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De Regiegroep heeft een Beleidsrapport (1) uitgebracht aan GKv synode 2020 en NGK LV 

2019. 

Onderdeel 9.10 van dit rapport is een voorstel van Regiegroep aan Synode en 

LV voor de te volgen ‘koers’ onderweg naar één kerk. 

Dit onderdeel 9.10 vindt u onderstaand. 

9.10 Koersbesluit 

Op 11 november 2017 spraken de kerken, bijeen in synode en landelijke vergadering, het verlangen 

uit ‘om te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in 

gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van 

het Gereformeerde kerkrecht’. Dat besluit was bewust open geformuleerd, als een verlangen en 

zonder aan te duiden wanneer het zover zou kunnen of moeten zijn. In de voorafgaande 

besprekingen had vooral de verwondering geklonken dat we elkaar al zo dicht genaderd waren. 

Dankbaar werden stappen gezet op de weg naar eenheid, zonder een vooraf uitgedacht plan of een 

gedetailleerd tijdpad. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Mogen we op deze weg blijven voortgaan 

en kunnen we nu verdere en meer concrete stappen zetten? 

De gronden onder het verlangen-besluit uit 2017 geven aan dat we de eenheid ervaren als iets dat 

de Heer van de kerk in onze harten legt. Het verder gaan op de weg naar eenheid willen we doen tot 

eer van God. Basis én doel van eenheid is de Heer zelf. Daar ligt ook de motivatie om concrete 

eenheid niet onnodig uit te stellen. Als het inhoudelijk verantwoord is en praktisch haalbaar, is het 

goed om daadwerkelijk die ene kerkgemeenschap te vormen waar we naar verlangen. 

Landelijke vergaderingen en generale synodes hebben eerder al uitspraken gedaan over wat 

inhoudelijk besproken moest worden. Ze hebben vastgesteld dat belemmeringen die eerder gezien 

werden, zijn weggenomen. De synode van 2017 sprak dat uit t.a.v. de laatste belemmeringen: de 

manier waarop de binding aan de belijdenis is vormgegeven, en het onderwerp ‘man/vrouw en 

ambt’. 

Het is mogelijk dat vanuit één of beide kerkverbanden bezwaren ingediend worden tegen de 

uitspraken hierover. Daarover zal dan eerst in generale synode en/of landelijke vergadering 

afzonderlijk besloten moeten worden, met eventueel de taxatie wat de gevolgen van een besluit zijn 

voor het verder werken aan eenheid. Wanneer eventuele bezwaren zijn afgewezen, zullen GS en LV 

blijven op de koers naar de vorming van één kerkgemeenschap. Het perspectief van de vorming van 

één kerkverband heeft uiteraard grote invloed op de werkwijze van de GS en LV van 2019/2020. In 

de voorbereiding van deze vergaderingen heeft de Regiegroep daarom actief meegedacht. Zie 

hierover paragraaf 9.3 van dit rapport. Daar is al onder b2 benoemd dat we het verstandig vinden 

dat GS en LV hun gezamenlijke vergaderingen beginnen met een ‘koersbesluit’. Voorafgaande aan 

de besprekingen van veel onderwerpen, in het bijzonder van de (deels gezamenlijke) rapporten van 

deputaatschappen en commissies, leggen de vergaderingen in een sober besluit vast dat de koers 

gehandhaafd blijft: concreet toewerken naar de vorming van één kerkgemeenschap. Dat zal het 

uitgangspunt zijn voor alle verdere besprekingen. Zo voorkomen we dat de discussie over wel of niet 

toewerken naar die eenheid verstorend door de bespreking van een groot aantal concrete 

onderwerpen heen gaat spelen en bij herhaling daarbij aan de orde wordt gesteld. Tegelijk vormt dit 
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koersbesluit de basis om over al die onderwerpen die met de eenwording te maken hebben, 

gezamenlijk te vergaderen. We verwachten daar tegelijk een wisselwerking van: door ons samen te 

bezinnen op onderwerpen ervaren we des te meer de ontvangen eenheid. 

We stellen voor dat de LV en de GS in een vroeg stadium van het vergaderproces zo’n koersbesluit 

nemen. We stellen de volgende tekst voor: 

Materiaal: 

1. Rapport van de Regiegroep. 

2. Rapport van deputaten kerkelijke eenheid en commissie contact en 

samenspreking(binnenland). 

Besluit: 

a. voort te gaan op de weg naar de vorming van één kerkgemeenschap met de Nederlands 

Gereformeerde Kerken / Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); 

b. dit als uitgangspunt te nemen voor alle overige besluiten van deze generale synode / 

landelijke vergadering. 

Gronden: 

1. Het op 11 november 2017 in een gezamenlijke vergadering uitgesproken verlangen om te 

komen tot één kerkgemeenschap, als vormgeving van de geestelijke eenheid, vindt in de 

kerkenweerklank. De geestelijke herkenning heeft in lokale situaties en kerkverbandelijke 

organisaties geleid tot sterk toegenomen samenwerking. 

[Eventueel n.a.v. door kerken ingebrachte bezwaren: 

2. De bij deze generale synode/landelijke vergadering ingebrachte bezwaren zijn niet 

doorslaggevend gebleken.] 

2 [3]. Het is tot eer van God en tot zegen van de kerken dat de ontvangen eenheid concreet 

vormgegeven wordt wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is. 


