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De nu volgende presentatie is zakelijk van 
opzet. Daarom is het belangrijk om geen 
moment te vergeten, dat het gaat over 
Geestelijke zaken:

-ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn 
levende Woorden tot ons;

-ook nu geldt dat de Heere, Jezus Christus, 
Zijn gemeente wil onderwijzen om te 
onderhouden alles wat Hij bevolen heeft.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping 
aan en eerbied voor God en Zijn Woord. 

Moge God de Heilige Geest ons dat geven!



‘En nu?’

De generale synode van de GKv heeft twee 

onaanvaardbare besluiten genomen. 

Het ene besluit heeft ogenblikkelijke

rechtsgeldigheid, 

het andere is met uitwerking op termijn.



• Besluit M/V en ambt:

De ambten van diaken, ouderling en 

predikant open te stellen voor vrouwen. 

En ook het preekconsent beschikbaar te 

maken voor vrouwen. 



Aan de kerken zelf wordt overgelaten of en 

op welke manier zij dat openstellen van de 

ambten voor vrouwen willen doen. 

Het is mogelijk vanaf het nemen van het 

besluit, 17 juni 2017.



Kerkorde, artikel 72.2

Een besluit treedt direct in werking, tenzij 

het besluit zelf een andere termijn 

vermeldt.



Voorlopig besluit NGK:

De Generale Synode van de GKv heeft 

zaterdag 17 juni 2017 een grote stap 

gezet in het proces naar kerkelijke 

eenheid van de Nederlands 

Gereformeerde Kerken (NGK) en de GKv.



Besloten:

Om in het najaar een gezamenlijke 

vergadering van de GS van de GKv en de 

Landelijke Vergadering te beleggen om 

het streven naar eenheid tussen de beide 

kerken van een nieuwe dimensie te 

voorzien en dat dan ook concreet naar 

elkaar toe uit te spreken. 



Beide besluiten gaan onzes 

inziens in tegen Schrift en 

belijdenis, zie de doorgaan-

de lijn der Schriften en 

artikel 30 NGB 



Artikel 30 NGB: “Wij geloven dat deze ware 

kerk geestelijk geregeerd moet worden op 

de wijze die onze Heere ons in Zijn 

Woord geleerd heeft. 

Er moeten dienaren of herders zijn, om 

Gods Woord te prediken en de 

sacramenten te bedienen, ook opzieners 

en diakenen, om met de herders een raad 

van de kerk te vormen. …



Op die manier moeten zij de ware 

godsdienst onderhouden en zorgen dat de 

ware leer voortgang heeft, dat de 

overtreders op geestelijke wijze gestraft en 

in toom gehouden worden, en dat de 

armen en zij die in moeite verkeren, 

geholpen en getroost worden, naarmate zij 

het nodig hebben.



Op deze wijze zal alles in de kerk in 

goede orde geschieden, wanneer 

personen gekozen worden die trouw 

zijn, OVEREENKOMSTIG DE REGEL 

DIE DE APOSTEL PAULUS DAARVOOR 

GEEFT IN DE BRIEF AAN TIMOTHEÜS.”



Zie ook artikel 29 NGB, 

“… Kortom, dat men zich richt naar het 

zuivere Woord van God, ALLES WAT 

DAARMEE IN STRIJD IS, VERWERPT 

en Jezus Christus erkent als het enig 

Hoofd.” …



Bovengenoemde besluiten zijn door ‘de 

kerken in vergadering bijeen ter generale 

synode, Meppel, 2017’ genomen. 

Dat betekent dat elke kerkeraad verplicht 

is zich erover te buigen om deze 

besluiten al dan niet te aanvaarden en zo 

al dan niet te effectueren. 



Bij NIET aanvaarden:

-kerkeraad neemt besluit

-kerkeraad informeert de gemeente

-kerkeraad geeft verder voorlichting

-kerkeraad gaat de weg van vrijmaking van 

de synodebesluiten op

-kerkeraad trekt de consequenties

-kerkeraad geeft leiding bij de ‘afscheiding’ 

van het verband van de GKv



Bij NIET aanvaarden ook mogelijk …??

-kerkeraad neemt besluit

-kerkeraad informeert gemeente

-kerkeraad geeft verder voorlichting

-kerkeraad gaat in revisie bij de generale 

synode van 2020



Zie kerkorde artikel 72.4

“Als een kerkeraad van oordeel is dat een 

besluit van de generale synode in strijd is 

met het Woord van God of de kerkorde en 

hij om die reden dat besluit niet kan 

uitvoeren, is hij gehouden tot het instellen 

van revisie volgens art. F81 met 

kennisgeving aan de classis. Met het oog 

op de gemeente kan de classis in de 

tussentijd adviezen of aanwijzingen 

geven.”



Volgens ons is het vragen van revisie een 

onbegaanbare weg:

-niet zozeer, omdat de kans van slagen niet 

aanwezig lijkt, maar

-vooral omdat kerkeraad en gemeente tot 

2020 te maken hebben met de gevolgen 

van het geëffectueerd zijn van de 

besluiten



-Wil men blijven binnen een verband waar 

de dwaling wordt geleerd, in praktijk is en 

wordt gepropageerd?

-Hoe wil men onderwijzend en vermanend 

spreken?

-Welke verkondiging van het Woord wil men 

accepteren?

-Dankt men voor de gaven van zusters in 

het ambt of bidt men om bekering?

-Wie mag voorgaan in de erediensten?



-Welke leer wordt onderwezen op de 

catechisaties?

-Wie worden kandidaat gesteld voor de 

ambten?

-Geeft men attestaties af naar elke 

gemeente, ook die waar vrouwen in de 

ambten functioneren?

-Blijft men meedoen in een classis, waar 

andere kerken de vrouwen in de ambten 

aanvaarden? En in het kerkverband?



NB. Het zijn niet alleen deze twee besluiten die het 

ons onmogelijk maken om te denken aan het 

vragen van revisie.

Er zijn ook andere zaken binnen de GKv die ons 

meer en meer in de moeite gebracht hebben: 

het gezag van de Heilige Schriften, o.m. ter zake 

van Genesis 1-3, kerkdiensten met liturgische 

aangelegenheden en de catechismus-prediking, 

de visie op de kerk, het accepteren van samen-

leven los van het huwelijk, van homoseksuele 

relaties, het niet uitoefenen van de tucht, zie 

o.m. het ‘Appel’ op de synode van 2014



Bij WEL aanvaarden van de besluiten zal de 

kerkeraad, met de gemeente onder zijn 

opzicht en tucht, binnen het GKv-verband 

blijven

In dat geval zullen gemeenteleden die de 

besluiten niet kunnen aanvaarden in actie 

komen op één van de twee volgende 

manieren:



Eén of meer ouderlingen 

-wijzen het besluit van de kerkeraad af 

-maken aan de raad bekend dat zij zich niet 

kunnen / mogen conformeren

-roepen de gemeente op om hem of hen te 

volgen in de vrijmaking van de 

synodebesluiten met de consequenties 

daarvan



Er is géén ouderling die zich wil vrijmaken 

van de synodebesluiten



Dan heeft elk gemeentelid de plicht en het 
recht om 

-de kerkeraad te wijzen op het toestaan van 
afwijking van Schrift en belijdenis

-de kerkeraad te verzoeken de dwaling per 
omgaan af te wijzen

-de kerkeraad geargumenteerd te verzoeken 
alsnog over te gaan tot het niet 
aanvaarden van de besluiten

-de kerkeraad verzoeken een begin te 
maken met vrijmaking en de 
consequenties daarvan te trekken



Wanneer de kerkeraad zijn besluit om te 

aanvaarden terugneemt, kunnen de 

stappen gezet worden, zoals beschreven

Wanneer de kerkeraad niet ingaat op het 

verzoek vanuit de gemeente, hebben de 

gemeenteleden het recht en de plicht 

andere gemeenteleden te benaderen om 

samen met hen de weg van vrijmaking te 

gaan



Gemeenteleden en / of gemeenten die zich 

hebben vrijgemaakt, hebben allereerst de 

roeping om gereformeerde erediensten te 

beleggen.

Vervolgens is er de roeping om contact te 

zoeken met in de nabijheid gelegen 

gemeenten die daadwerkelijk gemeente 

willen zijn op de basis van Schrift en 

belijdenis om gezamenlijk op te trekken in 

een verband van kerken.


