

INTENTIEVERKLARING
De Raden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) te Hasselt verklaren inzake het zoeken naar kerkelijke eenheid te
willen handelen overeenkomstig de Acte van Afscheiding of Wederkeer.
Zij willen gemeenschap oefenen met alle ware gereformeerde lidmaten en
zij willen zich verenigen met elke op Gods onfeilbaar Woord gegronde
vergadering waar God die ook bijeenbrengt.
Zij betuigen dat zij zich daarbij in alles houden aan de aloude Formulieren
van Eenheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de Dordtse Leerregels.
Tevens verklaren zij zich te houden aan de Kerkorde, zoals die vooreerst
is opgesteld door de Synode van Dordrecht 1618/19.
Erkend wordt dat de gebeurtenissen rond de jaren 1892 en 1944 verschillend
worden beleefd, maar dit laat onverlet het verlangen naar eenheid, zoals dat
hierboven is geformuleerd.
De Raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk kan zich als richtlijn voor zijn
beleid vinden in wat zijn generale synode geformuleerd heeft als instructie
voor de deputaten voor de eenheid van de gereformeerde belijders in
Nederland, namelijk:
'naar de eis van het Woord van God en in overeenstemming met
_
de gereformeerde confessie wegen te zoeken die kunnen leiden tot de
eenheid van de kerken van gereformeerde belijdenis in Nederland en alles te
doen wat bevorderlijk is voor een toenadering die op kerkelijke eenheid
gericht is'.
De Raad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) voegt zich naar het beleid
van zijn synode, die met het oog op dezelfde zaak heeft verklaard:
'in dienst van Christus, die zijn kerk door de eeuwen heen vergadert, heeft
zijn kerk de roeping eraan mee te werken dat allen die Hem liefhebben naar
zijn Woord in eenheid van het ware geloof samenkomen'.
Op basis van deze uitgangspunten spreken de raden uit verder te willen spreken
over wat verenigt en scheiding maakt.
Zij verklaren voor God en mensen, wanneer er principieel geen grond voor een
gescheiden optrekken mocht blijken te bestaan, alles te willen doen om de
kerkelijke eenheid in deze plaats te bewerken.
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