Akkoord voor Kerkelijk Samenleven – editie 2011
van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Artikel 39 Relatie met andere kerken
De kerken dienen de eenheid van alle in belijdenis en leven gereformeerde kerken in
Nederland en daarbuiten, ook als die een ander gebruik hebben.
Regelingen en handreikingen
39.a Relatie met andere kerken in Nederland
39.b Relatie met kerken in het buitenland
39.c Regeling voor overkomst van Gereformeerde Kerken
39.d Constituerend document Deputaten Overleg Eenheid (DOE)
39.e. Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente
39.f. Handreiking uitnodigings- en toelatingsbeleid bij de kerkelijke viering van de
maaltijd van de Heer.
39.a Relatie met andere kerken in Nederland
(Ten aanzien van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt):
De kerken besluiten
1. De gesprekken met de GKV voort te zetten en te richten op alles wat nodig is om de
belemmeringen voor de plaatselijke samenwerking en eenheid tussen NGK en GKV weg te
nemen, op het streven naar landelijke eenheid tussen beide kerken, op het steeds meer
gezamenlijk zoeken naar een goede verwoording van de leer van de Schrift in deze tijd, op
het verkennen van mogelijkheden en het wegnemen van barrières voor gezamenlijke
gemeentestichting, en op zaken van gemeenschappelijk belang.
2. Bij het in het licht van Gods Woord bestuderen van vragen die in de kerken leven of op de
kerken afkomen zoveel als mogelijk is de GKV te betrekken en in elk geval de commissies
die door de LV worden benoemd, te verzoeken om bij de uitvoering van hun opdracht zoveel
mogelijk de kennis en inzichten van vergelijkbare deputaatschappen of andersoortige
expertise uit de GKV te betrekken
3. In contacten met de GKV (en de CGK) samen te zoeken welke roeping kan worden
ervaren en welke mogelijkheden kunnen worden gevonden om elkaar te ondersteunen bij
het doordenken van en reageren op de concrete vragen en uitdagingen waarvoor de
gemeente van Christus in deze tijd wordt gesteld en om samen te zoeken naar wegen om
zowel ten aanzien van nieuwe vragen en uitdagingen als rond vragen van geloof en leven
die van alle tijden zijn, als NGK en GKV (en CGK) samen het onderwijs van Gods Woord
actueel te verwoorden.
4. In contacten met de GKV (en de CGK) samen te zoeken naar concrete mogelijkheden om
onze missionaire en diaconale roeping in de samenleving vorm te geven.
5. De kerken die nog geen contacten onderhouden met een genabuurde GKV op te roepen
om actief wegen naar eenheid te zoeken.
(Ten aanzien van de Christelijke Gereformeerde Kerken):
De kerken besluiten
1. De gesprekken met de CGK voort te zetten en te richten op alles wat nodig is met het oog
op het wegnemen van belemmeringen voor de plaatselijke samenwerking en eenheid tussen
NGK en CGK, het opheffen van de kerkrechtelijke knelpunten die de
samenwerkingsgemeenten ervaren, het verkennen van de mogelijkheden en het wegnemen
van barrières voor gezamenlijke gemeentestichtende projecten én met het oog op zaken van
gemeenschappelijk belang.
2. In de gesprekken met deputaten van de CGK gezamenlijk te inventariseren welke
geschilpunten er nog zijn tussen de CGK en de NGK, het gesprek daarover inhoudelijk aan
te gaan en deze gesprekken voort te zetten vanuit de wederzijdse erkenning van elkaar als
website www.kerkelijkeeenheid.nl van DOE, Deputaten-Overleg Eenheid van CGK, NGK en GKv

kerken die zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de
gereformeerde belijdenis, opdat deze gesprekken dienstbaar zullen zijn aan de zichtbaar
maken en concretiseren van deze eenheid.
3. In contacten met de CGK (en de GKV) samen te zoeken welke roeping kan worden
ervaren en welke mogelijkheden kunnen worden gevonden om elkaar te ondersteunen bij
het doordenken van en reageren op de concrete vragen en uitdagingen waarvoor de
gemeente van Christus in deze tijd wordt gesteld en om samen te zoeken naar wegen om
zowel ten aanzien van nieuwe vragen en uitdagingen als rond vragen van geloof en leven
die van alle tijden zijn, als NGK en CGK (en GKV) samen het onderwijs van Gods Woord
actueel te verwoorden.
4. In contacten met de CGK (en de GKV) samen te zoeken naar concrete mogelijkheden om
onze missionaire en diaconale roeping in de samenleving vorm te geven.
(Ten aanzien van de Deputaten Overleg Eenheid (DOE)):
De kerken besluiten
1. De kerken stemmen in met de volgende handreikingen en modellen: Constituerend
document DOE; Model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente; Handreiking
uitnodigings- en toelatingsbeleid bij de kerkelijke viering van de maaltijd van de Heer.
2. Zij zullen ook de komende periode deelnemen aan het Deputaten Overleg Eenheid. Zij
wijzen daarvoor maximaal drie vertegenwoordigers aan, waarvan ten minste twee leden
tevens lid zijn van de Commissie Contact en Samenspreking met andere kerken.
(Ten aanzien van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte)
De kerken besluiten:
1. Onze deelname aan het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte voort te zetten, omdat
de bij de oprichting geformuleerde en recent geactualiseerde doelstelling nog steeds het
nastreven waard is en daaraan in de afgelopen tijd op een zinvolle manier invulling is
gegeven.
(Ten aanzien van de Raad van kerken)
1. om in overleg met CGK en GKV de mogelijkheid onder ogen te zien om een associatie
aan te gaan met de Raad van Kerken.
(Acta LV Houten 2010-11)

[regeling 39 d, e en f zijn gelijk aan teksten die elders te vinden zijn op www.kerkelijkeeenheid.nl]
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