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2.1.4 Free Church of Scotland (FCS)
In mei 2019 is de synode van dit kerkverband door ds. S.P. Roosendaal bijgewoond. Zowel
bij de FCS als bij de FCC wordt gesproken over het oprichten van eigen scholen. De vraag
is vooral of het financieel haalbaar is. Er wordt veel werk verzet in het relatief kleine
kerkverband. Men benoemt de moeite van een gebrek aan vrijwilligers. Opvallend is de
hoeveelheid publicaties die in dit kerkverband het licht zien ter opbouw van de gemeenten.
De contacten van de FCS zijn vooral gericht op de Engelstalige landen. Een groot deel van
de agenda die de buitenlandse kerken betreft gaat over de relatie met de kerk in Australië
en die in Nieuw Zeeland. Toch worden er ook vriendelijke woorden tot de Nederlandse
afgevaardigden gesproken. De FCS wil onderzoeken of zij de banden met de GKv kunnen
behouden, ook na de scheiding met de ICRC. Motivatie daarvoor is met name dat in
Europa, dat als missionair veld gezien moet worden, geen ruimte kan zijn voor een te grote
scheiding tussen de kerken van Gereformeerd belijden. De voorzitter heeft namens de
vergadering een hartelijke zegenwens namens de FCS uitgesproken aan ons kerkverband.
Men voelt zich verbonden met de kerken van de Reformatie in Nederland.
2.1.5 Free Church of Scotland continuing (FCC)
In mei 2019 heeft ds. S.P. Roosendaal de synode van deze kerken bezocht. Het is een klein
kerkverband met een eenduidig profiel. Het predikantencorps lijdt aan een sterke
vergrijzing en daarover is ter synode hun zorg uitgesproken. De geestelijke sfeer bij de
FCC is echt anders dan bij de FCS. Waar de FCS zich rekenschap geeft van het kerkzijn
midden in deze wereld is de FCC nadrukkelijk gericht op de eigen organisatie van het
kerkverband. Dat moet in zekere zin ook omdat men met weinig middelen veel moet doen.
Opvallend in dit kerkverband is de grote plaats die men voor Israël inruimt. Er is een sterke
eschatologische verwachting voor Israël als blijvend volk van God. De vragen rond de
‘purity of worship’ (Psalmen zingen/reciteren zonder instrumenten) blijven de gemoederen
bezighouden. Als reactie op de toespraak van onze kerken is de wens meegegeven dat de
CGK zal blijven bij het Woord Gods waar het om de ethische vraagstukken in onze kerken
gaat.

