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Instructie particuliere synode van het Zuiden inzake art. 64 K.O.
Particuliere synode van het Zuiden van de Christelijke Gereformeerde Kerken 2018
Scriba: ds. G.R. Procee
5
19 april, 2018
Aan de roepende kerk van de generale synode 2019 van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland: Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid.
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Eerwaarde broeders,

15

Namens de particuliere synode van het Zuiden 2018 in vergadering bijeen op 18 april 2018
te
’s-Gravenmoer, richt ik dit schrijven tot u.
Voornoemde vergadering wil u hierbij in kennis stellen van het feit dat zij een instructie
vanuit de classis Rotterdam heeft aangenomen en besloten heeft deze ter beoordeling door
te sturen aan de generale synode 2019.

20
De tekst van deze instructie vindt u hierbij gevoegd.
Wij wensen u van harte Gods kracht en zegen toe op al uw arbeid,
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Met broederlijke groet,
G.R. Procee.
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Instructie uit de classis Rotterdam
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Op haar vergadering van 18 april 2018 heeft de particuliere synode van het Zuiden in
vergadering bijeen te ’s-Gravenmoer de volgende instructie aangenomen en besloten deze
ter beoordeling door te sturen aan de generale synode van 2019, met als roepende kerken,
Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid.
Instructie
De generale synode wordt verzocht een onderzoek te doen naar de mogelijke uitleg en
hantering van art. 64 K.O. met het oog op situaties waarin een kerkenraad niet bij machte
is om de gemeente tweemaal op een zondag bijeen te laten komen en daarbij een
handreiking te doen aan de classes en de kerkenraden met het oog op hun rol ten aanzien
van deze situaties.
Toelichting
De classis Rotterdam werd geconfronteerd met een situatie waarbij één van haar gemeentes
aankondigde besloten te hebben om te stoppen met de reguliere avonddiensten. Er worden
in deze gemeente wel bijzondere tweede diensten gehouden zoals avondmaalsdiensten,
praisediensten, jeugddiensten en periodiek laagdrempelige diensten.
In de loop van de jaren heeft de classis vele malen met de kerkenraad van deze gemeente
gesproken over de moeite van het teruglopend bezoek van de tweede dienst. Op
kerkvisitatie en in de classisvergaderingen zijn vele handreikingen, bemoedigingen,
aansporingen en mogelijkheden aangedragen om in deze problematiek een keer te brengen.
De classis heeft kunnen vaststellen dat de kerkenraad actie heeft ondernomen om hieraan
gehoor te geven, doch helaas zonder het gehoopte resultaat voor de lange termijn. De
classis heeft over deze problematiek op 6 oktober 2015 en 9 februari 2016 uitvoerig van
gedachten gewisseld. Als zwaarwegend punt gold dat de kerkenraad zich aan de uitvoering
van artikel 64 K.O. onttrekt wanneer hij de tweede kerkdienst op zondag niet meer houdt.
In de discussie tijdens de classisvergadering en de vergadering van de PS kwamen de
onderstaande aspecten naar voren:
- De kerkenraad van de betreffende gemeente heeft de afgelopen jaren op verschillende
manieren geprobeerd de opkomst van de gemeente in de tweede diensten op zondag te
bevorderen, zonder dat dit echter het gewenste resultaat heeft opgeleverd.
- Een belangrijk deel van de gemeente bestaat uit leden van de Nederlands
Gereformeerde Kerken. In die kerken zijn er meer gemeenten die op zondag geen
tweede dienst houden en wordt dit aan de vrijheid van de plaatselijke kerken
overgelaten.
- Bij een aantal gemeenteleden is er verdriet vanwege het gemis van de tweede diensten,
maar die groep is zo klein dat de invloed daarvan niet doorslaggevend is geweest.
- Het voorbeeld werd genoemd van gemeenteleden die bijeenkomen in wijkkringen en
die kringen ervaren als vervanging van de diensten; iets wat de kerkenraad zo niet heeft
bedoeld.
- 'Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na!' is een Bijbelse opdracht. De verkondiging
van het Woord van God is toch het eerste wat je ter harte gaat.
- We voelen allemaal de zorg. We worden in de westerse wereld overspoeld door het
materialisme en het individualisme. Dat is het kwaad van deze tijd.
- Wat is precies de verantwoordelijkheid van de classis in dezen?
- Het is niet in overeenstemming met de gereformeerde visie op het kerkverband en de
kerkorde om zich eenzijdig te onttrekken aan kerkordelijke afspraken met betrekking
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tot de tweede kerkdienst op zondag. De leerdienst blijft onverminderd van grote
betekenis.
Als de kerkenraad de gezamenlijke afspraken van de kerkorde niet meer kan nakomen,
dan is het zijn verplichting om dat d.m.v. een instructie breder aan de orde te stellen.
Het gebrek aan tijd wordt soms als reden aangegeven om de tweede kerkdienst te
verzuimen.

Het is het gezamenlijk verlangen om gestalte te geven aan de inhoud van zondag 38 van de
Heidelbergse Catechismus: ‘Wat gebiedt God in het vierde gebod? Ten eerste dat de dienst
van de Kerk of de prediking en de scholen in stand gehouden worden; en dat ik vooral op
de sabbat, dat is op de rustdag, trouw tot Gods gemeente kom om Gods Woord te horen, de
Sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke
hulp te betonen. In de tweede plaats dat ik alle dagen van mijn leven mijn boze werken
opgeef, de Heere door zijn Geest in mij laat werken en aldus de eeuwige sabbat in dit leven
aanvang.’
Vraag is echter hoe we hieraan inhoud geven op een wijze die past bij deze tijd en
omstandigheden. Zo laat een klein onderzoek zien dat in bijv. zendingsgemeentes de
tweede dienst anders wordt ingevuld dan in gevestigde kerken. Verder laat onderzoek zien
dat het een onderwerp is dat niet alleen binnen de classis Rotterdam speelt. Zo kwam de
classis Rotterdam in contact met de classis Utrecht, waar dit onderwerp ook actueel is.
Het lijkt dan ook geboden dat de generale synode onderzoek doet hoe in dit soort gevallen
met art. 64 K.O. moet worden omgegaan door zowel de betreffende kerkenraad als classis.
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