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Aan:

de Generale Synode 2019 van de Christelijke
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Zwolle, 25 maart 2019.

Van:
20

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zwolle
Thorbeckegracht 37
8011 VN Zwolle

Onderwerp: Revisieverzoek van het besluit GS 2016 met betrekking tot ‘De classis en niet
christelijk gereformeerde ambtsdragers’ (pagina 60/61 besluitenboekje mei/juni 2017)
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Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
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In onze kerkenraad en gemeente heeft bovengenoemd besluit geleid tot verlegenheid en
verontrusting. De raad ziet in het besluit een patroon van denken en besluiten in de synode die niet
goed zijn voor het voortbestaan van het kerkverband. Wij menen dat wezenlijke elementen bij het
tot stand komen van dit besluit buiten beschouwing zijn gelaten of onjuist zijn gewogen.
Op grond van artikel 31 van de Kerkorde 2011 doen wij een beroep op uw synode tot revisie van het
genomen besluit.
In vervolg op ons schrijven d.d. 22 juni 2017 zenden wij u hierbij de inhoudelijke motivatie van ons
revisieverzoek. Wij verzoeken u ons revisieverzoek op de Generale Synode aan de orde te stellen.
Wij wensen u Gods wijsheid toe bij uw beraadslagingen en besluitvorming.
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Met een hartelijke broedergroet, namens de kerkenraad,
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G. Gelderblom
(voorzitter)
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F.J. Nabers
(scriba)
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Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle
Thorbeckegracht 37
8011 VN Zwolle
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REVISIEVERZOEK
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Aan de Generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland over het besluit
van de GS 2016-2017: VIII Verhouding tot andere kerken in Nederland.
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Onderwerp:
Classis en niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers.
(Besluitenboekje GS 2016-2017, pagina 60/61).
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1. Het formele revisieverzoek
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Op 22 juni 2017 heeft de kerkenraad van de CGK Zwolle een formeel revisieverzoek ingediend bij
de Generale Synode van 2019, via de CGK ’s Dordrecht Centrum en Dordrecht-Zuid. Dit verzoek
luidt als volgt:
‘Een aantal besluiten, door u genomen op de Generale Synode 2016, hebben in onze kerkenraad
en gemeente geleid tot teleurstelling, verdriet en verontrusting.
Wij zijn van mening dat bij de beoordeling van onderstaande besluiten wezenlijke elementen buiten
beschouwing zijn gelaten of onjuist zijn gewogen.
Het betreft de volgende besluiten dan wel wijzigingen:
1 t/m 3: besluiten die vallen buiten het onderwerp van dit revisieverzoek.
4: Het besluit met betrekking tot de ‘Classis en niet-christelijk gereformeerde ambtsdragers.’
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De Generale Synode 2016 heeft in artikel 41 van de kerkorde toegevoegd dat
samenwerkingsgemeenten1 gerechtigd zijn om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers naar
classisvergaderingen af te vaardigen. Op die classisvergadering hebben de niet-christelijkgereformeerde ambtsdragers een adviserende stem. Een niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdrager met een adviserende stem houdt in dat hij geen stemrecht heeft en niet kan worden
afgevaardigd naar een meerdere vergadering. Derhalve heeft een niet christelijk-gereformeerde
ambtsdrager geen volwaardige positie ten opzichte van een christelijk-gereformeerde ambtsdrager.
De CGK-Zwolle heeft ernstige bezwaren tegen dit onderscheid en op grond van artikel 31 van de
kerkorde doen wij een beroep op uw synode tot revisie van het besluit dat is genomen op basis van
het advies van de betreffende synodecommissie.
De CGK Zwolle wenst solidair te zijn met samenwerkingsgemeenten die het besluit als
onrechtvaardig betitelen. Ook ziet de raad in het besluit een patroon van denken en besluiten in de
synode die niet goed zijn voor het voortbestaan van het kerkverband. Andere besluiten raken de
CGK Zwolle eveneens direct en vloeien voort uit het binnenkerkelijk denken dat wij bij de
meerderheid van de vertegenwoordigers van de kerken in de synodevergaderingen waarnemen,
hetgeen ons ernstige zorgen baart.
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Onder samenwerkingsgemeente wordt verstaan een gemeente die bestaat uit twee (of meer) kerken van
verschillende kerkverbanden die plaatselijk functioneren als één gemeente onder leiding van één kerkenraad
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2. Het inhoudelijke revisieverzoek
Het revisieverzoek richt zich op het GS-besluit zoals dit is verwoord in het Besluitenboekje
opgenomen in Ambtelijk Contact van mei/juni 2017, pagina 61.
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‘De GS besloot:
1. De kerkorde als volgt te wijzigen:
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a) Aan artikel 41 K.O. een nieuw lid toe te voegen, luidend: ‘Samenwerkingsgemeenten zijn
gerechtigd om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar een
classisvergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden.
b) Bijlage 8 K.O., lid 4a als volgt te wijzigen: ‘Classes zullen kerkenraden die gekomen zijn tot
een nauwer samenleven als in 3c bedoeld, machtigen om niet-christelijk-gereformeerde
ambtsdragers te zenden naar de classicale vergadering, die hen als leden met adviserende
stem zal aanvaarden.’
De GS besloot verder ‘er bij de classes met klem op aan te dringen dat er in de
vergaderingen voortdurend aandacht is voor de geestelijke verbondenheid als kerken op
basis van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis.’
De kerkenraad is van oordeel dat:
•
•
•
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Meerdere elementen niet in de overwegingen zijn betrokken of ten onrechte buiten
beschouwing gelaten;
Het besluit in strijd is met de Heilige Schrift;
Ook dit besluit kerken in het kerkverband van elkaar vervreemdt en gelijk denkende
kerken in een positie brengt waarin zij zich zullen afvragen of het lidmaatschap van het
CGK-kerkverband nog past binnen hun streven om kerk te zijn op grond van de Heilige
Schrift;
Het respect voor kerken die anders denken over bepaalde zaken, zonder dat dit van
wezenlijk belang is voor het kerkverband en niet in strijd met Schrift en belijdenis, steeds
minder wordt waargenomen in de meerdere vergaderingen.

3. Eenheid
3.1 Kerkelijke eenheid
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In bijlage 8 van de K.O. wordt het nauwer samenleven gereguleerd met kerken die behoren tot een
kerkverband waarvan de synode van de eigen kerken heeft geconstateerd dat het zich in alles wil
stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde belijdenis en met welk
kerkverband contacten worden onderhouden door wederzijdse deputaten (formulering conform
besluitenboekje synode 2013). De synode 2016 formuleert in het besluitenboekje dat ‘ …………..
blijvend gezocht moet worden naar wegen die kunnen leiden tot de eenheid van de kerken van
gereformeerd belijden in Nederland’.
In dit soort formuleringen wordt voor het zoeken van kerkelijke eenheid al decennialang in de
besluitvorming van de successievelijke synodes verwoord dat het gesprek met onder meer de NGK
moet worden voortgezet.
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Van de 186 CG-kerken kennen 76 gemeenten een meer of minder intensieve vorm van
samenwerking. Nu wordt bijlage 8 K.O. niet van toepassing verklaard op de NGK voor zover het
gaat om de volgende geschilpunten: ‘kinderen aan het heilig avondmaal’, ‘vrouw en ambt‘ en ‘visie
op en omgaan met homoseksualiteit’. Deze geschilpunten fungeren derhalve als een blokkade voor
het tot stand brengen van de eenheid van kerken van gereformeerd belijden. Een blokkade die in
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het licht van de besluitvorming in een gezamenlijke vergadering van de GKv en de NGK, om zo
spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap, ook van toepassing zal worden op de GKv.
Immers, de synode van de GKv heeft het ambt van predikant, ouderling en diaken opengesteld
voor vrouwen. Wij achten het langzamerhand ongeloofwaardig om enerzijds te blijven zoeken naar
wegen die kunnen leiden tot eenheid van de kerken, terwijl anderzijds steeds meer blokkades
worden opgeworpen om die eenheid tot stand te brengen. Ook zal de besluitvorming van de
synode van de GKv over het openstellen van de ambten voor vrouwen van invloed kunnen zijn op
de samenwerkende gemeenten waarbij de GKv is betrokken. Om nog maar niet te spreken van de
voorgenomen fusie van GKv en NGK. Een besluit dat getuigt van het daadwerkelijk realiseren van
kerkelijke eenheid.

3.2 Binnenkerkelijke eenheid
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De binnenkerkelijke eenheid is een principe, aldus uitgesproken door de synode van 2013 en
bevestigd door de synode 2016. Deputaten Vertegenwoordiging van de kerken is opgedragen het
binnenkerkelijk gesprek op de classes ten aanzien van de geschonken eenheid (!) te stimuleren en
te faciliteren. In de classis Zwolle komt het inhoudelijk spreken over de geschonken eenheid niet of
nauwelijks ter sprake, terwijl de verschillen tussen de gemeenten in de classis regelmatig aan de
orde worden gesteld. Nu juichen wij verscheidenheid toe, echter in de classis Zwolle lijkt
verscheidenheid veeleer een splijtzwam dan dat er binnenkerkelijke eenheid wordt beleefd. De
beleving van binnenkerkelijke eenheid is zowel op de classis (Zwolle) als landelijk soms ver te
zoeken. Binnenkerkelijke eenheid als principe is een nietszeggend principe zolang er geen gesprek
van hart tot hart en luisterend naar elkaar op de classis c.q. de synode plaatsvindt, waarbij respect
bestaat voor elkaars standpunten en hiermee rekening wordt gehouden bij de besluitvorming.
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4. Toelichting op het inhoudelijke revisieverzoek
4.1 Bijziendheid
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Samenwerkingsgemeenten kenmerken zich doordat zij in de praktijk als één gemeente
functioneren, uitkomend in de eenheid van leer, dienst en kerkregering (artikel 3c van bijlage 8
K.O.). Dit betekent dat in de erediensten en in het pastoraal, diaconaal en missionair handelen
geen onderscheid wordt gemaakt in een CGK- of een NGK-smaldeel. Hetzelfde is van toepassing op
het verenigingsleven van jong en oud. Anders kan ook niet want, om met de woorden van Paulus
te spreken, ‘is Christus soms verdeeld? (1 Cor. 1 : 13). Dat in de ledenadministratie wordt
bijgehouden of men CGK of NGK lid is heeft louter een administratieve reden omdat er geen
samenwerkings-kerkverband bestaat. Evenwel, in geestelijk opzicht moet het geen vraag zijn of de
afgevaardigde naar een meerdere vergadering ‘van Paulus of van Barnabas is’. De afgevaardigde is
‘van Christus’. In de besluitvorming rond samenwerkingsgemeenten vertoont de synode een grote
mate van bijziendheid doordat hij het plaatselijk functioneren van een samenwerkingsgemeente als
één gemeente van Christus niet lijkt te zien.
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4.2 De eenheid in een samenwerkingsgemeente
Ds. K. Muller (NGK) heeft in een synodevergadering gezegd: ‘Een samenwerkingsgemeente is één
gemeente waar een diepe eenheid ervaren wordt en waar niet meer in aparte kerkverbanden wordt
gedacht.’
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Opvallend is dat de rapporteur van de GS-commissie zegt: ‘We kunnen staan op de basis van
Schrift en belijdenis, maar die Schrift toch anders lezen of de belijdenis anders beleven’. De
conclusie die wij daaruit trekken is dat als dit het geval is, er op basis van opvattingen van een
ander landelijk kerkverband de andere opvattingen niet worden geaccepteerd en niet worden
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gerespecteerd. Dat daarmee ook ambtsdragers van een samenwerkingsgemeente worden
gestigmatiseerd, achten wij onlogisch en niet passend in het classisbesluit om een
samenwerkingsgemeente te accepteren als volwaardig lid van een classis.
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4.3 De praktijk in een samenwerkingsgemeente
Het model voor het vormen van een samenwerkingsgemeente geeft enkele mogelijkheden om een
verkiezingsreglement van ambtsdragers in te richten. Zo kan in het begin van de samenwerking
rekening worden gehouden met vertegenwoordiging in relatie met het aantal leden van de
verschillende kerken. Door het in één kerkenraad zitten van de ambtsdragers zullen de verschillen
verdwijnen omdat zij zich bezighouden en leidinggeven aan één gemeente. Dat er een oneigenlijke
situatie ontstaat omdat er afzonderlijke ledenlijsten moeten worden bijgehouden voor de
afdrachten aan het kerkverband is lastig, maar een meer praktische oplossing is daarvoor
waarschijnlijk nog niet te vinden. Dit wil niet zeggen dat de raad geestelijk niet één is en als
zodanig ook functioneert. Die eenheid wordt door het GS-besluit tenietgedaan, in ieder geval niet
geaccepteerd. Dit vinden wij onaanvaardbaar.

4.4 Positie van de predikant en ambtsdrager in de samenwerkingsgemeente
De synode heeft een nieuwe bijlage aan de K.O. toegevoegd, het Model voor plaatselijke regeling
voor de roeping van een predikant in een samenwerkingsgemeente (pag. 9-12 van het
‘Besluitenboekje’). Hierin is opgenomen dat de predikant mede op basis van een profielschets
wordt beroepen. Hoe rigide is het dan dat de predikant, die uit een ander kerkverband komt, na
zijn bevestiging zijn gemeente niet in volle rechten mag vertegenwoordigen in een
classisvergadering. Hij is daar omdat in de K.O. staat dat de gemeente een predikant en ouderling
dient af te vaardigen. Hij zou zelfs voorzitter van een classisvergadering kunnen zijn, maar zelf niet
mogen stemmen? Ook een niet-christelijk-gereformeerde ambtsdrager naar de classis kan in de
classis niet de volwaardige plaats innemen die hij in zijn eigen gemeente wel inneemt. In zijn eigen
gemeente verricht de niet-christelijk-gereformeerde ambtsdrager zijn ambtelijk werk maar zodra
hij naar de classis is afgevaardigd wordt hem die volwaardige plaats niet toegekend en is hij
slechts adviseur. Hoe onlogisch en onrechtvaardig!
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4.5 Het aantal samenwerkingsgemeenten
Door classes zijn inmiddels 31 samenwerkingsgemeenten geaccepteerd. Dus niet alleen de kerken,
maar ook de ambtsdragers van deze gemeenten. Dat zij door het GS-besluit worden gezien als een
risicofactor voor de eigenheid van de CGK (woorden van professor Peels in het ND van 4 januari
2018 over het onderwerp GTU, maar ook van toepassing op dit revisieverzoek), is onaanvaardbaar.
Dit denken wordt beheerst door angst, niet door geestelijke motieven.
4.6 Schriftuurlijk?
Van de GS mag worden verwacht dat besluiten worden genomen in het licht van de Bijbel. Maar
wat te denken van de opdracht van Christus ‘Opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij, en ik
in U, dat ook in Ons zijn’ (Joh. 17).
Of, de aanbeveling van de apostel Paulus in Filippenzen 2:3: ‘……; doch in ootmoedigheid achte de
een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, (4) maar
ieder lette ook op dat van anderen. (5) Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus
was,..’.
En de tekst van Ef. 4:1-6: ‘Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der
roeping, waarmede gij geroepen zijt, (2) met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, (3) en u te beijveren de eenheid des Geestes
te bewaren door de band des vredes: (4) één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in
de ene hoop uwer roeping, (5) één Here, één geloof, één doop, (6) één God en Vader van allen,
die is boven allen en door allen en in allen’.
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Deze Bijbelwoorden worden losgelaten ten gunste van wat deputaten zeggen ‘dat de
binnenkerkelijke eenheid tot een principe verheven wordt.’ (GS-vergadering op 24 november
2016).
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Aanvullend hierop lazen wij in het ND van 25 november 2016 wat ds. Van de Bovekamp zei over
wat hij in de GS waarnam:
‘Bij de verwoorde zorg en moeite miste hij een Bijbelse onderbouwing, iets waar de rechterflank bij
aangelegen onderwerpen als homoseksualiteit zo scherp op is.’
Deze waarneming vervult ons met grote zorg, verdriet en boosheid. Hoe menselijk en partij
zoekend is deze houding van leden van de GS. Wij hebben het ervaren bij de behandeling van ons
revisieverzoek over samenwonende homoseksuelen en constateren ook in het thema rond de
samenwerkingsgemeenten een eenzijdige, dwangmatige visie en besluitvorming.
4.7 Angst
Professor Maris sprak zich in de GS-vergadering als volgt uit:
‘De hele discussie wordt gedomineerd door vrees. Dat is niet nieuw (!), dat is al vele jaren de
onderliggende realiteit. Hij daagde de vergadering uit tot een positief uitgangspunt te komen,
namelijk de gezamenlijk beleden ‘gemeenschap der heiligen’.
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Het advies van deze hoogleraar is door de GS gewogen, in zoverre is dit geen nieuw aspect voor
een revisieverzoek, maar wij benadrukken dat de door hem gesignaleerde ontwikkeling funest is
voor de eenheid in ons kerkverband. Het niet willen overnemen van zijn advies vinden wij
onverstandig, onjuist en kwetsend voor de samenwerkingsgemeenten. Daarnaast ervaren wij het
besluit, en de daarvóór gehouden discussie, als belastend voor onze samenwerking met andere
kerken ter plaatse.
4.8 Nieuw principe en ‘achteruit beleid’
Ds. De Bruin van Zutphen heeft in het ND van 17 oktober 2017 een aantal rake opmerkingen
geplaatst over het besluit van het classisbezoek door ambtsdragers van niet CGK-huize. Hij typeert
dat door het GS-besluit ‘de binnenkerkelijke eenheid tot een zelfstandig principe is verheven. (Ook
de mening van de deputaten). Deze eenheid blijkt zwaarder te wegen dan kerkelijke eenheid.
Vanaf nu kan elke minderheid die zich bezwaard voelt door eenheid met andere kerken zich op het
principe van binnenkerkelijke eenheid beroepen.’
‘De kerken in Nederland hebben te maken met een toekomst waarin krimp, verandering van
vormgeving en organisatie en vertrek uit het publieke domein vooropstaan.’ (H. Geertsema in
Onderweg van 29 oktober 2016).
Ds. Loonstra stelt dat de redenering van de synode niet klopt. Ze zegt: de binnenkerkelijke
eenheid is een principiële zaak. Ze vervolgt met te zeggen dat aan beide principes recht gedaan
moet worden: aan dat van de binnenkerkelijke eenheid én aan dat van het recht tot afvaardiging
van de kerkenraad van een samenwerkingsgemeente. Zien we wat hier gebeurt? Eerst heet
binnenkerkelijke eenheid een ‘principiële zaak’. Dat betekent: een zaak die raakt aan een principe.
Vervolgens wordt die binnenkerkelijke eenheid zelf een principe genoemd. Dat is een verschuiving
in betekenis.
Maar binnenkerkelijke eenheid als zodanig is helemaal geen principe. Het principe is: kerkelijke
eenheid op basis van de drie belijdenissen: Heidelbergse Catechismus, Nederlandse
Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels. Die worden niet voor niets ‘formulieren van eenheid‘
genoemd. Volgens dat principe horen GKv- en NGK-ambtsdragers er helemaal bij. Dat in de
praktijk de beleving van de kerkelijke en geestelijke eenheid op die basis toch nog een moeizame
zaak is, doet aan dit principe niets af.
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Door binnenkerkelijke eenheid eerst een principiële zaak te noemen, maar later een principe,
worden op oneigenlijke wijze twee ‘principes’ tegen elkaar uitgespeeld: binnenkerkelijke eenheid
en het recht op afvaardiging. Dat is niet zuiver.
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Wij zien deze ontwikkeling als een bedreiging, maar ook als een kans om voor de mensen die in de
cultuur van de 21e eeuw leven een rol van betekenis te vervullen. Dit betekent aansprekend beleid
maken, zonder verloochening waarvoor wij staan. Met een GS-besluit als die voor de
samenwerkingsgemeente, maar ook andere recent genomen besluiten, zien wij ons kerkverband
op de rem staan en achteruit beleid voeren. Hierin kunnen wij als CGK Zwolle niet meegaan.
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5. De kern van ons revisieverzoek
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Samengevat vraagt de CGK-Zwolle revisie van het besluit van de synode dat
samenwerkingsgemeenten die een niet-christelijk-gereformeerde ambtsdrager afvaardigen naar de
classis slechts een adviserende stem heeft. Een niet-christelijk-gereformeerde afgevaardigde heeft
daarmee geen volwaardige positie ten opzichte van een christelijk-gereformeerde afgevaardigde.
De kern van ons revisieverzoek is dan ook als volgt.
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1. Het besluit is in strijd met de Heilige Schrift.
2. Het met klem aandringen bij de classes dat er in vergaderingen voortdurend aandacht is
voor de geestelijke verbondenheid als kerken op basis van Gods Woord, is voor tweeërlei
uitleg vatbaar. Gaan we uit van de positieve benadering van de samenwerkingsgemeente,
dan vinden wij deze aanbeveling hypocriet in het licht van het besluit.
3. Het besluit is er één van een reeks besluiten dat de aanzet is tot vervreemding van elkaar
en niet in het belang is van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor taken die samen
moeten worden gedaan en betaald.
4. Het beleid om het binnenkerkelijke (de CGK-cultuur) belangrijker te vinden dan de
principiële uitgangspunten van het kerk-zijn, verwerpen wij. Het respecteren van een ander
standpunt, dat niet in strijd is met Schrift en belijdenis, achten wij van groot belang.
Deze punten, toegelicht in dit revisieverzoek, vinden wij zo zwaarwegend, dat wij u verzoeken de
besproken wijzigingen van artikel 41 en bijlage 8 van de K.O. ongedaan te maken.

Zwolle, 25 maart 2019.
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G. Gelderblom
(voorzitter)
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F.J. Nabers
(scriba)

