl van het koninkrijk van Christus betekent dat we bij alle huwelijksmoeiten 
inzetten op verzoening en herstel van de relatie. 
Indien een huwelijk ten gevolge van zonden of door de gevolgen van de zondeval is aangetast, 
dient in navolging van Christus middels berouw, vergeving en verzoening gestreefd te worden 
naar het herstel van de huwelijksband en/of in de weg van zelfverloochening de huwelijksband 
zoveel mogelijk te worden bewaard. Daarbij kan echter blijken dat in een echtscheiding moet 
worden berust. 
In geval van de feitelijke beëindiging van de huwelijksband past het het meest bij de stijl van het 
koninkrijk van Christus het huwelijk formeel in stand te laten en te kiezen voor een oplossing 
waarbij de partners onderling afspraken maken en (doen) vastleggen of voor scheiding van tafel 
en bed.  
Ook in de hiervoor bedoelde situaties blijft de gegeven trouwbelofte van kracht, zolang de beide 
echtgenoten in leven zijn. Daarom past hertrouwen na een scheiding in principe niet bij de stijl 
van het koninkrijk van Christus.  
De kerkelijke bevestiging van een opvolgend huwelijk is in de regel niet mogelijk indien het 
voorafgaande huwelijk door echtscheiding is ontbonden. 

 
Richtlijnen: 
 

Wanneer zich een scheiding dreigt voor te doen in het huwelijk van kerkleden, zal de kerken-
raad zijn herderlijke zorg voor de betrokkenen gestalte geven in troost, bemoediging en 
vermaan. Indien de kerkenraad op basis van gesprekken met betrokken partijen zich een 
oordeel vormt over de situatie, zal dit oordeel geargumenteerd in de notulen worden 
vastgelegd. 
Indien de kerkenraad behoefte heeft aan advies, bijvoorbeeld indien tussen de kerkenraad en 
de betrokken gemeenteleden verschil van inzicht blijft bestaan over de vraag of in de 
beëindiging van het huwelijk en/of een opvolgend huwelijk moet worden berust in het licht van 
Gods Woord, dan kan de kerkenraad advies vragen aan de Raad van Advies. Ook kan de 
kerkenraad naar art. 41 K.O. advies vragen aan de classis. 
Indien betrokkenen (of één van hen) vertrekken naar een andere gemeente, gedurende de tijd 
dat de sub 3 genoemde situatie zich voordoet, wordt aan de kerkenraad aldaar beknopt de 
informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de overdracht van de ambtelijke zorg. Voordat de 
andere kerkenraad wordt ingelicht, zal de betrokken broeder en/of zuster op de hoogte worden 
gesteld van de inhoud van deze informatie. 
Is de echtscheiding een feit geworden, dan wordt op de attestatie vermeld: "deze broeder/ 
zuster is gehuwd geweest. Het huwelijk werd op (datum) ontbonden door echtscheiding. Hij/zij 
was op dat moment lid van de Geref. Kerk te..." 
Indien een kerkenraad nadere informatie nodig heeft, met name ter beoordeling van een 
eventuele nieuwe huwelijkssluiting, zal hij met medeweten van de betrokkene zich wenden tot 
de raad van de in de attestatie genoemde kerk. 
Overleg zal plaatsvinden tussen kerkenraden die met dezelfde huwelijksbreuk en echtscheiding 
te maken krijgen. De resultaten van dit overleg zullen schriftelijk worden vastgelegd. 
Indien zich tussen de betrokken kerkenraden een verschil voordoet in de beoordeling van een 
huwelijksbreuk en zij tot verschillende oordelen komen ten aanzien van tuchtoefening en/of 
kerkelijke bevestiging van een nieuw huwelijk, zal aan de Raad van Advies dan wel de classis 
van de kerk die in de desbetreffende zaak een beslissing moet nemen, advies worden 
gevraagd. 
In situaties van echtscheiding of hertrouwen, waarbij sprake is van verwerping van vermaan en 
verharding in de zonde, zal de kerkenraad censuur toepassen naar art. 76 K.O. 
Een kerkenraad zal de aanvullende maatregel toepassen in situaties die bekend zijn geworden 
in de gemeente en waar het uitblijven van een publiek signaal ondermijnende effecten kan 
hebben op anderen.  
De mededeling aan de gemeente kan zowel plaatsvinden in situaties waarin een kerkenraad 
betrokkene(n) niet afhoudt van het heilig avondmaal als in situaties waarin daarvan (nu of later) 
wel sprake kan zijn. 
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Het verdient aanbeveling dat elke kerkenraad een huwelijkscatechese verzorgt en dat het 
volgen van die catechese krachtig wordt gestimuleerd voor hen die zich op hun huwelijk 
voorbereiden en te zijner tijd een kerkelijke huwelijksbevestiging zullen aanvragen. 

 
Besluit 7a: 
 

een ‘Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding’ in te stellen om de kerkenraden te 
adviseren inzake echtscheiding, hertrouwen en daarmee verband houdende vragen rond de 
toepassing van de tucht alsmede de kerkenraden te informeren inzake huwelijksvoorbereiding, 
huwelijkscounseling, partnerkeus en relatieontwikkeling.  
De Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding is een deputaatschap van de generale 
synode. 

 
Besluit 7b: 
 

onderstaande instructie van de Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding vast te 
stellen. 

 
Gronden: 
 

veel kerkenraden voelen zich onmachtig om in echtscheidingsituaties tot een goede 
oordeelvorming te komen; 
er zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met de RvA die op tijdelijke basis vanaf de GS 
Zuidhorn heeft gefunctioneerd. De advisering door deze RvA heeft een meer kerkelijk, minder 
vrijblijvend en op meer soorten deskundigheid steunend karakter. Het is daarom wijs de RvA 
een permanent karakter te geven en dit adviesorgaan waarin verschillende disciplines 
vertegenwoordigd zijn te continueren; 
veel huwelijksproblemen zijn terug te voeren op een gemis aan goede voorbereiding op het 
huwelijk. Grondige huwelijkscatechese voor de trouwdag is belangrijk. Ook goede relationele en 
pastorale hulp kan veel problemen voorkomen of bestrijden. De kerken kunnen en moeten 
daarom op dit terrein - naast de prediking en gerichte pastorale aandacht voor wat betreft de 
bestaande huwelijken - een actievere rol gaan spelen in de huwelijksvoorbereiding, om ook zo 
preventief te werken. Een meer gerichte en gezamenlijke aanpak daarbij is wenselijk;  
middels een instructie kan de samenstelling, functie en werkwijze van de RvA worden 
vastgelegd.  

 
 
INSTRUCTIE RAAD VAN ADVIES INZAKE HUWELIJK EN ECHTSCHEIDING  
 
Artikel 1: doelstellingen 
De Raad van Advies inzake huwelijk en echtscheiding (RvA) heeft als taak het adviseren van 
kerkenraden inzake vragen van echtscheiding, scheiding van tafel en bed, toepassing van de kerkelijk 
tucht daaronder begrepen, en hertrouwen.  
Voorts informeert de RvA de kerkenraden op het gebied van huwelijksvoorbereiding (onder andere 
huwelijkscatechese), huwelijkscounseling, partnerkeus en relatieontwikkeling.  
Ook zal de RvA de kerkenraden informeren omtrent de vernieuwde uitgangspunten en richtlijnen. 
 
Artikel 2: samenstelling/organisatie/informatie 
De RvA bestaat uit in beginsel vijf leden, die lid zijn in volle rechten van één van de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt in Nederland. Het lidmaatschap van de RvA eindigt van rechtswege indien aan 
deze eis niet langer wordt voldaan. Voor elk lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd. Indien door 
tussentijds aftreden een vacature ontstaat die niet door een plaatsvervangend lid kan worden 
opgevuld zal het lidmaatschap vacant blijven tot aan de eerstvolgende generale synode (GS). 
Benoeming vindt plaats door de GS. De zittende leden van de RvA dienen daartoe tijdig een voorstel 
aan de GS te doen. De benoeming vindt plaats voor de periode tot aan de eerstvolgende reguliere 
GS. Herbenoeming van de leden is ten hoogste twee keer mogelijk. 
De RvA is zodanig samengesteld dat daartoe in elk geval behoren een ethicus, een 
kerkrechtdeskundige, een jurist, een (al dan niet gedragswetenschappelijke) hulpverlener en zo 
mogelijk een ervaringsdeskundige of een gedragswetenschapper. De RvA kan zonodig externe 
adviseurs raadplegen.  
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De RvA wijst uit zijn midden een voorzitter en secretaris aan. De secretaris treedt als contactpersoon 
van de RvA op. 
De RvA draagt er zorg voor dat zijn bestaan en functie bij de kerken bekend is. 
De RvA stelt een huishoudelijk reglement vast waarin onder meer een rooster van aftreden is 
opgenomen. Dit rooster dient de continuïteit van de RvA zoveel mogelijk te waarborgen. 
 
Artikel 3: adviesaanvraag 
Een kerkenraad kan de RvA schriftelijk, bij voorkeur middels e-mail, in een concrete situatie om advies 
vragen inzake vragen rond echtscheiding en/of hertrouwen, toepassing van de tucht daaronder 
begrepen. De adviesaanvraag bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle relevante feiten en 
omstandigheden en vermeldt tevens op welk(e) punt(en) advies wordt gevraagd. De aanvraag 
vermeldt niet de naam en adresgegevens van de betrokkene(n). De RvA kan schriftelijk of mondeling 
nadere informatie bij de kerkenraad opvragen alvorens te adviseren. Mondeling verstrekte informatie 
wordt door de RvA beknopt schriftelijk vastgelegd en aan de stukken toegevoegd. Uit de 
adviesaanvraag dient te blijken dat het betrokken kerklid geïnformeerd is over de aanvraag.  
 
Artikel 4: advisering 
De RvA is bevoegd een adviesaanvraag te weigeren indien blijkt dat de betrokken kerkenraad naar 
het oordeel van de RvA zelf niet voldoende heeft getracht tot een oplossing te komen of de 
adviesaanvraag buiten het taakveld van de RvA ligt. Het advies of de weigering daarvan wordt 
schriftelijk aan de kerkenraad uitgebracht, in beginsel binnen zes weken nadat de RvA de benodigde 
informatie heeft ontvangen. Het advies is gemotiveerd en bevat een beknopte opsomming van de 
informatie waarover de RvA heeft beschikt.  
Het advies is gebaseerd op de Schrift en houdt onder meer rekening met hetgeen rond huwelijk, 
echtscheiding, hertrouwen en tucht is besloten door de GS Amersfoort-Centrum 2005.  
 
 
Artikel 5: geheimhouding/archief  
Het advies is uitsluitend gericht aan en bestemd voor de kerkenraad en derhalve niet openbaar. De 
kerkenraad is bevoegd een afschrift van het advies aan de betrokkene(n) te verstrekken. De RvA 
neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle aan de RvA verstrekte informatie.  
De secretaris treedt als archivaris van de RvA op.  
 
Artikel 6: voorlichting 
De RvA geeft voorlichting aan kerkenraden en ontwikkelt zo mogelijk programma`s voor kerkenraden 
gericht op huwelijksvoorbereiding (onder andere huwelijkscatechese) en huwelijkscounseling, 
partnerkeuze en relatieontwikkeling. De RvA kan bij de uitvoering van deze taken met andere 
organisaties samenwerken en voor het bundelen van informatie en activiteiten ook gebruik maken van 
internet door een website op te zetten. 
 
Artikel 7: rapportage 
De RvA rapporteert telkens aan de volgende GS omtrent de aantallen aangevraagde en verstrekte 
adviezen alsmede de aard van die adviezen, met inachtneming van het in het artikel 5 bepaalde. 
Voorts wordt gerapporteerd omtrent de aan de kerkenraden verstrekte voorlichting en eventueel 
ontwikkelde programma`s alsmede de daarmee opgedane ervaringen. In de rapportage wordt al 
datgene vermeld dat de RvA wenselijk acht om tot een zo volledig mogelijke en inzichtelijke 
rapportage te komen. De RvA is gehouden vragen van de GS omtrent zijn functioneren en de 
uitgebrachte adviezen te beantwoorden en daarover zonodig nadere verantwoording af te leggen.  
 
 
Artikel 8: kosten 
De aan de advisering verbonden reis- en administratieve kosten kunnen bij de betrokken kerkenraad 
door de RvA in rekening worden gebracht.  
De RvA stelt telkens ten behoeve van de volgende GS een overzicht van de gemaakte kosten op en 
dient een begroting van de uitgaven in aan de hand waarvan de GS het budget kan vaststellen.  
 
Artikel 9: onvoorziene situaties 
In onvoorziene situaties beslist de RvA en legt daarvan verantwoording af aan de eerstkomende GS. 
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Presentatie 
Op 9 april presenteren de deputaten hun rapport. Kort schetsen zij de historische context. De GS van 
Ommen 1993 vroeg om gezamenlijk beleid, in Berkel 1996 en Leusden 1999 werden de contouren 
daarvan geschetst. Dit mondde uit in uitspraken waarin werd aangegeven op welke gronden 
echtscheiding mogelijk was. Tegelijkertijd gaf Leusden al een aanzet tot een diepere bezinning. In 
Zuidhorn is een eerste rapport van deputaten besproken. De focus verplaatste zich van een regel met 
uitzonderingen naar een terugkeren naar de basis van het huwelijk: “Wat God samengevoegd heeft, 
scheide de mens niet”.  
 
Deputaten kregen de opdracht om verdere bezinning binnen de kerken op gang te brengen. Ze 
hebben dat gedaan door middel van een gepopulariseerde versie van hun rapport, door artikelen, 
door gesprekken met kerkenraden en in contacten met de CGK, de NGK en de COGG. In het rapport 
wordt de oogst van deze bezinning aan de kerken gepresenteerd. Geconstateerd wordt dat vrijwel op 
elke kerkenraad het onderwerp de aandacht heeft gehad. Verder is de Raad van Advies ingesteld, die 
de kerkenraden kan ondersteunen bij hun besluitvorming. Inmiddels hebben velen deze Raad 
gevonden. Verder is gewerkt aan preventie door het ontwikkelen van materiaal voor 
huwelijkscatechese. Dit alles met het oog op versterking van het christelijk huwelijk. Deputaten geven 
aan dat de heroriëntering op Christus, het leven in de stijl van het Koninkrijk, een goed handvat is 
gebleken voor deze bezinning. 
 
Deputaten dringen er bij de synode op aan om te blijven bij het doel: het terugdringen van het kwaad 
van de echtscheiding en van het hertrouwen na een echtscheiding. Dat past niet bij Christus en de stijl 
van het Koninkrijk. Die basale benadering blijft geboden. Dat geeft meer houvast dan een systeem 
van een regel met uitzonderingen. De praktijk van de afgelopen jaren leerde dat dat uiteindelijk leidde 
tot uitholling.  
 
Tegelijkertijd geven deputaten aan oog te hebben voor de nood van de mensen die in zo’n situatie 
zitten. Dat laat de hoofdlijn onverlet, maar die nood vraagt wel om een pastorale benadering. Naar 
hun oordeel geeft de Bijbel daar goede leiding in als je de wijsheid zoekt in de hele Schrift. Op dat 
punt is een aantal hermeneutische beslissingen genomen, die deputaten vrijmoedig aan de synode 
voorleggen. Deputaten vragen de synode een weg te kiezen die kerkelijk begaanbaar is en door de 
kerken gedragen wordt.  
 
Een herbenoeming achten ze niet nodig. Indien de synode hun advies overneemt, kan de Raad van 
Advies ingesteld worden en een duidelijk omschreven taak krijgen. Indien de synode het voorstel niet 
overneemt, kunnen de kerken de kwestie beter laten rusten. Deputaten geven tot slot aan hun 
zienswijze niet door te willen drukken. Als er weerstand bestaat tegen deze benadering, past 
geestelijke bescheidenheid. Een nieuwe studietaak zien deputaten voor zich niet.  
 
Bespreking 
De bespreking van het rapport van deputaten strekt zich uit over drie dagen. De eerste ronde, plus 
een gedeelte van de beantwoording door deputaten, wordt gehouden op vrijdag 27 mei. Hiervoor is 
bewust gekozen om ook de buitenlandse afgevaardigden de gelegenheid te bieden op een belangrijk 
thema hun inbreng te leveren. Deputaten ronden hun beantwoording af op 18 juni. Op 24 juni vindt de 
2e ronde en de besluitvorming plaats. Van de deputaten zijn aanwezig geweest drs. A.L.Th. de 
Bruijne, mr. C.H. de Haan, ds. H.J. Messelink, ir. K. Mulder, ds. H.J. Siegers en ds. J.H. Smit.  
 
Namens de commissie Friesland die deputaten begeleidt, introduceert ds. Van Benthem het 
onderwerp. Hij betreurt het ten diepste dat in sommige commentaren de indruk wordt gewekt dat voor 
deputaten de Schrift niet het laatste woord zou hebben. Hij geeft aan juist diep geraakt te zijn door het 
respect voor de bijbel en de keuzes die gemaakt zijn na intensieve bestudering. Deputaten moeten 
met hun rapport rekenschap afleggen aan de synode, maar bovenal ook aan God. Dat geldt ook de 
mensen die deputaten betichten van loslating van Gods Woord. Het onderwerp ligt gevoelig, en de 
materie is niet gemakkelijk. Laten we intensief ons bezig houden met de punten waarop we samen 
verder kunnen komen. Hij spreekt de vurige wens uit dat het overleg eraan mag bijdragen dat het 
kostbare geschenk van het huwelijk gerespecteerd en beschermd wordt. 
 
In de eerste ronde voeren namens de Australische kerken br. Breen en ds. Huizinga het woord. Naar 
het oordeel van Breen wordt op pagina 16 van het rapport voorbijgegaan aan het normatieve 
onderwijs van de bijbel. Het woord billijken geeft te veel ruimte voor echtscheiding. Ook de 
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voorbeelden die genoemd zijn, noemt hij verontrustend. Hij vindt het jammer dat deputaten niet 
uitdrukkelijker opteren voor de scheiding van tafel en bed. Hij adviseert om in andere situaties dan in 
de bijbel zijn beschreven nadrukkelijker terug te grijpen op Mat. 19 en 1 Kor. 7. Hij pleit ervoor de 
echtscheidingsgronden die in de bijbel worden beschreven: overspel en kwaadwillige verlating, te 
handhaven. In zo’n situatie is hertrouwen geen echtbreuk. 
Ds. Huizinga staat stil bij het huwelijk als verbond. Hij vraagt zich af of het spreken over het verbond 
als onverbreekbaar juist is. We kennen toch bijbelse voorbeelden van een verbroken verbond. In zo’n 
situatie hoeft een partner niet gebonden te zijn aan het ja-woord, de eed, die hij/zij heeft afgelegd. Er 
kan dan ook de mogelijkheid bestaan van hertrouwen. En dan liever niet buiten de kerk. Waarom zou 
je de leer omtrent het huwelijk juist op dit moment niet uitdrukkelijk naar voren brengen en het paar 
Gods zegen meegeven? 
 
Een aantal sprekers geeft aan ingenomen te zijn met de radicaliteit die uit het stuk spreekt: leven naar 
de stijl van het koninkrijk, niet minimaliseren, maar maximaliseren. Maar waarom is daar in de 
concrete uitwerking zo weinig voor gekozen? Zij zien enerzijds een genormeerde benadering, maar 
anderzijds speelt een begrip als haalbaarheid een (te) belangrijke rol. Het begrip ‘onvoorziene situatie’ 
lijkt ook de deur open te zetten naar een ongewenste praktijk. Wat betekent concreet de opmerking 
dat Paulus het onderwijs van de Here Jezus toepast in 1 Kor. 7? De suggestie wordt gewekt dat wij 
middels nieuwe regels dat onderwijs kunnen gaan toepassen in andere situaties. Dat lijkt op 
voortgaande openbaring, op illuminatie boven inspiratie. Zou het ook niet beter zijn om hier te spreken 
over een mogelijke exegese, naast de andere exegese die onder ons tot op heden gangbaar was?  
Wat betekent het als je in bepaalde situaties iets naar billijkheid moet benoemen als het minste 
kwaad. Schuilt daar niet tevens te gemakkelijk een zekere legitimatie in?  
 
Anderen vinden dat deputaten de gereformeerde lijn, zoals door Leusden bevestigd, verlaten. Tot op 
heden heeft de kerk altijd in een tweetal situaties een nieuw huwelijk toegestaan.  
Verder sprak Leusden uit dat een kerkenraad kan berusten in een echtscheiding, zonder dat een 
tweede huwelijk tot de mogelijkheden behoorde. Uiteindelijk komen deputaten niet ver van deze lijn uit 
in hun conclusies, maar halen ze exegetisch en hermeneutisch wel veel overhoop. Dat zorgt voor 
vervreemding bij velen. Daarnaast moeten de kerkenraden toch zelf weer afwegingen gaan maken. 
Bovendien hebben deputaten de kaders vervangen, terwijl Zuidhorn uitsprak dat het geen aanbeveling 
verdient bestaande richtlijnen nader te preciseren. Zowel in het rapport als in de voorstellen worden 
geen gronden genoemd om de richtlijnen van Leusden te vervangen. 
Anderen verdedigen de stelling dat in het NT nergens groen licht wordt gegeven voor hertrouwen na 
een scheiding. Het eerste huwelijk is nooit ontbonden, ook al leven mensen gescheiden. 
 
Er wordt gewezen op de missionaire positie van christenen in de samenleving. Wat doen we met 
mensen die tot geloof komen maar die een totaal ander ethische denkpatroon hebben? Is daar 
voldoende oog voor?  
Deputaten geven aan dat een 2e huwelijk niet kerkelijk bevestigd kan worden. Gemist wordt de weg 
die dan wel gegaan moet worden. Hoe moet je zo’n punt in de eredienst in het gebed aan de orde 
stellen als kerkelijke bevestiging is afgewezen. Kun je dan wel een zegen vragen over het huwelijk? 
Breng je jezelf niet in een geweldige spagaat door aan de ene kant eventueel te berusten in een 
volgend huwelijk en aan de andere kant dat niet kerkelijk te bevestigen? Kan dat eigenlijk wel? Neem 
je als kerkenraad dan wel of geen verantwoording voor dat tweede huwelijk? En wat betekent art. 70 
KO in dit verband. Kan een echtpaar dat artikel aangrijpen om bevestiging als het ware af te dwingen? 
 
De consistentie in de doorwerking van het begrip ‘stijl van het koninkrijk’ oogst veel waardering, zoals 
al gezegd. Er wordt blijdschap uitgesproken over het feit dat deputaten niet komen met een checklist. 
Maar welk springende punt binnen die stijl is nu concreet te benoemen? Is dat niet het punt van de 
verzoeningsgezindheid? Was er niet meer te oogsten geweest uit deze benadering? Verder wordt 
gemist het waarderend spreken van de bijbel over het ongehuwd blijven. Daar zijn toch ook mooie 
dingen over te zeggen? 
 
Tucht/KO 
Een apart onderwerp van bespreking is het punt van de publieke bestraffing die deputaten voorstellen. 
Sommigen menen dat hier onvoldoende grond voor is. De kerk heeft mogelijkheden genoeg tot 
vermaan. Daartoe zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Ook is het de vraag of je op dit moment, 
nu de synode opdracht heeft gegeven tot een algehele herziening van de KO, een nieuw artikel vast 
moet stellen. Kunnen we dat niet beter aan deputaten KR&KO meegeven? We zitten daarnaast in een 
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tijd van discussie. Deze wijziging in denken zal ook moeten wortelen in de kerken. Hebben deputaten 
rekening gehouden met een overgangsperiode? 
Anderen wijzen erop dat deze tussenvorm juist de verantwoordelijkheid laat bij degene die hem 
draagt, namelijk de persoon in kwestie. De kerkenraad kan niet de verantwoordelijkheid van het 
gemeentelid overnemen. Tegelijkertijd gaat het over een publieke zaak. De overtreding mag benoemd 
worden, waarbij de raad aan kan geven geen vrijmoedigheid te hebben om tot verdere 
tuchtmaatregelen over te gaan.  
 
Huwelijkscatechese 
De aandacht voor de preventie die deputaten beklemtonen in hun besluiten ontmoet brede 
instemming. Vraag is alleen of je het volgen daarvan kunt verplichten aan belijdende leden. Wat 
zouden de eventuele consequenties dan zijn voor het niet volgen? We hebben al het imago van een 
regeltjeskerk. Dit past niet in een geestelijke omgang met mondige leden.  
 
Antwoord deputaten 
Deputaten danken de vergadering voor het meedenken en de uitvoerige reacties. Wat betreft de 
radicaliteit geeft ds. Smit aan dat uiterlijke regels zonder de besnijdenis van het hart van nul en 
generlei waarde zijn. Waarom toch zo’n rapport, dat sommigen kenschetsen als ‘beheersingsdenken’? 
Dat heeft te maken met de fase waarin we nu zitten.Tussen Leusden en Zuidhorn heeft studie plaats 
gevonden, nu zijn de reacties van de kerken verwerkt. Dat heeft het karakter bepaald. Ds. Smit 
relativeert de nadruk die wordt gelegd op de exegese van 1 Kor 7. Je kunt niet aan de spijker van een 
exegese een complete ethiek ophangen. 
 
Drs. de Bruijne gaat in zijn antwoord in op de brs. uit Australië. Als blijkt dat het woord billijken voor 
sommigen iets van een legitimatie inhoudt, dan moeten we naar een ander woord zoeken, want dat is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling. Daarin moet dus ook geen verborgen leiding van de Heilige Geest 
gezien worden of zoiets. Je kiest in een dergelijke situatie voor het mindere kwaad. In dit verband is 
geen enkele keuze een goede keuze. 
Als deputaten spreken over het berusten in een scheiding bijvoorbeeld van een psychopaat, betekent 
dat niet automatisch dat er de mogelijkheid bestaat tot hertrouwen. Integendeel. Je bent niet vrij. Maar 
het gaat een stap te ver om vanwege dat beginsel een scheiding volledig af te keuren. In 1 Kor. 7 is 
naar zijn mening ook geen sprake van scheiding van tafel en bed (separation) maar van scheiding 
naar het Romeins recht (divorce). 
Een ander punt betreft de karakterisering van een huwelijk. Hebben we te maken met een 
(on)verbreekbaar verbond in de zin van ds. Huizinga, of met een nieuwe eenheid op zijnsniveau 
(ontisch, onverbreekbaar) zoals door anderen wordt gesuggereerd. Dat laatste wijst De Bruijne af. 
Zijns inziens ga je dan een filosofie inlezen in de Bijbel. De lijn van het verbreken van een verbond is 
wel toepasbaar. Maar, ook dan, als het verbond verbroken is, getuigen je woorden tegen je. De 
beloften die gedaan zijn, zijn niet weg.  
Het punt van niet hertrouwen in de kerk ligt moeilijk. We zijn deze benadering niet gewend, maar je 
mag er ook op rekenen dat er gewoontevorming plaats kan vinden. Nu is het een geweldige breuk in 
bepaalde situaties, over 20 jaar weten we wellicht niet anders meer. Tegelijkertijd kun je punten 
ontwikkelen om leiding te geven in dergelijke situaties. Dat de kerk bij de mensen wil zijn op zo’n 
moment van een keuze voor hertrouwen is een goed uitgangspunt. Maar dat kan ook op andere wijze 
dan middels een bevestiging. 
Hij benadrukt dat deputaten er uitdrukkelijk voor kiezen om af te wijken van het klassieke standpunt: je 
mag hertrouwen ‘in 2 gevallen’. Leusden, waar een derde categorie werd ingevoerd van situaties 
waarin een raad kan berusten in een scheiding, heeft al helder gemaakt dat wanneer je gaat spreken 
in termen van gronden er voortdurend de neiging zal zijn om te kijken of er rek in zit. Deputaten kiezen 
daarom voor niet hertrouwen na een echtscheiding. Dat wringt wellicht in enkele individuele situaties, 
vandaar dat er nog een zekere ruimte is gelaten: wel hertrouwen, maar zonder kerkelijke bevestiging. 
Ook dat is overigens geen absoluut gebod. Uiteindelijk berust de verantwoordelijkheid bij de 
plaatselijke kerk.  
 
Vervolg beantwoording 
Deputaten zetten 18 juni de beantwoording voort. Ds. Smit geeft aan dat het meeste van hetgeen 
aangedragen is terug te vinden is in de nieuwe conceptbesluitteksten. Hij constateert eenstemmigheid 
om in te zetten bij het verlangen te leven naar de stijl van het koninkrijk. Laat dat het voornaamste 
blijven. Dat moet landen in de gemeente van Christus. Neem daar een besluit over en laat dat 
vooropgaan, en ga niet meteen over naar een: dit wel en dat niet. Verder maakt hij duidelijk dat het 
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niet de bedoeling is de exegese van 1 Kor. 7 te sanctioneren. De synode behoeft daar ook geen 
oordeel over te geven. Het gaat voor u om de uiteindelijke besluiten. En om de hoofdlijn: iedereen kan 
wel een uitzondering bedenken. 
 
Drs. de Bruijne zet de beantwoording voort, geconcentreerd rond een drietal thema’s. Hij begint met 
de stijl van het koninkrijk. Hij noemt een aantal karakteristieken. Tegenover een rechtvaardigend 
spreken, een legitimatie van zwakte, stelt hij maximale toewijding. De nadruk ligt op zelfverloochening 
en het kruisdagen in navolging van Jezus Christus’ weg naar het komend koninkrijk. Deze 
levensrichting wordt alleen begrijpelijk vanuit de vreugde en de gemeenschap met deze Christus. 
Geestelijke groei, je deelgenoot weten van de genade, dat is de enige weg waarlangs de zonde kan 
worden bestreden. Het gaat ook verder dan het OT. Jezus’ spreken in de bergrede bijvoorbeeld is van 
een algemene radicaliteit. We moeten daarom ook niet geïsoleerd spreken over echtscheiding. Het 
geheel van de levensstijl, ook van de gemeente in zijn totaliteit, is van groot belang. Alleen blijven na 
een scheiding is vanuit de schepping bekeken vreemd. In het OT wordt niet voor niets gesproken over 
hertrouwen. Toen was alleen blijven uitzondering. De Here Jezus en Paulus spreken er anders over. 
Dat is alleen te begrijpen vanuit de vervulling door Jezus van het Oude Testament. Kortom, de stijl 
van het koninkrijk houdt veel meer in dan alleen gericht zijn op verzoening, zoals door sommigen 
gesuggereerd. 
 
Wat betreft de hermeneutiek geeft De Bruijne aan dat er kennelijk op dat punt veel misverstanden 
liggen. Deputaten hebben nooit willen beweren dat we zelf in de bijbel zouden moeten zoeken naar de 
achterliggende bedoeling. Hun spreken is wel geïnterpreteerd als: de bijbel laat ons alleen enkele 
tijdgebonden voorbeelden zien, waar we nu zelf onze aan toe kunnen voegen, met onze uitleg. Maar 
het kernpunt voor deputaten ligt in Mat. 5 waar gesproken wordt over Jezus die de wet niet afschaft, 
maar haar vervult. Hij geeft daar voorbeelden, bijvoorbeeld inzake het zesde en zevende gebod, wat 
dat concreet inhoudt: handhaving van de wet en vervulling tot het maximum. Gij dan zult volmaakt zijn 
is het grote beginsel. Vandaar uit spreken deputaten. Dat maakt de hermeneutische keuzes die 
gemaakt zijn ook duidelijk anders dan de keuzes die gemaakt worden in het rapport Vrouwelijke 
Ouderlingen en Predikanten van de NGK. Daar wordt gesteld, kort geformuleerd: we ontdekken twee 
lijnen; vervolgens: we komen daar niet uit, dus mogen we zelf een keuze maken. Als je meerdere 
lijnen ontdekt zul je binnen het kader van de Schrift naar een antwoord moeten zoeken. Dat hebben 
deputaten gedaan door naast de teksten die vaak gebruikt worden rondom dit onderwerp het geheel 
van de bijbel in de discussie te betrekken. De overeenkomst met het rapport VOP is dat deputaten 
oog willen hebben voor het feit dat het Woord is gesproken op een bepaalde plaats in een bepaalde 
tijd. Maar ook dan is er geen vrije interpretatie aan de orde maar kijk je naar het geheel.  
 
De opmerking over ‘onvoorziene situaties’ heeft kennelijk tot veel misverstanden geleid. Deputaten 
verwijzen naar een bijdrage van prof. dr. J. van Bruggen, die aangeeft dat de bijbel geen codex is 
waarin je een opsomming kunt vinden van alle situaties die je in het leven tegenkomt. Wel geeft de 
bijbel de richting aan. Deputaten zijn het daar ten volle mee eens. De gemeente moet met de gegeven 
openbaring, de bijbel, aan het werk en deze toepassen. Dan luistert het nauw. Dat is wat we ten 
diepste bedoelen. De Schrift wijst de richting, maar is geen wetboek. Ethiek is meer dan een exegese 
van een bepaald bijbelgedeelte. 
 
Wat betreft de kerkelijke bevestiging van een 2e huwelijk geven deputaten aan dat in principe af te 
wijzen. Er kunnen uitzonderingen denkbaar zijn, maar daarover zal de Raad van Advies een uitspraak 
moeten doen. Deputaten willen de verschillende situaties niet onderbrengen in een aantal hokjes. Dat 
doet afbreuk aan het principiële uitgangspunt. De Raad van Advies kan een onafhankelijk oordeel 
vellen. Daarmee is het van de tafel van de kerkenraad af, een raad die niet altijd in staat zal zijn tot 
een beoordeling. Vergeet niet dat er vaak bovendien twee gemeenten bij betrokken zijn.  
Artikel 70 kan volgens deputaten niet gebruikt worden als breekijzer om een 2e huwelijk kerkelijk te 
bevestigen. Het is geen wet van Meden en Perzen. Vergelijk art. 56 over de kinderdoop. Ouders die 
onder censuur staan kunnen niet met een beroep op dit artikel toch hun kind laten dopen. 
 
Wat betreft de openlijke bestraffing geven deputaten aan hier met name het welzijn van de gemeente 
op het oog te hebben, een van de drie doelstellingen van de kerkelijke tucht. De afkondiging dient om 
ook de gemeente als geheel te helpen bij de worsteling om te leven naar de stijl van het koninkrijk. 
Samen sta je voor Gods aangezicht, in een gezamenlijke verootmoediging voor de Here, biddend om 
vernieuwing. Die geestelijke dimensie vormt het hart van de kerkelijke tucht. Niet altijd kunnen andere 
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vormen van tucht toegepast worden. Er is een groot verschil tussen onmacht om naar Gods wil te 
leven, zonder verzet, en onwil om te doen wat God van je vraagt.  
Indien mogelijk zal de afkondiging gedaan worden met instemming van de betrokkene(n). Indien die 
instemming er niet komt, is toestemming van de classis nodig. Dat kan even duren, maar het is maar 
een van de middelen om pastoraal leiding te geven aan de gemeente. 
Gaan we op deze wijze van de justitiële tucht naar judiciële tucht, zoals in een van de brieven 
gesuggereerd? Dat is bepaald niet de context waarin deputaten willen denken. Het hart van de tucht 
zit niet in de maatregel, maar is een geestelijke zaak. Het judicium is zeker niet bedoeld om 
terughoudendheid in tuchtuitoefening te bevorderen. Hetgeen beoogd wordt, is feitelijk het 
tegenovergestelde. Nu bespeuren deputaten nogal eens terughoudendheid bij kerkenraden om zonde 
zonde te noemen. Tegelijkertijd bestaat de neiging om de tucht nogal mechanisch toe te passen: bij 
situatie x hoort maatregel y, zonder dat goed gekeken wordt naar achtergronden, zoals zwakte in 
geloof, onvermogen etc. Beide ontsporingen willen deputaten tegengaan. 
 
Besluitvorming 
Op 24 juni vindt de afrondende bespreking plaats. Ds. Ophoff dient een amendement in op besluit 4. 
Hij wil op dit moment geen nieuw artikel invoeren tussen de artikelen 75 en 76 van de KO, gelet op de 
algehele herziening die aan de orde is. Verder wil hij deputaten KR&KO de opdracht geven om de 
bezien of een aanvullende maatregel inzake de kerkelijke tucht noodzakelijk is. Zijns inziens is het 
voorstel te veel eenzijdig vanuit dit deputaatschap op de tafel van de GS gekomen. Een bredere 
bezinning, waarbij ook de andere geboden een plaats hebben, lijkt hem daarom gewenst. Het heeft 
een uitdrukkelijke kerkrechtelijke kant, denk aan de rol van de classis. Ds. Pathuis sluit zich hier deels 
bij aan. Hij stelt daarom voor om in besluit 4a de materie waarop het besluit betrekking heeft 
uitdrukkelijk te noemen. De overige zaken kunnen dan door KR&KO worden meegenomen. Deputaten 
nemen dit over.  
 
Ds. H. van den Berg stemt in met de gedachte achter de huwelijkscatechese. Echter een verplicht 
stellen gaat hem te ver. Hij stelt daarom per amendement voor te spreken van ‘krachtig stimuleren’. 
Deputaten hechten aan hun formulering. Stimuleren beschouwen zij als een aanvullende maatregel, 
terwijl zij het duidelijk als voorwaarde willen opnemen. 
 
Ondanks het feit dat deputaten een deel van zijn amendement hebben overgenomen, handhaaft ds. 
Ophoff zijn amendement. Zolang er geen nieuwe kerkrechtelijke bepalingen zijn kunnen we beter 
besluit 4a van Zuidhorn aanhouden. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 24 tegen 
verworpen. 
Het amendement van ds. Van den Berg wordt met 20 stemmen voor en 16 tegen aanvaard.  
 
Hierna worden de besluiten met algemene stemmen genomen. Bij besluit 2 blijft ds. Siegers, tevens 
deputaat, buiten stemming. 
 
 
Ter afsluiting spreekt de preses de vergadering als volgt toe: 
 
Met spanning is binnen en buiten de kerken uitgezien naar onze behandeling van de voorstellen van 
deputaten huwelijk en echtscheiding. Vanmiddag hebben we onze besluitvorming afgerond. Het 
resultaat van een intensief proces wordt nu aan de kerken aangeboden. 
 
Graag spreek ik mijn erkentelijkheid uit voor de manier waarop deputaten het gesprek met de kerken 
gezocht hebben en gestalte hebben gegeven. Op de synode van Zuidhorn hebben ze uitvoerig 
verantwoording afgelegd van hun werkwijze. In de jaren daarna hebben ze via vergaderingen, 
persartikelen, spreekbeurten en brieven het gesprek met de kerken gezocht. Op déze synode zijn ze 
open het gesprek aangegaan met de synodecommissie, met afgevaardigden van buitenlandse kerken 
en met de leden van de synode. Voor het geduld en de zelfkritiek waarmee ze dat deden, hebben we 
alle respect. Ze hebben veel over zich heengekregen. Het zal hen ongetwijfeld wel eens moedeloos 
gemaakt hebben. Ik weet me de tolk van de synode als ik hier en nu publiek uitspreek dat wij 
waardering hebben voor de constructieve manier waarop u met alle commentaar bent omgegaan. U 
hebt vastgehouden aan uw insteek. U hebt verduidelijkt waar u naar uw gevoel werd misverstaan. En 
ongetwijfeld bent u ook zelf verder gekomen in het onderscheiden waar de pijn wel en niet terecht lag. 
Royaal nam u terug waar uw formuleringen minder gelukkig waren. 
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Laat me hier en nu ook mijn dank mogen uitspreken aan allen in de kerken die het gesprek met 
deputaten zijn aangegaan. En die door hun inbreng hebben duidelijk gemaakt wat ze waardeerden in 
de aanpak van deputaten en waar hun moeiten zaten. Dat heeft er allemaal toe bijgedragen dat we nu 
- na een goed samenspel van deputaten en commissie - tot afgewogen besluitvorming hebben 
kunnen komen. Het is iets om dankbaar voor te zijn dat we als kérken in deze tijd tot dergelijke 
besluiten hebben mogen komen. 
Want inhoudelijk mogen we dankbaar zijn voor wat nu op voorstel van commissie en deputaten 
besloten is. We zien ons als kerken geplaatst voor een afkalving van het christelijk huwelijk. 
Deputaten hebben ons met klem geadviseerd om daartegenover niet vanuit een soort 
beheersingsdenken te gaan zoeken naar een formulering van allerlei situaties waarin een 
echtscheiding gebillijkt zou kunnen worden. Maar ze hebben ons opgeroepen op de nood geestelijk te 
antwoorden en daarbij positief in te zetten. Vanuit de overvloedige genade van Christus mogen we 
elkaar aansporen tot maximale toewijding aan God en zijn wil. Niet alleen op het terrein van huwelijk 
en echtscheiding, maar in heel ons christelijk leven. We willen ons onderwerpen aan wat Christus 
gebiedt en weten ons geroepen daaraan vast te houden ook als dat tegen ons eigen vlees of tegen de 
stroom van de publieke opinie ingaat. Als het op zelfverloochening en offerbereidheid aankomt, is dat 
mógelijk vanuit het perspectief van Gods komend koninkrijk. Dat perspectief bewaart ons ervoor 
allerlei zaken van en geluk in dít leven onmisbaar te achten. Het stimuleert ons tot trouw en 
gehoorzaamheid ook als dat moeite betekent. Deputaten hebben aangegeven absoluut niet de weg 
op te willen van een redeneren vanuit een voortgaande openbaring of vanuit een relativering van welk 
bijbels gebod dan ook. Zij zijn niet op zoek geweest naar een ‘woord achter het Woord van God’, maar 
juist naar het onderwijs van heel de Schrift. Het valt in hen te prijzen dat ze hun eigen concrete 
exegeses daarbij niet als hoogste wijsheid presenteren, maar kritiek daarop heel uitdrukkelijk mogelijk 
achten. Het heeft zelfs op hun eigen voorstel een plaats gekregen in de uiteindelijke besluitteksten. 
 
De tweede zaak waarop ik wil wijzen is dat deputaten ons geen voorstel hebben gedaan om allerlei 
situaties te gaan benoemen waarin een echtscheiding geoorloofd zou zijn en andere waarin daarin 
berust zou kunnen worden. Alsof we daarmee het kwaad zouden kunnen indammen of zelfs in 
bepaalde situaties zouden kunnen legaliseren. Ze hebben juist tegenover de hedendaagse trend heel 
positief aandacht gevraagd voor het huwelijk als instelling van God en voor de door Christus bevolen 
trouw aan het huwelijksverbond. Wat de reden ook mag zijn: een gebroken huwelijk is altijd een 
kwaad. We worden in de besluiten die genomen zijn, opgeroepen om daar méér dan tot nu toe ernst 
mee te maken. In de preventieve sfeer: door huwelijkscatechese. In de pastorale sfeer: door in alle 
situaties in te zetten op berouw en verzoening en daarvoor ook de weg open te houden. En in de 
juridische sfeer: door te wijzen op het karakter van een eens voor God en zijn heilige gemeente 
gegeven ja-woord ‘tot de dood’. In een kwaad als echtscheiding kan alleen maar berust worden als er 
sprake is van een ander, nog groter kwaad. Maar dan hebben we het wel over een situatie die bij 
scheiding niet tot opluchting, maar op meer dan één manier tot verootmoediging noopt! 
 
Daarbij zijn deputaten ten aanzien van de tuchtoefening -en dat is het derde waarvoor ik op dit 
moment uw aandacht vraag- niet gevallen in de kuil van een dopers volmaaktheidsdenken. Het ís niet 
zo dat onze geestelijke kracht of onze gehoorzaamheid zo groot zijn dat we met gebrokenheid en met 
zwak geloof, met wat tegen onze wil in ons is overgebleven (avondmaalsformulier), anders gezegd: 
met het vlees en het lichaam der zonde (DL V), niet meer zouden hoeven rekenen. Er ís de 
overvloedige genade van Christus en er is de roeping tot maximale toewijding aan God en zijn wil. 
Maar er zijn ook geknakte rieten en walmende vlaspitten die door God niet gebroken resp. gedoofd 
worden. Daarmee wordt geen zonde goedgepraat. Daarmee wordt wel erkend dat wij in dit leven niet 
altijd zover komen als wij wel zouden willen. Ook dit is een belangrijk gereformeerd accent in een 
wereld waarin nog altijd gedachten van maakbaarheid en zelfs volmaakbaarheid worden gekoesterd. 
Wij zijn en blijven aangewezen op het werk van onze Heiland, tot in onze beste werken toe. Dat praat 
geen zonde goed, maar drijft ons te meer naar het bloed van de verzoening en naar de Geest van de 
bekering. 
Van die christelijke nuchterheid getuigt ook het besluit om een raad van advies in te stellen om 
kerkenraden te adviseren voor vaak complexe situaties. Zoals we ook oog moeten hebben voor het 
gevaar dat echtscheidingen waarbij geen of nog geen tucht geoefend kan worden, de kans krijgen op 
een slechte wijze door te werken in de gemeenten. In de aanvullende maatregel van censuur die er is, 
krijgt de bescherming van de gemeente tegen de doorwerking van het kwaad gestalte. 
 
De inzet en insteek van onze besluitvorming is hoog. Maar op alle mogelijke manieren blijkt rekening 
gehouden te moeten worden met ons aller zwakheid en kwetsbaarheid in het geloof. Die hoge inzet 
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en insteek zijn dus niet gebaseerd op onze kracht of op ons geestelijk niveau. Heel de problematiek 
van echtscheiding en van zoveel andere kwaden maakt ons juist klein en heeft ons deze besluiten 
doen nemen in verootmoediging tegenover onze God. En in het besef dat wij ook hier alleen in Hém 
onze kracht en wijsheid kunnen vinden. Ons gebed is dat Hij de genomen besluiten wil heiligen en 
gebruiken voor de eer van zijn naam. Want het gaat immers wel om de stijl van zíjn rijk die wij hebben 
te vertonen! 
 
 
Artikel 58 30-09-2005 
Benoeming Raad van Advies huwelijk en echtscheiding 
 
Op voordracht van het moderamen benoemt de synode de volgende personen tot lid van de Raad van 
Advies huwelijk en echtscheiding: 
 
primi aftredend secundi 
H.A. Snoeijer-Hoekstra, Baflo 2011 vanuit de hulpverlening:  
A. van Weeghel-Admiraal, Staphorst 2014 J. Prins-Antonides, Middelstum 
H.J.Siegers (s), Ommen   2014  
P.J.Trimp, Goes   2008 vanuit het pastoraat: 
J. Bolt, Assen  2014 H.Geertsma, Assen 
 2008 J. van Benthem, Leusden 
Externe adviseurs  2008  
Drs. A.L.Th. de Bruijne 2014 vanuit het recht en kerkrecht 
Prof. Dr . M. te Velde 2011 H. Beugelink, Leerdam 
 
 
Artikel 59 24-06-2005 
Bezwaren en revisieverzoeken inzake huwelijk en echtscheiding 
 
Voorstel: commissie Fryslân 
 
Materiaal: 
 
1. Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 41 besluiten 1 en 3 t/m 5: 

Besluit 1: deputaten huwelijk en echtscheiding te benoemen met de opdracht: 
a. zorg te dragen voor een brede bezinning in de kerken op de terreinen van huwelijk, het 

alleen-gaan, huwelijksvoorbereiding en echtscheidingsvragen, alsmede de zin en status 
van de kerkelijke bevestiging; 

b. deze bezinning te stimuleren met o.m. de uitgave van een, door te benoemen deputaten 
op te stellen, verkorte, breder toegankelijke versie van het deputatenrapport, waarin de 
bespreking ter synode is verwerkt en die als studierapport binnen de kerken 
gepresenteerd wordt; 

c. aan die bezinning leiding te geven door publicaties van deputaten in de kerkelijke pers en 
door het ontplooien van toerustende activiteiten gericht op ambtsdragers, direct 
betrokkenen en andere gemeenteleden; 

d. te benoemen deputaten op te dragen de reacties uit de kerken te verdisconteren in hun 
rapportage aan de generale synode, en ook de mogelijkheden na te gaan om andere 
kerken in binnen- en buitenland bij de bezinning te betrekken. 

Besluit 3a:  
a. voorlopig tot aan de volgende generale synode een raad van advies in te stellen om de 

kerkenraden te adviseren inzake echtscheiding en hertrouwen; 
b. dit orgaan samen te stellen uit vijf personen: een ethicus, een kerkrechtdeskundige, een 

jurist (m/v), een hulpverlener (m/v) en een ervaringsdeskundige (m/v); 
c. te benoemen deputaten op te dragen: 

 vijf geschikte personen voor deze raad aan te zoeken; 
 een instructie voor deze raad op te stellen; 
 ernaar te streven dat deze raad van advies operationeel is per 1 november 2002; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

d. te bepalen dat de raad van advies samen met deputaten echtscheidingszaken aan de 
generale synode rapporteert; 

e. de kerkenraden aan te bevelen zich in situaties van echtscheiding en hertrouwen tot deze 
raad te wenden. 

Besluit 3b: 
te benoemen deputaten op te dragen in de instructie voor de raad van advies ook op te nemen 
dat het tot de taak van deze raad behoort de kerken te informeren met betrekking tot 
huwelijksvoorbereiding,huwelijkscounseling, partnerkeus en relatieontwikkeling. 
Besluit 4a: 
uit te spreken dat de kerken tot aan de volgende generale synode gerechtigd zijn om bij een 
situatie van echtscheiding en/of hertrouwen die in het licht van het onderwijs van Jezus niet 
goed is,maar waarin tegelijk geen vrijmoedigheid bestaat tot kerkelijke censuur, over de 
desbetreffende situatie, indien mogelijk na overleg met de betrokkenen, vergezeld van een 
bescheiden toelichting en op een ingetogen manier, een openlijk oordeel te geven in het 
midden van de gemeente. 
Besluit 4b: 
te benoemen deputaten opdracht te geven in overleg te treden met deputaten Kerkrecht en 
kerkorde om – in het licht van de moeiten die zich in de kerken voordoen bij het oefenen van 
kerkelijke censuur in situaties van echtscheiding en hertrouwen, en met verwerking van andere 
situaties van tuchtoefening – te bestuderen, of er in het licht van de Schrift aanvullende 
maatregelen van vermaan en tucht mogelijk en wenselijk zijn, en daarover aan de 
eerstvolgende generale synode voorstellen te doen. 
Besluit 5: 
te benoemen deputaten opdracht te geven om in het licht van de nieuwe bezinning op huwelijk 
en echtscheiding aandacht te schenken aan vragen betreffende bevestiging van tweede 
huwelijken na echtscheiding en met het oog daarop de zin en status van de kerkelijke 
huwelijksbevestiging te bezien. 
brief van de Gereformeerde Kerk te Eindhoven-Best d.d. 29 januari 2005 met een bespreking 
van bezwaren tegen het rapport van deputaten echtscheiding (aan de GS Zuidhorn) en de 
daarop volgende rapporten van deputaten huwelijk en echtscheiding en tevens bezwaren tegen 
de Raad van Advies; 
brief van br. D.J. Aalvanger c.s. te Zwolle-Zuid d.d. 14 februari 2005 met uiting van bezwaren 
tegen het rapport dat door deputaten echtscheiding uitgebracht is aan de GS Zuidhorn en een 
algemeen geformuleerde oproep om op grond van Schrift, belijdenis en kerkorde art. 41 van de 
GS Zuidhorn terug te nemen; 
brief van de kerk te Almere-West d.d. 17 februari 2005 met bezwaren tegen het studierapport 
dat in opdracht van de GS Zuidhorn door deputaten echtscheiding is vervaardigd en het niet 
kunnen ratificeren van art 41 van de GS Zuidhorn; 
brief van de kerk te Almere-Oost d.d. mei 2004 met uiting van bezwaren tegen het rapport van 
deputaten echtscheiding, uitgebracht aan de GS Zuidhorn en tevens bezwaar tegen de 
ingestelde Raad van Advies en het daarom niet ratificeren van artikel 41; 
brief van de kerk te Nijmegen d.d. 14 september 2004 met breedvoerige bezwaren tegen het 
rapport van deputaten echtscheiding aan de GS Zuidhorn en de populaire versie ervan en met 
algemeen bezwaar tegen art. 41 besluiten 1 t/m 5 en in het bijzonder bezwaar tegen de 
besluiten 3 en 4 van de GS Zuidhorn; 
brief van br. A.J. Flipse te Eindhoven d.d. 13 mei 2004 met bezwaren tegen de onschriftuurlijke 
lijn van de besluiten 1 t/m 5 van art. 41 en metbreedvoerig beschreven bezwaren tegen het 
rapport van deputaten echtscheiding aan de GS Zuidhorn; 
brief van br. J. Peters te Capelle aan de IJssel d.d. 30 oktober 2004 met een uitvoerige 
beschouwing van het rapport dat door deputaten echtscheiding uitgebracht is aan de GS 
Zuidhorn en voorstellen tot correctie van dit rapport; 
brief van de kerk te Ten Boer d.d. 8 mei 2004 die de kritische vragen uit de bespreking op de 
GS Zuidhorn signaleert zoals die verwoord zijn in art.41 besluit 1 grond 3; 
brief van br. H.R. Flipse c.s. te ’s Gravenpolder d.d. 29 januari 2005 met breedvoerige 
bezwaren tegen het studierapport dat in opdracht van de GS Zuidhorn door deputaten huwelijk 
en echtscheiding is vervaardigd en tevens wordt bezwaar geuit tegen besluit 4a van de GS 
Zuidhorn; 
brief van br. C. Boekholt c.s. te Hoogeveen d.d. 10 februari 2005 met het verzoek om art. 41 
besluiten 1b en 4a van de GS Zuidhorn uit het midden van de kerken weg te nemen en de 
kerken voorlichting te geven naar de zin van appellanten. 
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a. 

b. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
Besluit 1:  
 
(met betrekking tot de brieven onder Materiaal 2 t/m 8): 

de bezwaren tegen het rapport van deputaten echtscheiding aan de Generale Synode van 
Zuidhorn 2002-2003 niet als revisieverzoek te behandelen; 
de bezwaren als inhoudelijke bijdrage mee te nemen bij de bespreking van het rapport van 
deputaten huwelijk en echtscheiding. 

 
Gronden: 
 

de GS Zuidhorn heeft in haar besluiten het rapport van deputaten echtscheiding niet voor haar 
rekening genomen; 
de GS Zuidhorn heeft in art. 41 besluit 1 aan deputaten huwelijk en echtscheiding verzocht om 
zorg te dragen voor een brede bezinning en reacties uit de kerken verder te verdisconteren in 
haar rapportage aan de generale synode.  

 
Besluit 2:  
 
(met betrekking tot de brieven onder Materiaal 3 t/m 11): 

aan de hierin genoemde verzoeken tot revisie van art. 41 van de GS Zuidhorn niet te voldoen. 
 
Gronden: 
 

de besluiten van art. 41 van de GS Zuidhorn moeten niet op zichzelf gelezen worden of naar 
conclusies die appellanten eraan verbinden, maar in samenhang met en in het licht van de erbij 
gegeven gronden; 
de GS Zuidhorn heeft het rapport van deputaten echtscheiding niet voor haar rekening 
genomen. Zij heeft de bezinning op het onderwerp willen stimuleren via een studierapport, 
waarin de discussies en kritische vragen ter synode zouden worden verwerkt. Bezwaren tegen 
genoemd studierapport kunnen niet dienen als grond voor revisie van Acta art. 41 van de GS 
Zuidhorn; 
het besluit tot instelling van de Raad van Advies heeft een voorlopig karakter (tot de volgende 
synode); de gronden worden niet aangevochten;  
het besluit tot het toestaan van het uitspreken van een openlijk oordeel in het midden van de 
gemeente heeft een voorlopig karakter (‘tot aan de volgende generale synode’) in afwachting 
van verdere kerkelijke bezinning mede in relatie tot de kerkelijke tucht; 
de GS Zuidhorn heeft niet uitgesproken dat de openlijke bestraffing in de plaats komt van het 
uitoefenen van de kerkelijke tucht.  

 
De besluiten zijn met algemene stemmen genomen. De leden van de GS Zuidhorn blijven buiten 
stemming. 
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Deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties 
 
Artikel 60 03-06-2005 
Rapport deputaten seksueel misbruik en kerkelijke relaties     
 
Voorstel: deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties  
 
Materiaal 
 
1. 
2. 

3. 

4. 

rapport van deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties; 
brief d.d. 17 februari 2005 van br. IJ van der Krieke te Hoogezand namens een aantal 
gemeenteleden dat zich bij de synode aandient als "Steungroep Slachtoffers seksueel misbruik 
Bedum", waarin zij naar aanleidingen van hun ervaringen  
 steun uitspreken voor de brief van de kerk te Groningen-Oost d.d. 29 november 2004 

over de plaatselijke regeling seksueel misbruik in kerkelijke relaties; 
 er voor pleiten om bij de behandeling van seksueel misbruik door een kerkelijk werker "de 

criteria voor berouw, van boete, consciëntieus en voluit toe tepassen, te weten de 
drieslag zoals deze al in de middeleeuwse kerk werden toegepast: verslagenheid van 
hart, belijdenis met de mond en het verschaffen van daadwerkelijke voldoening." ; 

brief van de raden van de Gereformeerde Kerken te Loppersum en Westeremden d.d. 17 mei 
2004 met het voorstel om de tekst van besluit 4 over het meldpunt seksueel misbruik onder 
doel, onderdeel e. Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 102 als volgt aan te 
passen: 
"het opstellen en hanteren van protocollen, die in gevallen van seksueel misbruik kunnen 
dienen om een melder te begeleiden en te ondersteunen. Deze bijstand kan leiden tot het door 
de melder indienen van een klacht bij de klachtencommissie en/of in een verwijzing naar een 
instantie voor hulpverlening en (bij maatschappelijk onaanvaardbaar zedelijk gedrag) tot het 
doen van aangifte bij de zedenpolitie." 
De beide kerkenraden zijn van mening dat het expliciet noemen van de mogelijkheid van 
aangifte meer recht doet aan wat wettelijk reeds is geregeld inzake seksueel misbruik en 
seksuele intimidatie, met name in afhankelijkheidsrelaties. 
De kerkenraden maken verder enkele opmerkingen bij onderdelen van de gedachtewisseling 
ter synode over het doen van aangifte en bepleiten behandeling van seksueel misbruik door 
een wereldlijke rechter omdat deze straffen kan opleggen "die passen bij dit soort feiten". Naar 
het oordeel van de kerkenraden kan een klachtencommissie of kerkenraad dat niet. Het oordeel 
van de wereldlijke rechter is ook bruikbaar voor de kerk, zo menen de kerkenraden; 
brief van de kerk te Wageningen d.d. 18 februari 2000 bevattende "Verzoeken inzake het 
deputatenrapport: Seksueel misbruik in kerkelijke relaties": 
a. de kerkenraad raadt "de schrijvers aan om in de regelingen niet, zoals regelmatig 

gebeurt, over dader en slachtoffer te spreken". Dit kan pas wanneer klachten zijn 
bewezen;  

b. de kerkenraad stelt voor de regeling voor klachten- en beroepscommissie aan te vullen 
met de bepaling dat de klachten- dan wel beroepscommissie ook bij ongegrondverklaring 
een advies voor afdoening zal geven. Dit vanwege de mogelijkheid dat iemand een valse 
aanklacht indient om een kerkelijk werker te beschadigen en de sanctie die volgens 
Deuteronomium 19:16-21 verbonden moet worden aan het indienen van een valse 
aanklacht.  

 
Besluit 1:  
 

het door de deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties gevoerde beleid goed te keuren 
en hen decharge te verlenen. 

 
Grond: 
 

de deputaten hebben de opdracht van de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 voor wat 
betreft het meldpunt correct uitgevoerd en ten aanzien van de klachtencommissie en 
beroepscommissie belangrijke stappen in de goede richting gezet.  
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a. 

b. 

c. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

a. 

b. 

Besluit 2: 
 

de Steungroep Slachtoffers Bedum te informeren over het besluit dat de synode nam inzake 
voornoemde brief van de kerk Groningen-Oost door middel van toezending van het besluit;  
de deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om er op toe te zien dat in de 
protocollen voor de behandeling van seksueel misbruik door kerkenraden opzettelijk aandacht 
wordt besteed aan de wijze waarop de valkuil van een misplaatste en/of ontijdige 'verzoening' 
waarbij slachtoffers opnieuw de dupe van manipulatie door de dader worden, ontweken kan en 
moet worden; 
de deputaten tevens op te dragen dat zij voor hun deel het Meldpunt stimuleren om in de 
voorlichting op dit punt bedacht te zijn. 

 
Gronden: 
 

de Steungroep heeft terecht het risico van een misplaatste en/of ontijdige 'verzoening' 
aangegeven. Weliswaar komt haar verzoek aan de synode voort uit concrete ervaringen, maar 
het door haar aangewezen risico is gegeven met het verschijnsel seksueel misbruik in kerkelijke 
relaties en de behandeling daarvan door kerkelijke vergaderingen, zoals deputaten seksueel 
misbruik in onderdeel 4.6 van hun rapport aan de GS Zuidhorn reeds hebben aangegeven; 
via de protocollen ten behoeve van de kerkenraden en via de voorlichting door het Meldpunt 
kan op adequate wijze op de risico's worden gewezen. 

 
Besluit 3:  
 

aan het verzoek van de kerkenraden van Loppersum en Westeremden tot aanvulling van de 
tekst inzake het doel van het meldpunt niet te voldoen, maar wel uit te spreken dat de 
begeleiding vanuit het meldpunt kan resulteren in het door de melder indienen van een klacht 
bij een klachtencommissie en/of in een verwijzing naar een instantie voor hulpverlening en/of 
aangifte bij de politie en aan de deputaten op te dragen ernaar te streven dat de mogelijkheid 
van aangifte en de begeleiding daarbij expliciet wordt opgenomen in de protocollen die de 
stichting Meldpunt hanteert. 

 
Gronden: 
 

het is niet mogelijk de tekst van de uitgangspunten voor het meldpunt, die de GS Zuidhorn 
vaststelde, aan te passen, nu de oprichting van de stichting Meldpunt vanuit de drie betrokken 
kerkgenootschappen plaatsgevonden heeft; 
het niet noemen van de mogelijkheid van aangifte kan, zoals blijkt uit de brief van de 
kerkenraden van Loppersum en Westeremden, de indruk wekken dat kerkelijke behandeling 
van een klacht op gespannen voet zou staan met aangifte. Die indruk zou onjuist zijn en 
toevoeging van de mogelijkheid van aangifte voorkomt dit misverstand; 
het is onjuist om méér te doen dan het vermelden van de mogelijkheid van aangifte. Het 
behoort aan de melder te worden overgelaten of het tot aangifte komt. De medewerkers van het 
meldpunt beschikken over de nodige deskundigheid waarmee een melder wordt geholpen bij 
het beantwoorden van die vraag. 
Bovendien is het onjuist om te stellen, zoals de kerkenraden van Loppersum en Westeremden 
doen, dat onderzoek en bestraffing door een kerkelijke klachtencommissie niet adequaat 
zouden kunnen zijn. De kerkenraden laten na dit aan te tonen; 
de formulering zoals de kerkenraden van Loppersum en Westeremden die voorstellen, kan niet 
worden overgenomen, omdat de gebruikte terminologie ("maatschappelijk onaanvaardbaar 
zedelijk gedrag") als criterium bij het beantwoorden van de vraag of aangifte wenselijk is niet 
helder is. 

 
Besluit 4:  
 

kennis te nemen van het advies van de kerkenraad te Wageningen inzake het woordgebruik in 
de regelingen; 
het voorstel van de kerk te Wageningen inzake aanvulling van de regeling voor klachten- en 
beroepscommissie af te wijzen. 
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1. 

2.  

Grond: 
 

de synode is het eens met het principe van de kerkenraad op dit punt, maar het is de synode 
niet duidelijk in welke door een synode vastgestelde regeling of in welke door "schrijvers" 
opgestelde tekst van dit beginsel is afgeweken; 

 

a. het beroep op Deuteronomium 19:16-21 en de wijze waarop de kerkenraad spreekt over 
een "valse aanklacht " suggereert dat een klacht die ongegrond wordt verklaard, gelijk 
kan worden gesteld aan een klacht die bedoelde de kerkelijk werker te beschadigen. Die 
suggestie doet tekort aan de complexiteit van het verschijnsel waarop de kerkenraad 
doelt; 

b. de klachtencommissie dan wel beroepscommissie concentreert zich op de 
beantwoording van de vraag of de klacht gegrond is. In de advisering inzake de 
afdoening zal zij zich zo terughoudend mogelijk opstellen en met een dergelijk advies dus 
alleen dan komen wanneer de gegrondheid van de klacht daartoe noopt. In dat advies 
gaat het om maatregelen in de kerkrechtelijke sfeer. Een advies ter afdoening bij 
ongegrondverklaring zou leiden tot inmenging in een situatie waarin pastorale zorg en 
hulpverlening vooral een rol hebben te spelen; 

c. de kerkenraad van de aangeklaagde zal, wanneer de klacht ontvankelijk is, blijkens de 
regeling voor de klachtencommissie art. 10, lid 3, wel op de hoogte worden gesteld van 
het feit van een klacht tegen een lid van de gemeente, maar niet op de hoogte worden 
gesteld van de identiteit van betrokkene. Uiteraard gebeurt dat laatste wel wanneer, na 
onderzoek, de klacht gegrond wordt verklaard, maar de kerkenraad heeft niet 
aangetoond dat er reden is om de anonimiteit te doorbreken wanneer de klacht niet 
gegrond wordt verklaard; 

d. klager dan wel aangeklaagde zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij, in de 
gang van de gebeurtenissen, hun ambtsdrager(s) dan wel kerkenraad menen te moeten 
informeren. En de ambtsdragers en kerkenraad zijn verantwoordelijk voor de wijze 
waarop zij zich laten betrekken bij klager dan wel aangeklaagde; 

 
 
Besluit 5:  
 

deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om in voortgaande 
samenwerking met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de commissie 
van de Nederlands Gereformeerde Kerken via de gezamenlijke stichting het meldpunt te blijven 
aansturen en er op te blijven toezien dat het bestuur van het meldpunt zijn werk doet conform 
de door de GS Zuidhorn geformuleerde richtlijnen en uitgangspunten. 

 
Grond: 
 

de wijze waarop de samenwerking met de deputaten van de Christelijke Gereformeerde Kerken 
en de commissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken in het gezamenlijk meldpunt 
verloopt, stemt tot dankbaarheid en doet recht aan de intenties van de GS Zuidhorn. 

 
 
Besluit 6: 
 

deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om voort te werken aan de 
uitvoering van de besluiten van de GS Zuidhorn ten aanzien van de klachtencommissie en de 
beroepscommissie. 

 
Grond: 
 

deputaten hebben op de juiste wijze gewerkt aan de totstandkoming van een 
klachtencommissie en een beroepscommissie en doen er goed aan op de ingeslagen weg voort 
te gaan. 
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Besluit 7:  
 

deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties op te dragen om zich te bezinnen op de 
vraag, of het werk van het deputaatschap na de synode van 2008 in een eigen deputaatschap 
dient te worden voortgezet dan wel kan worden ondergebracht bij een ander deputaatschap. 

 
Grond: 
 

nu de organisatie voor de aanpak van seksueel misbruik in kerkelijke relaties zo goed als rond 
is, lijken er op termijn weinig taken voor het deputaatschap over te blijven. Daarom is bezinning 
op de toekomst van het deputaatschap gewenst. 

 
Presentatie 
Op 16 april presenteren de deputaten hun rapport. De werkzaamheden verlegden zich in de afgelopen 
periode van studie naar organisatie: het instellen van klachtencommissie en een beroepscommissie 
en de oprichting van het meldpunt. Omdat samengewerkt wordt met de NGK en de CGK en de 
stichting De Driehoek vereiste dit veel overleg en onderlinge afstemming. Spreiding over de drie 
kerken heeft grote voordelen, met name als het gaat om de bemanning van de diverse commissies. 
Het is nu gemakkelijker om niet-betrokken personen met een bepaalde zaak te belasten. De Stichting 
Meldpunt is opgericht. Het meldpunt zelf is ondergebracht bij De Driehoek. Deputaten hebben geen 
personeel in dienst. Er wordt gewerkt aan de hand van protocollen. Deputaten zelf houden zich niet 
met problemen bezig. 
 
Er zal nog meer aandacht moeten komen voor preventie. Niet helder staat deputaten voor ogen op 
wie zich deze moet richten: de kerkleden, de kerkenraden, de kerkelijk werkers of de plekken waar 
mensen opgeleid worden. Als dit onderdeel goed in kaart gebracht is, kan het deputaatschap wellicht 
in 2008 worden opgeheven en het werk door anderen worden overgenomen 
 
Bespreking 
Bij de bespreking zijn aanwezig de deputaten mevr. E.M. de Boer-Bouwmeester, ds. S.W. de Boer, 
ds. Jt. Janssen en H.R. Schaafsma. Ook mevr. C. Blijdorp-Kodde, die voor 0,2 fte is aangesteld bij het 
meldpunt is aanwezig. Zij geeft een korte toelichting op haar werkzaamheden. Naast de afhandeling 
van de meldingen houdt ze zich bezig met het bespreekbaar maken van het onderwerp binnen de drie 
in het Meldpunt samenwerkende kerken. Verder wordt er gewerkt aan preventie en aan het vergroten 
van inzicht in de materie: welke mechanismen werken er op dit terrein en hoe kun je die herkennen. 
Deputaten geven aan op het gebied van de preventie zelf de prioriteit te leggen bij de opleiders (of 
opleidingen) van kerkelijk werkers. Daar wordt aan gewerkt, maar de middelen zijn beperkt. 
 
Naar aanleiding van de brief van Wageningen wordt het punt besproken of er niet iets vastgelegd kan 
worden in de vorm van een protocol hoe een kerkenraad moet handelen als een klacht ongegrond is 
verklaard. Deputaten begrijpen de verlegenheid rond dit punt. Echter, zij zijn verantwoordelijk voor een 
goede afhandeling van zaken die wel gegrond zijn verklaard. Dat raakt het terrein van de 
klachtencommissie en de beroepscommissie. In geval van ongegrond verklaring is een 
klachtencommissie derhalve niet bevoegd een advies uit te brengen.  
In geval later blijkt, na aanvankelijke gegrond verklaring, dat de aanklacht toch vals was, staat voor de 
aangeklaagde de normale kerkrechtelijke weg open. Wel kan hij/zij zich met een verzoek om advies 
tot het meldpunt richten. De klachtenregeling zelf, tot slot, is vastgesteld door Zuidhorn. Zaken die 
daarop betrekking hebben zijn niet aan de orde. 
 
De opmerkingen van de Steungroep worden door de vergadering onderschreven. Deputaten geven 
aan dat de protocollen nog aan het ‘groeien’ zijn. Momenteel wordt dankbaar gebruik gemaakt van de 
protocollen van de PKN. Het door de Steungroep genoemde punt zal een plek ontvangen in het 
definitieve protocol. 
 
Twee afgevaardigden onthouden zich van stemming. Verder worden deze besluiten met algemene 
stemmen genomen, waarbij ds. De Boer bij besluit 1 als deputaat buiten stemming blijft. 
 
De preses dankt deputaten voor hun werk. We realiseren ons dat het hier om verdrietige dingen gaat. 
Bij het werk wenst hij deputaten Gods wijsheid toe. 
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Artikel 61 30-09-2005 
Benoeming deputaten seksueel misbruik in kerkelijke relaties 
 
Op voordracht van het moderamen benoemt de synode de volgende deputaten seksueel misbruik in 
kerkelijke relaties: 
 
primi aftredend secundi 
Ds. S.W. de Boer, Enschede 2011 Ds. H.J. Room, Harderwijk 
E.M. de Boer-Bouwmeester, Kampen 2011 Mevr. M.Th. Smith, Noordhorn 
Ds. Jt. Janssen, Leeuwarden 2008  
H.R. Schaafsma (s), Kampen 2008  
G. de Wit-Buikema, Amersfoort 2011  
 
 
Artikel 62 03-06-2005 
Revisieverzoek Acta GS Zuidhorn 2002-2003, art. 102 
 
commissie: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
 
Materiaal: 
 
1. 
2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Acta Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003, art. 102, besluit 5 en 6; 
brief d.d. 9 september 2004 van de Gereformeerde Kerk te Katwijk waarin hij naar art. 31 KO 
vraagt om revisie van de besluiten van de GS Zuidhorn inzake de besluiten 5 en 6 met 
betrekking tot seksueel misbruik in kerkelijke relaties, Acta, art. 102. Hij noemt daarvoor drie 
argumenten: 
a. de raad is van mening dat het bindend karakter van de uitspraak van klachten- dan wel 

beroepscommissie over de gegrondheid van de klacht een inbreuk maakt op "de 
schriftuurlijke eindverantwoordelijkheid" van de kerkenraad. Het zou hier gaan om delen 
van die verantwoordelijkheid op punten die niet zijn voorzien in de kerkorde. Een 
commissie die een dergelijk bindend advies aan een kerk kan geven heerst in dezen over 
de desbetreffende kerk, zo meent de kerkenraad; 

b. de raad is voorts van mening dat het de taak is van de overheid om een uitspraak te 
doen over een klacht inzake seksueel misbruik en dat het niet de bedoeling kan zijn dat 
de kerkenraad wordt geconfronteerd met twee eventueel uiteenlopende oordelen. 

c. de raad vreest tenslotte dat het accepteren van de wijze van klachtbehandeling, zoals 
door de synode van Zuidhorn goedgekeurd, leidt tot vervanging van de door Matteüs 18 
aangewezen en kerkelijk afgesproken procedure voor behandeling van zonden. 

 
Besluit: 
 

het revisieverzoek van de kerkenraad te Katwijk af te wijzen 
 
Gronden: 
 

de kerkenraad stelt in zijn eerste bezwaar dat inbreuk wordt gemaakt op de "schriftuurlijke 
eindverantwoordelijkheid" van de kerkenraad voor het regeren van Christus' gemeente. Hij 
verzuimt echter aan te tonen waarom de onderhavige regeling inbreuk zou maken op de 
schriftuurlijke eindverantwoordelijkheid, die de kerkenraad overigens ook niet definieert; 
wat voorts het eerste bezwaar betreft, de kerkenraad geeft in zijn brief terecht aan dat er 
situaties zijn waarin de kerkenraad zijn verantwoordelijkheid deelt. Hij noemt de situatie van 
schorsing en afzetting van een predikant. In het laatste geval gaat het om een uitspraak van de 
classis die voor de kerkenraad bindend is. Hiermee is aangegeven dat de kerken gezamenlijk 
reeds eerder en in andere gevallen besloten tot het delen van verantwoordelijkheid;  
dat deze gevallen in de kerkorde zijn geregeld is geen argument om te stellen dat dit de enig 
mogelijke gevallen zijn. De kerkorde is ontstaan uit besluiten van generale synoden. Wat de 
synode bepaalt staat principieel op één lijn met de KO; 
de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 heeft haar besluiten in de onderhavige zaak 
genomen op grond van overwegingen en argumenten met betrekking tot seksueel misbruik in 
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5. 

6. 

7. 

a. 

b. 

c. 

kerkelijke relaties en daarmee aangetoond dat er reden was om voor een regeling als 
vastgesteld te kiezen. De kerkenraad verzuimt op deze overwegingen en argumenten in te 
gaan;  
de kerkenraad stelt te gemakkelijk dat de burgerlijke overheid een taak heeft in de beoordeling 
van de gegrondheid van een klacht inzake seksueel misbruik. Hij gaat hierbij voorbij aan het feit 
dat veel klachten door justitie niet behandeld zullen (kunnen) worden, terwijl het gaat om 
gedragingen die vanuit Gods Woord wel te veroordelen zijn. De raad gaat bovendien voorbij 
aan de eigen verantwoordelijkheid van de kerken om seksueel misbruik in kerkelijke relaties in 
haar midden tegen te gaan; 
de vrees dat een kerkenraad geconfronteerd zou kunnen worden met twee uiteenlopende 
oordelen kan wel een reden zijn om het belang van zorgvuldige beoordeling te benadrukken, 
maar kan geen argument zijn om een kerkelijke klachtenbehandeling af te wijzen; 
de kerkenraad vreest dat de in Matteüs 18 aangewezen en kerkelijk afgesproken procedure 
voor behandeling van zonden vervangen zou kunnen worden door de voor seksueel misbruik 
vastgestelde klachtbehandeling, maar geeft daarvoor geen enkel argument. De kerkenraad 
gaat in zijn stellingname op dit punt bovendien voorbij aan wat het rapport van het 
deputaatschap seksueel misbruik aan de GS Zuidhorn over Matteüs 18 schreef.  

 
Het besluit is met 2 onthoudingen genomen. De leden van de GS Zuidhorn blijven buiten stemming. 
 
 
Artikel 63 03-06-2005 
Beroepsmogelijkheden klachten seksueel misbruik in kerkelijke relaties 
 
Voorstel: commissie Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
 
Materiaal: 
 

brief d.d. 29 november 2004 van de raad van de Gereformeerde Kerk te Groningen-Oost met 
overwegingen inzake 
de beroepsmogelijkheden betreffende beoordeelde (on)gegrondheid van een klacht; de 
kerkenraad vreest dat een aangeklaagde in beroep zou kunnen gaan bij een kerkelijke 
vergadering tegen de uitspraak inzake de gegrondheid van de klacht door klachten- en/of 
beroepscommissie; 
de inhoud van het dringende advies van klachten- of beroepscommissie; de kerkenraad vreest 
dat in dat advies niet voldoende rekening zal worden gehouden met ontwikkelingen "in de 
dader"; 
de beroepsmogelijkheden tegen de wijze waarop een kerkelijke vergadering omgaat met een 
dringend advies van een klachtencommissie dan wel beroepscommissie; de kerkenraad vreest 
dat de classis een deel van het werk van klachten- of beroepscommissie zou kunnen gaan 
overdoen; 
en het verzoek om op genoemde punten eventueel preciseringen aan te brengen. 

 
Besluit 1: 
 

aangaande de beroepsmogelijkheden betreffende beoordeelde (on)gegrondheid van een klacht 
te bepalen dat ten aanzien van de gegrondheid van een klacht na een uitspraak van de 
klachtencommissie slechts beroep mogelijk is op de beroepscommissie en dat er daarna ten 
aanzien van de gegrondheid van de klacht geen beroep mogelijk is op enige kerkelijke 
vergadering. 

 
Grond: 
 

het is met de aard van seksueel misbruik in een kerkelijke relatie gegeven dat een kerkelijke 
vergadering niet competent kan worden geacht om te oordelen over de gegrondheid van een 
klacht. Noodzakelijk is daarom een deskundige en onafhankelijke beoordeling. De benoeming 
van een klachten- respectievelijk beroepscommissie voorziet daarin. Beoordeling door een 
kerkelijke vergadering van de uitspraak van een klachten- of beroepscommissie over de 
gegrondheid van een klacht zou op gespannen voet staan met dit uitgangspunt en behoort 
daarom niet te geschieden. 
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a. 

b. 

 
Besluit 2: 
 

aan de toelichting bij artikel 14 van de door de Generale Synode van Zuidhorn 2002-2003 
vastgestelde regeling voor de klachtencommissie de volgende zinsnede toe te voegen:  
Tegen de uitspraak omtrent de gegrondheid van de klacht is slechts beroep mogelijk bij de 
beroepscommissie, niet bij een kerkelijke vergadering;  
aan de toelichting bij artikel 14 van de door de GS Zuidhorn vastgestelde regeling voor de 
beroepscommissie de volgende zinsnede toe te voegen: 
Tegen de uitspraak omtrent de gegrondheid van de klacht is geen beroep mogelijk bij enige 
kerkelijke vergadering. 

 
Grond: 
 

de door de synode vastgestelde regeling dient duidelijk te zijn over de (on)mogelijkheden van 
beroep. 

 
Besluit 3: 
 

inzake de inhoud van het dringende advies van klachtencommissie dan wel beroepscommissie 
geen aanvullende uitspraak te doen. 

 
Grond: 
 

de kerkenraad van Groningen-Oost wijst terecht op de mogelijkheid dat een advies van 
klachten- of beroepscommissie gegeven wordt geruime tijd na het misbruik, maar daaruit volgt 
niet wat de kerkenraad vreest, namelijk dat ontwikkelingen "in de dader" haar zouden ontgaan. 
Zij heeft immers, alvorens haar oordeel en advies te formuleren, met de dader over zijn 
gedragingen en zijn beoordeling daarvan toen en nu gesproken. Bovendien heeft de kerkelijke 
vergadering de mogelijkheid om af te wijken van het dringende advies van de klachten- of 
beroepscommissie, indien zij van mening is dat deze bepaalde ontwikkelingen "in de dader" niet 
of onvoldoende heeft verdisconteerd. 

 
Besluit 4: 
 

inzake de beroepsmogelijkheden tegen de wijze waarop een kerkelijke vergadering omgaat met 
een dringend advies van een klachten- dan wel beroepscommissie geen aanvullende uitspraak 
te doen. 

 
Grond: 
 

de afbakening van bevoegdheden van klachten- en beroepscommissie enerzijds en kerkelijke 
vergaderingen anderzijds in de vigerende (met de tekst van bovenstaand besluit 2 aangevulde) 
regeling is van dien aard, dat de vrees van de kerkenraad dat een kerkelijke vergadering een 
haar niet toekomend deel van het werk van de klachten- of beroepscommissie overdoet, 
ongegrond is. 

 
Het besluit is met 2 onthoudingen genomen. De leden van de GS Zuidhorn blijven buiten stemming. 
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