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met GKv Utrecht

Waarde broeders,

De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde

Kerk Utrecht-Centrum

gaan tot nauwer kerkelijk samenleven met de twee Gereformeerde
weten die van Utrecht (Centrum) en die van Utrecht-Noord/West.
bijlage 8 van de kerkorde van de Christelijke Gereformeerde

heeft het voornemen over te

Kerken (vrijgemaakt) te Utrecht, te
Overeenkomstig

het bepaalde in

Kerken in Nederland vraagt hij hierbij het

oordeel van de classis over dit voornemen.

In de contacten die er zijn geweest tussen de kerkenraden en tussen de gemeentes en bij het
bijwonen van elkaars diensten is een diepe eenheid in Christus ervaren. Deze is door gesprekken
over de drie formulieren van enigheid en over allerlei praktische aangelegenheden

bevestigd. In de

laatste gezamenlijke kerkenraadsvergadering

verklaring

aangenomen.

is daarover een gemeenschappelijke

(bijlage A, B en C)

De kerkenraad verheugt zich over de ontmoeting met deze broeders en zusters en is verlangend de
eenheid met hen nader gestalte te geven. Dat verlangen is gebaseerd op de wens van de Heer van
de kerk dat zijn volgelingen één zullen zijn en is in lijn met de landelijke toenadering tussen de twee
kerkverbanden .

De Christelijke Gereformeerde

Kerk van Utrecht-Centrum

heeft al geruime tijd een relatie van nauwer

kerkelijk samenleven met de Nederlands Gereformeerde

Kerk van Utrecht. De kerkenraad verlangt

ernaar dat er een relatie tussen de kerken uit de drie kerkverbanden

zal ontstaan, maar de

Gereformeerde

Kerken (vrijgemaakt) in Utrecht zijn (nog) niet toe aan een relatie met de Nederlands

Gereformeerde

Kerk, gezien vrij recent geslagen wonden. Dat betekent dat onze kerk nauwer kerkelijk

zal samenleven met drie kerken, waarvan er twee geen directe relatie hebben met de derde. De
bestaande relatie met de Nederlands Gereformeerde
samenleven met de Gereformeerde

Kerk zal de praktische uitvoering van het

Kerk (vrijgemaakt) begrenzen, maar zeker niet onmogelijk maken.
W.H. van Eeken, scriba
030 - 230 2604, 06 - 5571 3094, scriba@singelkerk.org
Wittevrouwensingel
28, 3581 Ge Utrecht
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Over de contacten met de GKv is geregeld gerapporteerd aan de NGK in de vergaderingen

Utrecht-Centrum

van de

samenwerkingscommissie.
De Gereformeerde

Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht-Noord/West

de Christelijke Gereformeerde
Utrecht-Noord/West

heeft enkele malen contact gehad met

Kerk Utrecht-West. Voordat de Gereformeerde

Kerk (vrijgemaakt)

zich voegde bij de gesprekken tussen de twee kerkenraden uit Centrum, is dit

besproken met de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde

Kerk Utrecht-West en deze heeft

uitgesproken daar geen bezwaar tegen te hebben.

De kerkenraad heeft de gemeente op verschillende manieren bij de contacten met de GKv betrokken
en geconcludeerd

dat er genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente

voor toekomstige samenwerking.

is (draagvlak)

(Zie bijlage D). Aanvankelijk was er bij enkele leden bezorgdheid dat

de nieuwe samenwerking ten koste van de samenwerking

met de Nederlands Gereformeerde

Kerk

zou gaan, maar die bezorgdheid is weggenomen door de verzekering van de kerkenraad dat hij
ervoor zal waken dat dit niet zal optreden.

De kerkenraden hebben gemeenteleden

opgeroepen elkaars diensten te bezoeken om op deze

manier een beeld te vormen van de prediking binnen de GKv. Enkele gemeenteleden

hebben hier een

verslag van gemaakt. De samenvatting van deze verslagen is bijgevoegd in de bijlage E. Op grond
van deze verslagen, de samensprekingen,

de bevindingen van de ambtsdragers

uit de huisbezoeken heeft de kerkenraad geconcludeerd

zelf, en de reacties

dat er metterdaad eenheid is in erkenning

en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken.

Graag wensen we de classis de leiding van de Heilige Geest bij het vormen en uitspreken van een
oordeel over ons voornemen.

Namens de kerkenraad,

ds. H. de Bruijne, preses

W.H. van Eeken, scriba

Bijlagen:
A.
B.
C.
D.
E.

Gemeenschappelijke verklaring
Overzicht over de contacten met de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt).
Uittreksels uit de verslagen van de gezamenlijke vergaderingen.
Draagvlak binnen de gemeente
Samenvatting van verslagen van de bijgewoonde kerkdiensten.
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Gemeenschappelij ke verklaring
van de kerkenraden van de
Christelijke Gereformeerde Kerk van Utrecht-Centrum
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht (Centrum)
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht-Noord/West
Op basis van het verlangen van onze Heiland, Jezus Christus, vlak voor zijn sterven aan het
kruis verwoord tegenover zijn hemelse Vader 'laat hen allen één zijn, Vader' (Joh 17:21) en
in het geloof dat Hij, Hoofd van zijn kerk, ons tot elkaar heeft gebracht en aan elkaar verbindt,
spreken de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Utrecht-Centrum, de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Utrecht (Centrum) en de Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) van Utrecht NoordIWest uit dat zij, op grond van de Heilige Schrift en de
gereformeerde belijdenisgeschriften, elkaar erkennen als ware kerken van Jezus Christus,
geroepen door God, verzameld door zijn Zoon, geleid door zijn Geest.
Genoemde kerkenraden willen aan deze erkenning concreet gestalte geven door eJkaars
dienaren des Woords te laten voorgaan in de erediensten, elkaars ongecensureerde leden te
nodigen aan het Heilig Avondmaal en gezamenlijke erediensten te beleggen, inclusief
gezamenlijke avondmaalsvieringen.
Genoemde kerkenraden zeggen elkaar toe in de ontmoetingen met elkaar het inhoudelijke
gesprek over de Here en zijn dienst blijvend te zoeken. Ook zeggen zij elkaar toe geen leden
van elkaar als lid te aanvaarden zonder goedvinden van de andere kerkenraad en eventuele
censuur over te nemen. Voorts beloven zij elkaar zich in biddende athankelijkheid van de
Heilige Geest in eigen kerkverband in te zetten voor voortgaande contactoefening en
eenwording van beide kerkverbanden.
Utrecht, 21 juni 2007
Namens de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk v
ds. H. de Bruijne, preses
br. W.H. van Eeken, sc

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht (Centrum),
ds. M.lC. Blok, preses
br. A.W. Klein, scriba

Namens de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht Noord/West,
ds. lP. Kruiger, preses
br. W.F.Z de Weger, scriba

p.o
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1. Overzicht
Voorgeschiedenis
In de periode 1997 tot 1999 is er correspondentie geweest tussen de kerkenraden van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht (Centrum) en de Christelijke Gereformeerde Kerk UtrechtCentrum. Dit leidde tot een moderamengesprek op 2 maart 1999, gevolgd door een gesprek van de
twee kerkenraden op 6 maart 2000. Bij het laatste gesprek werd de conclusie bereikt dat alleen
samenwerking op maatschappelijk gebied haalbaar was. Een commissie die daarvoor de
mogelijkheden zou onderzoeken heeft nooit gefunctioneerd.
In de loop van 2003 toonden de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van Leidsche Rijn en van
Utrecht-Noord/West
belangstelling om deel te nemen aan het missionair project RijnWaarde dat de
Christelijke Gereformeerde kerken van Maarssen en Utrecht-Centrum en de Nederlands
Gereformeerde Kerk Utrecht in Leidsche Rijn uitvoerden. RijnWaarde is nu een gezamenlijke activiteit
van vijf kerken: twee Christelijk Gereformeerd, twee Gereformeerd (vrijgemaakt) en één Nederlands
Gereformeerd.
De kerkenraad zond aan afvaardiging naar de dienst op 22 augustus 2004 waarin ds. M.J.C. Blok
intrede deed in de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht (Centrum). In die dienst bepleitte de
predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht-Noord/West dat er samenwerking zou
komen van alle Christelijke Gereformeerde kerken en Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Utrecht.
Bij de informele gesprekken bij die dienst bleek er van beide kanten belangstelling te bestaan om
hiermee aan de slag te gaan.
Inmiddels waren er talrijke contacten tussen leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), doordat een aantal Christelijke Gereformeerde kinderen naar de
gereformeerde basisschool De Wissel gingen.
De gesprekken van de kerkenraden
Op 11 maart 2005 werd een gesprek gevoerd tussen de moderamina van de Christelijke
Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht
(Centrum). Na informatie-uitwisseling over de kerken werd besloten de kerkenraden voor te stellen dat
deze met elkaar in gesprek zouden gaan. Verder zou worden nagegaan in hoeverre de Christelijke
Gereformeerde Kerk Utrecht-West en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht-Noord/West
hierbij betrokken zouden kunnen worden.
Nadat de kerkenraden hadden ingestemd met dit voorstel bereidde een commissie een serie
gezamenlijke kerken raadsvergaderingen voor. Deze vergaderingen werden gehouden op
07.11.2005;
16.01.2006;
20.03.2006;
22.05.2006;
11.09.2006;
13.11.2006;
15.03.2007;
21.05.2007;
21.06.2007.
Vanaf maart 2006 nam de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht-Noord/West via een delegatie
deel aan de gesprekken, nadat de Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-West te kennen had
gegeven daar geen bezwaar tegen te hebben en zelf tijdens de vacature voor een eigen predikant
gesprekken met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) op te schorten.
Van deze gesprekken zijn de onderwerpen in dit verslag opgesomd, uittreksels uit de verslagen van
zijn als aparte bijlage bijgevoegd.
Contacten I kennismaking op gemeenteniveau
Op drie zaterdagen zijn er gemeenteontmoetingen geweest, en wel op
20.05.2006,04.11.2006
en op 14.07.2007. Daarnaast was er 05.04.2007 een Vesper en op
19.04.2007 een thema-avond.
•
Over de ontmoeting van 20.05.2006 is verslagen: De gemeenteontmoeting van zaterdag 11.
was bijzonder. Er was een goede sfeer en bij de gesprekken waren er veelal leden van de
verschillende kerken met elkaar in discussie. De sing-in was feestelijk en de presentaties
gaven een goed beeld van de drie kerken.
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Over de ontmoeting op 04.11.2006 is verslagen: Het aantal bezoekers was maar liefst 70. Het
was een goede bijeenkomst met een aantrekkelijk programma en met veel mogelijkheden
voor onderling contact.
Op donderdag 05.04.2007 (Witte Donderdag) is er een gemeenschappelijk vesper gehouden.
Het was een mooie dienst, alleen de stilte voor de dienst kwam niet tot z'n recht. Er waren
ongeveer 50 à 60 mensen aanwezig.
Op 19.04.2007 hield prof. T.M.Hofman een lezing over "Het komt je niet aanwaaien". Er
waren ongeveer 40 mensen aanwezig. Het was een interessant onderwerp, maar er was te
weinig tijd om verder door te praten. Hofman reageerde flexibel op de vragen.
Op 14.07.2007 was er stimulerende gemeenteontmoeting met als thema 'broederschap'. In
het verleden werden op drieluiken opdrachtgevers, bijbelse taferelen, moralistische
boodschappen en gebeurtenissen uitgebeeld. De aanwezige broeders en zusters kregen de
opdacht in groepjes drieluiken te maken en er als groep voor te zorgen dat te zien is dat de
drieluiken bij elkaar horen en samen het thema broederschap weergeven. Dat heeft mooie
resultaten opgeleverd! Er waren ongeveer 50 à 60 mensen aanwezig, gezien de naderende
vakantie een redelijk aantal.

Het bijwonen van kerkdiensten
De kerkenraden hebben hun gemeenteleden opgroepen elkaars kerkdiensten te bezoeken. Daar is in
goede mate gehoor aan gegeven. Een deel van de CGK leden die een kerkdienst bezocht heeft, heeft
daar ook verslag van gedaan aan de kerkenraad. Er zijn van 18 mensen 11 verslagen
binnengekomen, dat wil zeggen dat sommige gemeenteleden een gezamenlijk verslag hebben
ingeleverd.

2 Onderwerpen van de gezamenlijke vergaderingen
Moderamenvergadering
11.03.2005
Het recente verleden
Kennismaking
Informatie over de GKv Utrecht (Centrum)
Informatie over de CGK Utrecht-Centrum
Voortzetting en perspectieven?
Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat vraagt God van ons?
De twee moderamina spreken uit dat ze verder willen spreken over deze vragen en zullen de
kerkenraden vragen hetzelfde te doen.
Op grond van een verslag van dit gesprek zal een communiqué worden opgesteld om de twee
gemeentes te informeren.
Kerkenraadsvergadering
07.11.2005
Uiteenzetting over de bedoeling.
Aanwezigen zetten op papier wat hun beeld is van de "andere" kerk.
Weergave en bespreking van de schriftelijke bijdragen
Planning van de verdere gesprekken; tijden en onderwerpen
Kerkenraadsvergadering
16.01.2006
In een voorbespreking is afgesproken de belijdenisgeschriften in vijf delen en op vijf avonden te
bespreken. Vanavond komen de artikelen 1 t/m 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de orde.
Onderwerpen die speciaal aan de orde zijn gekomen:
het werk van de Geest;
het kind van God zijn.
Het derde onderwerp zou bevinding zijn. Omdat het al wat later is en omdat dat onderwerp ook bij de
op de derde avond te bespreken onderdelen van de belijdenis aan de orde kan komen, wordt een
uitvoerige bespreking ervan tot dan uitgesteld.
Kerkenraadsvergadering
20.03.2006
De artikelen 27 tot en met 37 van de NGB worden artikelsgewijs doorgenomen.
In artikel 27 t/rn 29 staat de katholiciteit van de kerk voorop, in de artikelen 30 t/m 32 gaat het
vervolgens vooral over de plaatselijke kerk.
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Geconstateerd wordt dat in de CGK, overeenkomstig de NGB, de diakenen tot de kerkenraad
behoren, in de GKV wordt gesproken van kerkenraad met diakenen. Overigens wil dat niet
zeggen dat de diakenen minderwaardig zouden zijn, ze hebben een andere functie.
Artikel 31 geeft aanleiding tot een korte gedachtewisseling over het begrip meerdere
vergaderingen.
Ook wordt stilgestaan bij de vrouw in het ambt.
De CGK kent de functie pastoraal bezoeker (mannen en vrouwen). De GKv Noord/West kent
diaconaal wijkwerkers, de GKv (Centrum) heeft diaconaal werkers.
Kerkenraadsvergadering
22.05.2006
Zondag 1 - 31 van de Heidelbergse Catechismus komen aan de orde.
De thema's zijn:
verlossing;
prediking en bevinding;
tucht;
de NGK.
Kerkenraadsvergadering
van 11.09.2006
Zondag 32-52 Heidelbergse Catechismus worden besproken.
N.a.v. vraag en antwoord 86 en 87 wordt gesproken over zekerheid en levenswandel.
Bij vraag en antwoord 89 wordt gesproken over de droefheid over onze zonden.
Zondag 38: Binnen de GKv wordt veel gediscussieerd over de zondag en de invulling van de
erediensten.
Zondag 41: N.a.v. deze zondag wordt uitgewisseld hoe in de verschillende gemeenten omgaan
met samenwonen en echtscheiding.
Zondag 42: belastingontduiking en de betaling van de bijdragen aan de kerk komen aan de orde.
Zondag 45: regelmaat in het gebedsleven wordt benadrukt.
Zondag 48: Voor het 'Uw koninkrijk kome' moet men meer oog hebben in het gemeente-zijn; er
wordt vaak bij de dag geleefd.
Zondag 50: binnen de kerken zijn er plaatselijke verschillen in het omgaan met bid- en
dankdagen. In GKv (C) was dit vroeger op zondag, daarna twee keer op proef op woensdag, na
evaluatie is besloten de bid- en dankdagen op woensdag te houden, in de GKv-N/W worden biden dankdagen ook op woensdag gehouden.
Kerkenraadsvergadering
van 13.11.2006
Discussie over de Dordtse leerregels.
N.a.v. de uitverkiezing wordt gesteld dat de relatie tussen het handelen van God in de
uitverkiezing en de voorzienigheid enerzijds en de menselijke verantwoordelijkheid anderzijds een
mysterie blijft.
Hoofdstuk 1 begint met de eeuwige dood. Geen ziekte of gebrek, maar dood.
De DL geven de bijbelse boodschap duidelijk weer. In art. 7 komen we de uitdrukking 'in Christus
uitverkoren' tegen. Christus staat centraal. In art. 12 komt het 'echte geloof in Christus' vóór het
zicht op het verkoren-zijn.
In hoofdstuk 3/4 gaat het over de Heilige Geest en de wedergeboorte: de Geest maakt de mens
geestelijk levend.
Hoofdstuk 5 gaat over de volharding. God houdt vast en laat zijn werk in ons niet varen.
De conclusie van allen is dat de DL terecht een onderdeel vormen van ons kerkelijk belijden.
Kerkenraadsvergadering
van 15.03.2007
Wat houdt nauwer kerkelijk samenleven in? In de CG kerkorde is omschreven wat
samenwerkende kerken kunnen doen. In de GKv is samenwerking in de kerkorde niet nader
omschreven, maar er zijn wel opinies van deputaten eenheid beschikbaar. Het toelaten van
elkaars ongecensureerde leden tot het avondmaal kan nu al worden gepraktiseerd. In de GKv
kunnen, op grond van een besluit van de GS van Zuidhorn, CG leden tot het avondmaal worden
toegelaten. In de CGK Utrecht-Centrum wordt ieder die in eigen gemeente gerechtigd is het
avondmaal te vieren uitgenodigd deel te nemen aan de viering.
Gaven en vruchten van de Geest. Er is onderscheid tussen gaven en vruchten. Er zijn geen
verschillen in opvatting en praktijk geconstateerd.
Bevinding. De Bruijne deelt kopieën uit van:
de inhoudsopgave van het boek van dr. Brienen over bevinding;
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de pagina's 132 t/m 137 uit 'Wat is Christelijk Gereformeerd' van ds. J.H. Velema.
Alle aanwezigen kunnen zich vinden in wat ds. Velema over dit onderwerp heeft geschreven.
Wedergeboorte: proces of toestand? Zowel in de schrift als in de belijdenis wordt over de
wedergeboorte soms als (kort) proces gesproken, soms als over een toestand.
Kerkenraadsvergadering
van 21.05.2007
De onderwerpen zijn:
Missionaire gemeente. Uitgewisseld wordt welke missionaire activiteiten plaatsvinden.
Art. 32 t/rn 37 van de NGB. Hierbij komen aan de orde:
o de orde en tucht in de kerk;
o de sacramenten;
o de taak van de overheid;
o het laatste oordeel.
De verhouding tot de NGK.
Het accepteren van een overgang naar elkaars kerk.
Kerkenraadsvergadering
van 21.06.2007
In deze vergadering wordt over de voorbereiding van de gemeenteontmoeting van 14 juli gesproken.
Verder wordt afgestemd hoe de aanvragen naar de classes van CGK en GKV worden geformuleerd.
Het belangrijkste resultaat van deze vergadering is dat een gezamenlijke verklaring wordt
aangenomen. Zie bijlage A. De gemeenschappelijke verklaring wordt besproken, in de verklaring
wordt gesproken over kerkgenootschappen, nagekeken zal worden of dit veranderd moet worden in
kerkverbanden. De belofte in de verklaring over het zich inzetten voor voortgaande contactoefening
doelt niet alleen op contacten op lokaal niveau, ook andere kerken in de classis kunnen gestimuleerd
worden tot het leggen van contacten. In feite ondersteunt deze verklaring een al eerder op landelijk
niveau ingezet contact.
Ds.De Bruijne geeft aan het eind van de vergadering aan dat er reden is tot dankbaarheid. Met elkaar
is in goede sfeer gekomen tot een verzoek tot nauwer kerkelijk samenleven om zo elkaar te zoeken, te
kennen, te dienen als de kerk van Jezus Christus. Daar is voor gebeden en de Here heeft deze
gebeden verhoord.
Besloten wordt een brochure uit te brengen om de drie gemeenten nader te informeren over de
contacten en de gesprekken.
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Moderamenvergadering
11.03.2005
t" deel onder voorzitterschap van ds. Oe Bruijne
Het recente verleden
De GKv betreurt achteraf het afslaan van de uitnodiging om in april 2002 de intrede van De Bruijne bij
te wonen. De CGK was blij met de uitnodiging voor de intrede van Blok en met het signaal dat
daarvan uitging. We kunnen nu samen denken over de toekomst.
Informatie over de GKv Utrecht (Centrum)
Een situatieschets van de GKv en het jaarboek zijn aan de CGK toegezonden. Een serie artikelen
over de landelijke ontwikkelingen t.a.v. de relatie CGK - GKv wordt ter vergadering aan de CGK
overhandigd.
e
2 deel onder voorzitterschap van ds. Blok
Informatie over de CGK Utrecht-Centrum
Een blad met informatie en de gemeentegids zijn aan de GKv toegezonden.
Voortzetting en perspectieven?
Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat vraagt God van ons?
De twee moderamina spreken uit dat ze verder willen spreken over deze vragen en zullen de
kerkenraden vragen hetzelfde te doen.
De vraag wordt besproken in welke kring we het gesprek voortzetten. De GKv Noord/West is in
gesprek met de CGK West en heeft al eens voorgesteld een viergesprek te houden met twee maal
GKv en twee maal CGK, maar dat lukte toen niet.
We wachten even af wat het gesprek CGK-W en GKv-N/W oplevert. De GKv informeert daarnaar. Als
dat bekend is bekijken we of een gesprek met twee, drie of vier partners zinnig is. Een klein comité zal
dan de verdere gesprekken voorbereiden.
Op grond van een verslag van dit gesprek zal een communiqué worden opgesteld om de twee
gemeentes te informeren.
Kerkenraadsvergadering
07.11.2005
Uiteenzetting over de bedoeling.
Ds. Blok geeft aan dat er een aantal gesprekken geweest zijn tussen de moderamina van beide
kerken. Door de kerkenraden van beide kerken is uitgesproken akkoord te gaan met het streven naar
bilaterale samenwerking tussen beide kerken. Het doel daarvan is kanselruil en gezamenlijke
erediensten op beperkte schaal. Meer recht doen aan de eenheid die Jezus Christus wil.
Beide kerken hebben zich op een bepaalde manier ontwikkeld, beide kerken horen bij een bepaald
kerkverband, er wordt gezocht naar zaken die binden.
Dit kan door verdere kennismaking, naar elkaar uitspreken van hoe we tegen elkaar aankijken,
vervolgens zal er een plan gemaakt worden hoe hier verder invulling aan te geven, en er zullen
afspraken gemaakt worden voor vervolgbesprekingen. Gemeenteleden van beide kerken zullen goed
op de hoogte gehouden worden van de voortgang, b.v. door middel van gemeentevergaderingen.
December 2004 heeft een overleg plaatsgevonden met de moderamina van de GKv's van Leidsche
Rijn, Utrecht-C en Utrecht-N'W. In dit overleg is afgesproken dat de kerk van Utrecht-N/W contact zou
zoeken met de CGK van Utrecht-Wo en de kerk van Utrecht-Co met de CGK van Utrecht-Co
Het contact van de GKv van Utrecht-N/W met de CGK van Utrecht-W komt niet makkelijk van de
grond. De GKv van Leidsche Rijn is in gesprek met de CGK van Maarssen
De GKv van Utrecht-N/W heeft aangegeven graag aan te sluiten bij het overleg van de GKv Utrecht
(C) en de CGK van Utrecht-Co Er is echter afgesproken dat zij eerst blijven proberen contact te zoeken
met de CGK van Utrecht-Wo
Aanwezigen zetten op papier wat hun beeld is van de "andere" kerk.
Weergave en bespreking van de schriftelijke bijdragen
In de pauze hebben De Bruijne en Blok de schriftelijke bijdragen samengevat door de kernpunten op
grote vellen te zetten. Onder leiding van De Bruijne worden de punten kort doorgenomen.
Beeld van de CGK:
Staat dichtbij de GKV
Omgang met de Here spreekt niet vanzelf
Onderlinge verschillen
Stokpaardjes in contact met GKV: toe-eigening
des heiis, prediking, bekering. Wil men wel echt
samenwerken?
Geperforeerde kerken

Beeld van de GKV:
Tamelijk rationeel
Niet oppervlakkig
Goede regelaars/voorzieningen als scholen
Inhoudelijk ongeveer als CGK
Vroeger nadruk op de ware kerk
Ontoegankelijk
Nu openheid/bereidheid tot veranderen
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Geen beeld van de Singel kerk: mooie locatie
Geen verbondsautomatisme
Geen wezenlijke verschillen, alleen
accentverschillen

Intensieve contacten met NGK, terwijl die soms
inhoudelijk verder gaat dan CGK en GKv
Minder missionair?
Zeer positief; vroomheid voorop
Minder strak georganiseerd
Mildheid in het omgaan met verschillen
Verrassende contacten op weg naar eigen kerk
Prima bijbelstudies; samen Woord uitdiepen!
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Erg formeel
Verbondsautomatisme
Helderheid in leer
Toepassing tucht sterk
Betrokken op de wereld
Minder oog voor bevinding
Minder ruimte voor onderlinge verschillen
Rechtlijnig
Diakenen geen deel van de kerkenraad
Geen kindernevendienst
Geen kerkelijke rol voor vrouwen
Bijbelgetrouw
Denkt teveel in regionale grenzen

8. Planning van de verdere gesprekken; tijden en onderwerpen
Naar aanleiding van de steekwoorden op de grote vellen worden de volgende onderwerpen
aangedragen ter nadere bespreking:
Onderwerpen als toe-eigening van het heil, verbondsleer, doop en bekering. Dit zal ook nodig zijn
voor de classis.
Praktische zaken: wat kunnen we nu al voor elkaar betekenen? Waarin kunnen we op korte
termijn samenwerken?
Thema's die ons binden/waar we hetzelfde over denken, bijvoorbeeld aan de hand van de
belijdenisgeschriften.
Houding ten opzichte van de NGK.
Missionair gemeente zijn: hoe geven de twee gemeenten daar invulling aan en wat kunnen we
voor elkaar betekenen?

Kerkenraadsvergadering 16.01.2206
Inleiding op de discussie
In de voorbespreking op 22.12.2005 is afgesproken de belijdenisgeschriften in vijf delen en op vijf
avonden te bespreken. Vanavond komen de artikelen 1 t/rn 26 van de Nederlandse geloofsbelijdenis
aan de orde. Thijs Blok deelt een inleiding uit en geeft daar een toelichting op.
Discussie
Het eerste deel gaat over het werk van de Geest.
In de eerste alinea's wordt gesproken over middellijk en onmiddellijk. In de CG wordt het woord
onmiddellijk wat gewantrouwd, wegens de onmiddellijke, veronderstelde, sluimerende wedergeboorte
bij Kuyper. Wat hier wordt bedoeld met onmiddellijke werking van de Geest is anders. Benadrukt
wordt dat de Geest gewoonlijk werkt door het Woord, maar ook wel gebeurtenissen, zinnen etc. kan
gebruiken om mensen stil te zetten en naar het Woord te leiden.
In de GKv is te weinig aandacht voor het werk van de Geest, in de CGK wordt soms veel over het
werk van de Geest gesproken omdat die het moet doen, maar zonder de verwachting dat Hij het ook
vandaag wil doen. In beide kerkverbanden dient het werk van de Geest benadrukt te worden in de
verwachting dat Hij het zal doen. Daarbij dient de trouwe en aandachtige omgang met de bijbel
worden aangeprezen en tot gebed worden opgeroepen.
Het woord toe-eigening gebruikt de NGB in de samenstelling toe-eigening van Christus. De toeeigening is een aspect van geloof, niet iets dat daar los van staat of aan toegevoegd moet worden.
Door het woord te laten slaan op Christus wordt duidelijk dat het in het geloven gaat om een relatie
met Christus, om een band met Hem. 'Christus en al zijn verdiensten omhelzen' wordt in dezelfde zin
genoemd.
Of iets het werk van de Geest is moet je toetsen aan het woord. Bij de wijzen wordt dat
gedemonstreerd. Ze zien de ster en dat is de manier waarop de Geest hen ertoe brengt op reis te
gaan. In Jeruzalem wordt aan de hand van Micha hun de juiste plaats gewezen.
Ook bij Paulus vinden we onmiddellijke leiding van de Geest: de Geest verhinderde ons ....
Het tweede deel gaat over het kind van God zijn.
Een gedoopte is kind van God, maar moet worden opgeroepen zich te bekeren. Johannes de Doper
en Jezus preekten tot besnedenen, verbondskinderen, en riepen hen op zich te bekeren.
In de prediking moet het aspect van de oproep tot bekering aan de orde komen. Het is echter niet het
enige thema van de prediking. In de preek moet de boodschap worden doorgegeven die in het
behandelde bijbelgedeelte opgesloten ligt. Daarin zal o.a. ook onderwijs over het navolgen van

Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum
Bijlage C: Uittreksel van de verslagen van de gezamenlijke

Pagina C3

vergaderingen

Christus worden gegeven en over de volharding daarin. Ook in het pastoraat zal aan de orde moeten
komen of de gesprekspartner Jezus als verlosser heeft gevonden en Hem wil dienen.
Hoe handelen we met mensen die wel belijdenis hebben gedaan en niet deelnemen aan het
avondmaal? In de GKv zijn dat vaak mensen die zich niet echt aan Jezus hebben overgegeven. Een
pastor moet de gemeente leren kennen om een relevante boodschap te brengen in de kerkdienst en
het bezoekwerk. (En een ouderling zijn wijk met het oog op het pastoraat.)
In de GKv worden gemeentegrenzen strikt gehanteerd: verhuizen over de grens heeft overschrijving
naar de andere gemeente tot gevolg. De CGK hanteert geen grenzen (meer), en dat heeft tot
gevolgen dat er streekgemeentes ontstaan, maar ook dat de onderlinge verschillen tussen de
gemeentes dreigen te groeien. De GKv gaat, als leden naar elders verhuizen en geen attestatie
opvragen, tot uitschrijving over. In de CGK blijven randleden, die niet in de kerk komen en ook op
geen andere manier aan activiteiten deelnemen, soms jaren nog ingeschreven. Als er echter geen
zinnig contact meer mogelijk is en als men alle vermaning negeert, wordt ook tot uitschrijving
overgegaan.
Het derde onderwerp zou bevinding zijn.
Omdat het al wat later is en omdat dat onderwerp ook bij de op de derde avond te bespreken
onderdelen van de belijdenis aan de orde kan komen, wordt een uitvoerige bespreking ervan tot dan
uitgesteld.
Henk de Bruijne geeft als omschrijving van bevinding: alles wat een mens ondervindt in zijn
geloofsbelevenis.
In een korte bespreking wordt gevraagd of er nu minder zondebesef is dan vroeger. De 'vrees,
ontzetting en verschrikking' zijn minder duidelijk zichtbaar. Moet diep zondebesef voorafgaan aan het
beleven van de verlossing in Christus? Of zie je je zonden pas goed als je in het licht van Jezus' liefde
ziet hoe zeer je tekort schiet in het liefhebben van God, die je met heel je wezen lief zou moeten
hebben terwijl je er nauwelijks aan toe komt. En dan komt er ook het falen in de liefde tot de naaste
nog bij.
Is het nodig in de christelijke gemeente steeds de wet te lezen? Dat is een discussie die in de GKv
soms wordt gevoerd. De wet is een leidraad voor het christelijk leven en staat in de catechismus in het
stuk van de dankbaarheid.

Kerkenraadsvergadering

20.03.2006

Inleiding op de discussie
De voorzitter geeft aan dat hij zich op deze avond mede aan de hand van een boekje van J. van
Bruggen uit de jaren '60, Het amen der kerk, heeft voorbereid. Hij stelt voor de artikelen 27 tot en met
37 van de NGB artikelsgewijs door te nemen.
Discussie
Over artikel 27 wordt opgemerkt dat eenheid daarin voorop staat en dat deze eenvoudig wordt
getoetst. Verder wordt aangegeven dat de universele kerk nergens ter wereld echt tevoorschijn komt,
overal ter wereld is sprake van meerdere kerken.
Ds. Blok stelt dat in artikel 27 t/m 29 de katholiciteit van de kerk voorop staat; in de artikelen 30 t/m 32
gaat het vervolgens vooral over de plaatselijke kerk. Hij wijst ook op Efeze 4, waar het in de eerste zes
verzen gaat over de katholieke kerk en in de verzen 7 t/m 16 over de plaatselijke kerk.
Gezegd wordt dat kerken deels bestaan bij de gratie van subculturen, maar dat mensen elkaar
kunnen herkennen over de muren van kerken heen.
Verder wordt erop gewezen dat de kerk een vergadering is en dat Christus die kerk vergadert.
Het zou het mooiste zijn wanneer een kerk geografisch wordt vergaderd en geen geperforeerde
grenzen kent. Binnen de CGK was dit 30 jaar geleden ook zo; geleidelijk zijn die grenzen
geperforeerd. De vraag is of dat bijbels is, of dat de vergadering zou moeten plaatsvinden op basis
van de drie kenmerken van de ware kerk. Overigens wordt geconstateerd dat ook binnen de GKv in
Utrecht mensen zich speciaal vestigen in een bepaalde wijk, om bij een bepaalde gemeente te
kunnen horen. Opgemerkt wordt ook dat die verdeeldheid niet is wat de Here van ons vraagt.
Gesteld dat wij elkaar als kerken vinden, dan betekent dat als uiterste consequentie een enorme
kerkelijke ruilverkaveling. Die ruilverkaveling kan ook juist slecht uitpakken, als kerken ontstaan die uit
elkaar groeien.
Gevraagd wordt of kanselruil niet het sluitstuk zou moeten zijn van wat we nu doen, nadat de
gemeenten elkaar hebben leren kennen. Voor de gemeenten dreigt het proces anders een ver-vanhun-bed-show te blijven. Tegelijk is het elkaar leren kennen van de gemeenten lastig. Het mengen
van bijbelkringen van CGK en NGK is bijvoorbeeld nooit echt van de grond gekomen. In Leidsche Rijn
overigens is het proces juist op die manier begonnen.
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Over artikel 28 en 29 wordt gezegd dat Jezus er centraal staat, Hij heeft het voor het zeggen. Maar
dat betekent ook, in de taal van deze artikelen, je hals willen buigen onder het juk van Jezus Christus,
aanspreekbaar zijn, aangesproken willen worden door je broeders en zusters; in al zijn scherpte komt
het zo op je af.
Buiten de kerk is er geen heil: dat betekent dat daar, in de kerk, het heil wordt uitgedeeld; een
scheiding tussen een zichtbare en een onzichtbare kerk kun je niet maken: het gaat om een concreet
aanwijsbare kerk.
Opgemerkt wordt dat zuivere prediking niet altijd zo eenvoudig te herkennen is, het begrip is te
abstract en te weinig concreet.
Verder wordt gezegd dat je binnen de kerk de kenmerken van de christen hebt. Hoe preek je in de
kerk, hoe zie je de gemeente? In je eigen gemeente kun je daarin specifieker zijn: als daar
huichelaars bij zijn kun je daar in de prediking rekening mee houden. In een grootstedelijke omgeving
komt het minder vaak voor dat mensen voor de vorm in de kerk zitten dan op het platteland. Verder
moet de volheid van Gods woord aan de orde komen en niet een heel klein preekbijbeltje, maar de
gemeente wordt wel als verbondsgemeente aangesproken. Er wordt op gewezen dat er ook in artikel
35 rekening wordt gehouden met het gegeven dat goddelozen aan het Avondmaal deelnemen.
Gesteld wordt dat het aanwijzen van de ware en de valse kerk lang niet altijd gemakkelijk is.
Naar aanleiding van artikel 30 wordt opgemerkt dat men in de CGK sinds de vorige synode
evangelisten kent, naar artikel 4 van de Kerkorde. Deze zijn werkzaam in zendingsgemeenten en
mogen in hun eigen gemeente de sacramenten bedienen.
Geconstateerd wordt dat in de CGK de diakenen tot de kerkenraad behoren, in de GKv wordt
gesproken van kerkenraad met diakenen. Overigens wil dat niet zeggen dat de diakenen
minderwaardig zouden zijn, ze hebben een andere functie.
In de CGK mag een ouderling die voorgaat in de dienst de zegen niet uitspreken.
Artikel 31 geeft aanleiding tot een korte gedachtewisseling over het begrip meerdere vergaderingen.
Verder wordt geconstateerd dat de kerken die hier bij elkaar zijn alle drie periodiek aftredende
ambtsdragers kennen; na 4 jaar treden de broeders af.
Ook wordt stilgestaan bij de vrouw in het ambt. De afspraak tussen NGK en CGK was dat bij
gezamenlijke diensten de vrouwelijke ambtsdragers uit de NGK geen dienst zouden doen. De NGK
wilde daar vanaf, het punt is toen binnen de CGK weer aan de orde geweest en gebleken is dat de
CGK-gemeente er zeer verschillend over denkt. De kerkenraad van de CGK was 7 jaar geleden in
meerderheid van mening dat vrouwelijke ambtsdragers moeten kunnen, maar vanwege de synode
voerde men het niet in.
Voor bezoekwerk is binnen de CGK de functie pastoraal bezoeker ingesteld, die door mannen en
vrouwen, onder leiding van een ouderling, vervuld wordt. Daarnaast zijn er de contactdames, die meer
een sociale functie vervullen. Deze invulling van het werk is ontstaan vanuit de synode in 2001.
In de GKv Noord/West kent men de zogenaamde diaconaal wijkwerkers (DWW'ers), in de GKv
(Centrum) diaconaal werkers, die de diakenen ondersteunen in het bezoekwerk.
De ouderlingen blijven te allen tijde ambtelijk verantwoordelijk voor het werk in hun wijk. Tegelijk wordt
geconstateerd dat in alle drie de kerken ambtsdragers moeilijk te krijgen zijn. De insteek die nu
gekozen is, heeft een pragmatische kant, maar ook een meer principiële (vrouwen meer inschakelen
in de gemeente).

Kerkenraadsvergadering 22.05.2006
Discussie over zondag 1 - 31 van de He
De thema's zijn:
verlossing;
prediking en bevinding;
tucht;
de NGK.
De verlossing is in Christus. Hij wordt verkondigd als onze verlosser. In de discussie wordt opgemerkt
dat je soms veel let op God de Vader en dat je vergeet dat Jezus de weg naar Hem is: je moet in
Jezus geloven en Hem volgen.
De onbegrijpelijkheid van het samengaan van verkiezing en menselijke verantwoordelijkheid komt aan
de orde. Filipp. 2 wordt geciteerd: "Blijf u inspannen voor uw redding" en "het is God die in u werkt".
Een 100% verdorven zondaar kan nooit de keus maken om Jezus aan te nemen en te volgen, - en
toch: de Heilige Geest werkt in de harten. Wie de tegenstelling rationalistisch wil overbruggen komt of
bij het ontkennen van de het welgemeend zijn van Gods aanbod van genade terecht, of bij een
ontkenning van de totale verdorvenheid.
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Een gesprek wordt gevoerd over de gaven van de Geest. Er is in de GKv N/W en in de CGK eenmaal
een ziekenzalving gedaan, na zorgvuldige voorbereiding. Dat roept wel de vraag op of de gave der
genezing nog aanwezig is in de gemeente. Het spreken in tongen en de gave van de profetie zijn in
geenvandeke~enaandeo~e.
Bij het onderwerp prediking en bevinding komt de indeling van de catechismus aan de orde: ellende,
verlossing en dankbaarheid. Dat is geen chronologische volgorde. Je kunt je ellende pas echt goed
zien in het licht van Gods genade en Jezus' verlossend werk.
In de prediking moet de oproep tot bekering klinken. In de preek gaat het om het verklaren van wat
over Hem is geschreven (zie Lucas 24:27). Dat geldt ook voor het O.T., zoals de HC zegt: "het heilig
evangelie dat God eerst zelf in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige aartsvaders
en profeten heeft doen verkondigen ... " Daarbij geldt ook wat in Lucas 24: 45 staat: 'Daarop maakte hij
hun hart ontvankelijk." Dat betekent dat de prediking altijd gepaard moet gaan met het gebed om de
werking van de Heilige Geest.
In de prediking moeten de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, aan de orde komen.
Daarbij is soms de praktijk dat de grote nadruk op de verlossing tot gevolg heeft dat de ernst van de
zonde minder aan de orde komt. Je moet wel steeds de tekst verklaren en bij een gevarieerde
tekstkeus zou die eenzijdigheid niet optreden. Hoe dun of dik is onze 'preekbijbel'? In de GKv is veel
roulatie van de predikanten en dat gaat tegen dat de gemeentes een te eenzijdige prediking te horen
krijgen.
In de prediking klink de oproep tot bekering, de roeping. Wie aan die oproep gehoor geeft bekeert zich
en gaat geloven en wordt wedergeboren. Dat zijn verschillende aspecten van het zich tot Christus
wenden als verlosser en Heer.
In de GKv is voor preekbespreking een lijstje vanuit Kampen aangereikt, in de CGK een vanuit de
TUA. Deze lijstjes worden uitgewisseld.
In de hele discussie is geen tegenstelling tussen de deelnemers van de verschillende kerken
geconstateerd en is sprake van herkenning, van hetzelfde verlangen om als kerken Christus naar de
schriften te verkondigen en Hem, en in Hem de Vader, groot te maken, in afhankelijkheid van het
werk van de Geest.
De punten 3 en 4 van de geschreven inleiding blijven staan: de tucht en de relatie tot de NGK.
Kerkenraadsvergadering
van 11.09.2006
Gesprek over zondag 32-52 Heide/bergse Catechismus.
Zondag 32:
Vraag en antwoord 86,87.
Het woordje opdat en het verdere van die zin betekenen veel voor onze levenswandel, we realiseren
ons dat niet altijd. De tweede alinea kan misleidend werken alsof men uitsluitend door de vruchten van
de Geest geloof krijgt. Zekerheid krijg je niet door naar jezelf te kijken maar alleen door geloof. Aan
het begin van dit antwoord staat dat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht heeft maar ons
ook door de Heilige Geest vernieuwt. Sommige mensen vragen of, als gezegd wordt dat het werk van
de Geest in hen aan hun vruchten te zien moet zijn, daarmee tekort wordt gedaan aan het werk van
Jezus Christus. Bij deze vraag en dit antwoord is het goed Kolossenzen 3 te lezen waarin de nadruk
gelegd wordt op het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe.
Vraag en antwoord 89.
De wat "zwaardere" mensen blijven vaak steken in antwoord 89, vragen zich af of zij hun zonden wel
voldoende kennen en of ze wel voldoende zondebesef hebben.
In hoeverre zijn wij nog bedroefd over onze zonden, hoe actueel is dit en hoe beleven we bepaalde
zonden, b.v. materialisme, hebzucht, gierigheid; zien wij die wel als zonde?
In de lijdenstijd komt het zondebesef vaak wat dichterbij door het lijden van Christus, maar hoe geven
we praktisch uiting aan onze droefheid over de zonde. In het buitenland is de lijdenstijd,
veertigdagentijd, vaak een tijd van soberheid, bij ons is er meer sprake van vieringen, terwijl het
eigenlijk een tijd van bezinning is. Onze innige blijdschap is vaak ook wat vlak: vlak zondebesef gaat
vaak samen met vlakke blijdschap om de verlossing. Er zou sprake moeten zijn van meer groei naar
twee kanten. In de GKv N/W is een ziekenzalving gedaan; in Jakobus staat dat voordat je iemand zalft
eerst elkaar je zonden moet belijden, schuldig staan voor Christus; dit was tijdens de ziekenzalving
ook concreet aan de orde.
Zondag 34:
In deze zondag staan de tien geboden geformuleerd, ds. Kruiger heeft een bewerking van de tekst
van de tien geboden gemaakt vanuit het Nieuwe Testament. Deze tekst zal op termijn naar de
kerkenraad van de CGK en de GKv (C). gemaild worden.
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Zondag 38
Binnen de GKv wordt veel gediscussieerd over de zondag en de invulling van de erediensten.
Er zijn twee aspecten belangrijk n.1.rusten en vieren. Er wordt gepraat over hoe om te gaan met
anderen niet laten werken. Bij de nieuwe vrijgemaakten is de discussie versmald tot rusten, zij gaan
erg ver in het niet laten werken. Belangrijk is het punt hoe je tijd blijft houden op de rustdag om te
verstillen met God, ook als gemeente.
De synode van de GKv heeft een handleiding gegeven voor het belang van de heiliging van de
zondag, n.1.Zondag HEERlijke dag. Verder worden er discussies gevoerd over de middagdiensten. In
de KO staat dat twee maal per zondag een eredienst belegd moet worden; deze diensten worden
echter steeds minder bezocht. In de GKv- N/W wordt gekeken hoe de middagdienst ingericht kan
worden als moment om bij elkaar te komen als gemeente, de ochtenddiensten in deze gemeente
duren n.1.erg lang. Vanuit de CGK wordt aangegeven dat de middagdiensten daar ook minder
bezocht worden.
In de GKv (C) wordt met de liturgiecommissie nagedacht over verschillende typen diensten, b.v.
leerdiensten waarin wel alle elementen aanwezig zijn van een middagdienst maar waarin een accent
verschuiving is; in deze gemeente worden de middagdiensten ook minder goed bezocht. In de
GKv (C) worden catechismuspreken gehouden, volgens schema; er wordt ongeveer twee jaar over de
catechismus gedaan. In tegenstelling tot vroeger wordt nu meer n.a.v. dan uit de catechismus
gepreekt: er wordt meer gepreekt n.a.v. een tekst die bij die zondag uit de catechismus past.
In de CGK wordt de catechismus behandeld, maar niet alle zondagen één voor één. Er wordt op vier
achtereenvolgende zondagen over een thema gepreekt uit de catechismus, b.v. over de Heilige
Geest, de schepping enz. De middagdiensten zijn leerdiensten. In de GKv wordt weinig uit de overige
belijdenisgeschriften gepreekt.
Zondag 41
N.a.v. deze zondag wordt uitgewisseld hoe in de verschillende gemeenten omgaan met samenwonen.
Binnen de kerkenraad van N/W is men geconfronteerd met samenwonen, men bezint zich nu hoe hier
mee om te gaan. Er kan geen sprake zijn van een kerkelijke huwelijksbevestiging bij samenwonende
stellen. Binnen de gemeente van de CGK-C is een samenwonend stel, zij hebben belijdenis gedaan,
de kinderen zijn gedoopt. Een vorm van tucht hierbij is dat men niet in aanmerking komt voor een
ambt. E.e.a. geeft wel onrust in de gemeente.
In de bijbelse leer over het huwelijk is een permanente relatie belangrijk.
De synode van de GKv heeft uitgesproken dat van mensen die gescheiden zijn en willen hertrouwen
het huwelijk in principe niet kerkelijk bevestigd kan worden, dit is een aanscherping van eerdere
besluiten. Wel is het zo dat de verantwoording hiervoor bij de eigen kerkenraad ligt. In de GKv (C)
heeft dit nog niet gespeeld.
De synode heeft de kerken geadviseerd de mogelijkheid te bieden voor het volgen van
huwelijkscatechese voor het trouwen. In de GKv-N/W wordt dit in het najaar gegeven door Agapè, in
de GKv (C) door de predikant en zijn vrouw.
Zondag 42
In het kader van het achtste gebod zou het goed zijn b.v. in een preek belastingontduiking te noemen.
Belangrijk is hoe je in het leven staat t.a.v. bezit en daaraan gekoppeld hoe je omgaat met je inzet, de
tijd die je vrijmaakt voor je naaste. In het Nieuwe Testament wordt hier vaak voor gewaarschuwd. In
de GKv (C) loopt de betaling van WB niet optimaal, 35-40 % van de gemeente betaalt, de
boekhouder geeft de ouderlingen een paar maal per jaar een overzichtje van niet-betalers in hun wijk.
In de CGK-C speelt dit probleem ook, daar wordt door éénderde van de gemeente niet betaald; dit
mag in huisbezoeken aangekaart worden.
Zondag 45
Er zijn gemeenteleden die moeite hebben regelmaat in hun gebedsleven aan te brengen, in de CGK
bestaat een boekje Stille Tijd en is het een thema geweest bij huisbezoeken; daar is echter niet zoveel
uitgekomen.
Zondag 48
Voor het Uw koninkrijk kome moet men meer oog hebben in het gemeente-zijn, er wordt vaak bij de
dag geleefd.
Zondag 50
Binnen de kerken zijn er plaatselijke verschillen in het omgaan met bid- en dankdagen. In GKv (C)
was dit vroeger op zondag, daarna twee keer op proef op woensdag, na evaluatie is besloten de biden dankdagen op woensdag te houden, in de GKv-N/W worden bid- en dankdagen ook op woensdag
gehouden.
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Kerkenraadsvergadering
van 13.11.2006
Discussie over de Dordtse leerregels
Wordt het woord 'uitverkiezing' ervaren als vreugdevol of als bedreigend? Geopperd wordt dat het
begrip zoals dat in de Heidelbergse Catechismus (HC) en in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
wordt omschreven begrijpelijk en vertroostend is, maar dat de erg uitvoerige en gedetailleerde
uiteenzetting in de Dordtse Leerregels (DL) moeilijk te vatten is. De relatie tussen het handelen van
God in de uitverkiezing en de voorzienigheid enerzijds en de menselijke verantwoordelijkheid
anderzijds blijft een mysterie. We kijken naar Filipp. 2: 12 en 13: "Geliefde broeders en zusters, u bent
altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u
inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het
willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt." Gods werk in de uitverkiezing
gaat voorop, theologisch gezien, de reactie van de mens in de bekering volgt. In de menselijke
beleving komt het geloof in Christus eerst en komt de verwondering over het uitverkoren zijn (soms,
vaak?) pas later.
Hoofdstuk 1 begint met de eeuwige dood. Geen ziekte of gebrek, maar dood. Dat maakt het zo'n groot
wonder dat er mensen gered, wedergeboren, worden. In dat licht is het ook niet verwonderlijk dat elk
hoofdstuk met een lofprijzing eindigt.
Is de uitverkiezing een besluit na de zondeval of een eeuwig besluit? De oude discussie over supraen infralapsarisme heeft hiermee te maken. God is niet in de tijd en het tijdstip van Gods besluiten valt
buiten ons begrip.
De DL geven de bijbelse boodschap duidelijk weer. In art. 7 komen we de uitdrukking 'in Christus
uitverkoren' tegen. Christus staat centraal. In art. 12 komt het 'echte geloof in Christus' vóór het zicht
op het verkoren-zijn.
De DL krijgen in de drie gemeentes niet veel aandacht. Ze behandelen een beperkt, wel belangrijk,
deel van de boodschap van de bijbel, terwijl de HC en de NGB een veel breder terrein bestrijken. Ze
zijn ontstaan toen de kwestie van de verkiezing en de vrije wil in de kerk speelde en men beducht was
dat humanisme en roomse leer in de kerk invloed zouden krijgen. Die discussie speelt op het ogenblijk
weliswaar niet sterk, maar in Duitsland zou men soms behoefte hebben aan dit onderwijs. Trouwens
overal waar mensen denken of leren dat de mens zelf de weg naar God zoekt en vindt en waar Gods
soevereiniteit wordt ontkend of genegeerd.
Of je in een pastoraal gesprek de soevereiniteit van God of de menselijke verantwoordelijkheid
benadrukt hangt of van de situatie.
De bijbel spreekt vaak over Gods verkiezing en doet dat wat minder ingewikkeld dan de DL. Er is vaak
gelegenheid erover te preken en te spreken. Je moet de boodschap erover dan wel in de context laten
staan.
In Rom. 9, dat we aan het begin hebben gelezen, staat een ver uitgesponnen stuk over de
uitverkiezing, en die is daar gekoppeld aan de verkiezing van het volk Israël.
In hoofdstuk 3/4 gaat het over de Heilige Geest. In art. 12 wordt betoogd dat de wedergeboorte wordt
gewerkt door de Heilige Geest. In art. 16 zien we dat de wedergeboorte veel uitwerkt: de Geest maakt
de mens geestelijk levend, verbetert hem en buigt op tedere en krachtige wijze. Er komt oprechte
gehoorzaamheid, vernieuwing en vrijheid. De wedergeboorte is dan ook volgens art. 12 'niet zwakker
of geringer van aard dan de schepping of de opwekking uit de doden.' God biedt het heil aan, maar
wekt ook ons hart tot geloof en Hij blijft ook dat nieuwe leven in je werken.
Hoofdstuk 5 gaat over de volharding. God houdt vast en laat zijn werk in ons niet varen. In art. 14
staat prachtig dat God zijn werk aanvangt, in stand houdt, voortzet en voltooit. Hij gebruikt middelen,
waarop wij acht moeten slaan: vermaningen, waarschuwingen, beloften en het gebruik van de
sacramenten. Die zekerheid maakt niet zorgeloos, maar is een aansporing tot eerbied, gebeden en
standvastigheid (art.12).
De conclusie van allen is dat de DL terecht een onderdeel vormen van ons kerkelijk belijden.
Kerkenraadsvergadering
van 15.03.2007
3. Discussie over de afgesproken punten
De voor 18 januari afgesproken punten komen nu aan de orde:
wat stellen we ons voor van nauwer kerkelijk samenleven?
gaven en vruchten van de Geest
bevinding
is wedergeboorte een toestand of een proces?
Wat houdt nauwer kerkelijk samenleven in?
In de CG kerkorde is in bijlage 8 (in de nieuwste versie) omschreven wat samenwerkende
kunnen doen:

kerken
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•
het toelaten van elkaars ongecensureerde leden tot het avondmaal;
•
het aanvaarden van elkaars attestaties;
•
het voorgaan van de predikanten in elkaars diensten (kanselruil);
•
het voorgaan van predikanten van andere plaatsen in diensten van de samenwerkende kerk.
Hier wordt niet het houden van gezamenlijke diensten genoemd, maar in de praktijk van bestaande
samenwerkingen wordt dat vaak beoefend.
Een volgende stap is dat twee samenwerkende kerken een samenwerkingskerk vormen, waarbij de
twee gemeentes vergaderen als één gemeente.
In de GKv is samenwerking in de kerkorde niet nader omschreven, maar er zijn wel opinies van
deputaten eenheid beschikbaar.
Het toelaten van elkaars ongecensureerde leden tot het avondmaal kan nu al worden gepraktiseerd.
In de GKv kunnen, op grond van een besluit van de GS van Zuidhorn, CG leden tot het avondmaal
worden toegelaten. In de CGK Utrecht-Centrum wordt ieder die in eigen gemeente gerechtigd is het
avondmaal te vieren uitgenodigd deel te nemen aan de viering.
Gaven en vruchten van de Geest
Er is onderscheid tussen gaven en vruchten.
Zijn er verschillen in opvatting en praktijk tussen de nu samensprekende gemeentes?
In de GKv-N/W zijn er mensen die de gave van voorbede hebben. Ook is er recent een ernstig ziek
(stervend) kind in het ziekenhuis gedoopt.
In de CGK-C is enkele malen ziekenzalving verricht, maar dat is geen bijzondere gave: het is ingebed
in het ambtelijk functioneren van de predikant en de wijkouderling.
In enkele gemeentes wordt het avondmaal aan huis bediend bij langdurig zieken, die daarom hebben
gevraagd. In de CGK is daar niet altijd een ouderling bij, wel een gemeentelid, en wordt het
avondmaal tegelijk met dat in de kerk gevierd bij de via het internet uitgezonden dienst.
De opsomming van de gaven in de bijbel is niet uitputtend: er kunnen nu ook andere gaven zijn. Ook
hoeven niet alle genoemde gaven nu per se in elke gemeente voor te komen. Versteeg wees erop dat
er in de gemeente van Korinte mogelijk leden waren die in de afgodendienst de tongentaal hadden
beoefend en die gave nu in dienst van de gemeente stelden.
Er zijn geen verschillen in opvatting en praktijk geconstateerd.
Bevinding
De Bruijne deelt kopieën uit van:
de inhoudsopgave van het boek van dr. Brienen over bevinding;
de pagina's 132 t/m 137 uit 'Wat is Christelijk Gereformeerd' van ds. J.H. Velema.
Brienen geeft in hoofdstuk twee acht verschillende visies op bevinding. Dat spoort met de opmerking
van ds. Velema dat er 'een wereld van misverstand' is ontstaan door de uitdrukking bevindelijke
prediking.
In de prediking wordt stilgestaan bij wat Gods Geest doet in het hart van de mens. Er wordt een
boodschap gebracht, die het hart van de hoorder moet bereiken. Dat is steeds een worsteling. Het is
vanzelfsprekend dat de prediker ook vol moet zijn van de Heilige Geest. Dat moet in de preek tot
uiting komen, zoals in zijn gebed dient te blijken dat hij een man van gebed is. In de GKv is dat de
belangrijkste vraag bij het preparatoir examen (examen in de classis voor de beroepbaarstelling).
Vermeden moet worden dat het spreken over Gods werk in het hart van de mens leidt tot een
kenmerkenprediking waarbij men in zichzelf de zekerheid zoekt (en niet of ten onrechte vindt).
Alle aanwezigen kunnen zich vinden in wat ds. Velema over dit onderwerp heeft geschreven.
Wedergeboorte: proces of toestand?
In het nieuwe testament komt het woord wedergeboorte in verschillende betekenissen voor.
Titus 3: 5 gered door het bad van de wedergeboorte ...
Jac. 1: 18 door de verkondiging tot leven roepen ...
Joh. 3: 3 alleen wie opnieuw wordt geboren
.
Joh. 3: 5 geboren wordt uit water en geest .
Joh. 3: 8 uit de Geest geboren ...
Zoowel in de schrift als in de belijdenis wordt over de wedergeboorte soms als (kort) proces
gesproken, soms als over een toestand. In de NGB in artikel 24 als proces, in de DL als over het begin
van een nieuw leven. Calvijn betrekt de wedergeboorte op het hele leven, H. Bavinck op het begin van
het christelijk leven.
Het verhaal over de ontmoeting van Jezus met Nikodemus begint in hoofdstuk 2: 23. Er zijn veel
mensen die in Jezus gaan geloven omdat ze zijn tekenen zagen. Ook Nikodemus zal naar Jezus zijn
gegaan omdat hij die tekenen had gezien. Jezus wil Nikodemus duidelijk maken dat het niet gaat om
een oppervlakkig wondergeloof, maar om een diepe radicale verandering van je leven: een heel nieuw
leven. Nikodemus had dat als de leraar van Israël kunnen en moeten weten: Ezechiël 36: 26 en 27.
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Kerkenraadsvergadering
van 21.05.2007
Missionaire gemeente.
In GKv Utrecht (Centrum) loopt een discussie over liturgie. Er wordt o.a. gediscussieerd over dienst
aan ons, door ons, aan elkaar en naar buiten. De verschillende onderwerpen moeten niet tegen elkaar
uitgespeeld worden, belangrijk is alles vanuit Jezus Christus te bezien. Het is goed je af te vragen of
wij hier neergezet zijn om een zegen te zijn voor de naaste in de stad. De diverse commissies is
gevraagd de gemeentevisie verder uit te werken, de evangelisatiecommissie
houdt zich bezig met het
uitwerken van het onderdeel Getuigen en het daaruit voortvloeiend Missionair gemeente zijn.
De gemeente van de CGK houdt zich bezig met naar elkaar omzien (boven, binnen en buiten) waarbij
Jezus Christus centraal staat. Het missionair zijn wordt verder uitgewerkt in de buurt en in het project
RijnWaarde. Gemeenteleden worden opgeroepen zelf missionair bezig te zijn b.v. in de buurt, de
Alphacursus. Er is een werkgroep die bekijkt hoe men zich het beste met missionair gemeente zijn
kan bezighouden. Verder organiseert de vrouwenvereniging koffieochtenden. Ook wordt er wel
gefolderd in de omgeving van de kerk. De buurtbewoners van de CGK komen niet massaal naar de
kerk, er is echter wel sprake van meer naamsbekendheid, twee mensen nemen deel aan de
Alphacursus.
De GKv Utrecht (Centrum) heeft afgelopen zomer een Week in de wijk gehouden, m.n. voor
buurtbewoners van de kerk; dit was een ad hoc actie. Er werden o.a. klusjes gedaan, er ontstonden
contacten die mogelijk verder uitgebouwd worden; één buurtbewoner neemt deel aan de Alphacursus
die in de kerk van Utrecht-N/W gegeven wordt.
De GKv van Noord/West is wat extraverter in de contacten: daar wordt één keer per maand een
vriendendienst gehouden. De CGK heeft vroeger ook vriendendiensten, welkomstdiensten gehouden,
deze werden door buitenstaanders niet heel veel bezocht.
Bij het project RijnWaarde is sprake van een totaal andere situatie, het is een nieuwe gemeenschap in
Leidsche Rijn waar wel clubs zijn en waar mensen vlakbij in de wijk wonen, maar ook daar komen nog
niet buitengewoon veel mensen op af.
De GKv (Centrum) overweegt meer verschillende typen diensten op te zetten; e.e.a is wel afhankelijk
van de gemeente. Momenteel is er ophef over voorstellen m.b.t. variatie in de liturgie. Zowel in de GKv
als de CGK blijkt het moeilijk te zijn buitenkerkelijken aan te trekken en vast te houden; mogelijk moet
er dan met een andere opzet gekomen worden; dit geeft echter weer moeite bij bepaalde groepen,
m.n. in de GKv. Er lijkt niet veel verschil te zitten in de aanpak van de beide kerken t.a.v.
buitenkerkelijken.
Art. 32 tlm 37 van de NGB.
Artikel 32 De orde en tucht in de kerk.
Tucht betekent trekken in de kring, elkaar rondom Christus vinden en bewaren. In art 32 gaat het over
de eendracht en eenheid bevorderen en bewaren. Binnen de kerkenraad van de GKv wordt dit een
pittig onderdeel van de taak van een ambtsdrager gevonden, m.n. de onlangs bevestigde vijf jonge
ouderlingen voelen aarzelingen bij het onderdeel tucht. De opdracht van de Here Jezus is mensen
aan te spreken vanuit het Evangelie.
Vroeger was de tucht, het uit de kerk zetten, een publieke schande; dit ligt nu heel anders.
Zowel in de GKv als de CGK wordt in het proces van kerkverlating, bij mensen die al jaren niet meer in
de kerk komen, met hen een gesprek gevoerd om te proberen ze weer bij de kerk te betrekken. Heeft
dit geen effect dan krijgen ze een brief waarin aangegeven wordt dat ze uitgeschreven worden. Er
wordt tijdens dit proces geen voorbede voor hen gedaan, soms wel in algemene zin, en de gemeente
wordt er verder niet bij betrokken.
Wanneer er sprake is van een openlijke zonde worden eerder tuchtmaatregelen toegepast.
Eigenlijk wordt er met twee maten gemeten, wanneer er b.v. sprake is van overspel wordt er eerder in
alle openheid een afkondiging gedaan naar de gemeente, maar wanneer iemand jaren niet in de kerk
komt kan het erg lang duren voordat daar iets mee gedaan wordt, ook v.w.b. een afkondiging naar de
gemeente.
Tucht zegt zowel iets over de persoon als over de gemeente, er moet sprake zijn van het stellen van
heldere grenzen, het is een maatregel van Godswege.
Artikel 34. De heilige doop.
In de GKv zijn wel eens mensen die voelen voor de volwassendoop, in de CGK zijn tien jaar geleden
mensen overgedoopt bij de baptisten.
Artikel 35 Het heilig avondmaal.
In dit artikel staat het werk van Christus en Zijn persoon heel centraal, Christus heeft het avondmaal
ingesteld en roept op eraan deel te nemen.
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In de GKv zijn discussies gaande over het avondmaal en wie daar aan genodigd mag worden. Binnen
Utrecht (Centrum) is de afspraak dat ongecensureerde leden van de GKv met een briefje van hun
wijkouderling welkom zijn aan het avondmaal, ongecensureerde leden van de CGK zonder briefje
omdat men binnen de CGK hier niet mee werkt. Zij moeten zich melden voor de dienst en hun naam
wordt dan op een lijst gezet, bij de afkondigingen wordt gemeld wie van buiten de gemeente
deelneemt aan het avondmaal. Ds. Blok vraagt bij de laatste tafel of er leden zijn van de GKv en CGK
die het avondmaal mee willen vieren en die in hun eigen gemeente gerechtigd zijn het avondmaal te
vieren. Wanneer mensen die lid zijn van een andere kerk dan de CGK of GKv bijvoorbeeld verkering
hebben met een gemeentelid van Utrecht (C) en aan het avondmaal willen deelnemen, kan een
gesprek aangevraagd worden met de wijkouderling, het liefst als stel. In dit gesprek wordt o.a.
gesproken over de motieven om het avondmaal mee te willen vieren en dit kan eventueel leiden tot
toestemming aan het avondmaal deel te nemen.
In de CGK mogen mensen die in de eigen kerk belijdenis gedaan hebben het avondmaal vieren, men
hoeft zich voor de dienst niet te melden, in de GKv N/W is dit ook ongeveer zo geregeld.
In de CGK is ook sprake van mensen die niet aan het avondmaal gaan, omdat ze niet weten of ze
kind van God zijn. In de GKv gaan mensen soms niet aan het avondmaal omdat ze daar incidenteel
bepaalde redenen voor hebben of vanwege verontrusting over bepaalde ontwikkelingen binnen de
kerk.
Art 36 De taak van de overheid.
In de CGK is bij artikel 36 sprake van een langer artikel; daar is nog sprake van een rol van de staat
bij het weren van valse godsdienst. Volgens ds. Blok is dit verschil er niet meer; hij zal dit opzoeken.
Art. 37 Het laatste oordeel.
Binnen de GKv is het chiliasme niet echt een item, binnen de CGK zijn enkele aanhangers van het
idee over twee wederkomsten: eerst het duizendjarig rijk en daarna de eigenlijke wederkomst.
Oe verhouding tot de NGK.
De GKv Utrecht (Centrum) heeft geen contacten met de NGK. Er is wel één keer per kwartaal een
collegiaal contact als predikanten van de GKv (Centrum en Noord/West), de CGK-C en de NGK. Bij
de CGK-C is er wel sprake van contacten met de NGK.
Er is een drietal redenen waarom de GKv geen contacten heeft met de NGK:
o de openstelling van het ambt van ouderling en predikant voor zusters binnen de NGK;
o De binding aan schrift en belijdenis binnen de NGK. Hoe ga je om met mensen die delen van
het gereformeerde geloof niet aanvaarden.
o De openstelling van het avondmaal voor kinderen binnen de NGK.
De CGK is gestopt met gezamenlijke avondmaalsviering met de NGK omdat in de NGK kinderen aan
het avondmaal mogen. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Singel kerk van de
CGK met de NGK doen er geen zusters van de NGK dienst als ouderling. Er is sprake van 13
gezamenlijke diensten per jaar van de CGK met de NGK, twaalf in de zomer en één op
Hemelvaartsdag. De twee kerkenraden zijn dan verantwoordelijk voor de invulling van deze diensten.
Er is al heel lang sprake van samenwerking van de CGK met de NGK. Er is een gezamenlijke
activiteit, n.1.één keer per jaar een vakantiebijbelfeest. Twee keer per jaar vindt een overleg plaats.
Het blijkt lastig meer zaken te vinden die gezamenlijk gedaan zouden kunnen worden. De
samenwerking met de NGK is intensiever dan de samenwerking met de CGK uit de regio.
De GKv heeft eerder advies gevraagd aan deputaten Kerkelijke Eenheid over de samenwerking met
de CGK en dan m.n. in het licht van de samenwerking van de CGK met de NGK. Deputaten hebben
geadviseerd "niet te stoken in een goed huwelijk" en bij het ontstaan van een broederlijk contact met
de CGK ook de zorgpunten rond de samenwerking van de CGK met de NGK openlijk te bespreken.
Het accepteren van een overgang naar elkaars kerk.
Binnen de GKv is het op dit moment zo dat men de GKv verlaat wanneer men zich aansluit bij de CGK
of de NGK. Tussen de GKv-gemeenten van Centrum en Noord/West is sprake van veel grensverkeer;
het komt ook steeds vaker voor dat mensen vragen om lid te mogen worden van een andere
gemeente dan waar zij qua adres onder vallen. De CGK is een streekgemeente; dit is lastig en de
verschillen tussen de CG gemeenten worden steeds groter, de verhoudingen worden minder goed.
Samenwerking tussen CGK en GKv zou ook inhouden dat men elkaars attestaties accepteert. Binnen
de GKv wordt landelijk benadrukt dat samenwerking o.a. inhoudt dat de CGK en de GKv geen leden
van elkaar accepteren zonder overleg, resp. toestemming van de andere kerk. Wanneer een
kerkenraad een attestatie meegeeft aan een gemeentelid is er sprake van toestemming. Wanneer
iemand van het andere kerkverband zich komt aanmelden zonder attestatie is het moet men deze in
eerste instantie terug verwijzen naar de eigen kerk voor een gesprek. Sfeer en cultuur zou geen
reden mogen zijn over te gaan naar een ander kerkverband; dit gebeurt wel steeds meer.
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Kerkenraadsvergadering
van 21.06.2007
Ds. Blok heeft een besluit over het verschil in de formulering van art. 36 NBG opgezocht; dit is
meegestuurd met de stukken. Hieruit blijkt dat over dit onderwerp landelijk overeenstemming bereikt is
en dat het niet meer tussen de GKV en CGK in staat.
Er is sprake van blijdschap en dankbaarheid dat de contacten de afgelopen jaren zo plezierig verlopen
zijn. In de drie gemeenten is er binnen de kerkenraden enthousiasme over de contacten en de
toenadering, bij de gemeenteleden leeft het minder. De vraag is of voorafgaand aan de
classisaanvraag de diverse gemeenten nog apart bij elkaar geroepen moeten worden om ze te
informeren en de standpunten van de diverse kerkenraden voor te leggen. Het kerkverband vraagt om
voldoende draagvlak uit de gemeenten. Naar alle waarschijnlijkheid zal voor dergelijke vergaderingen
onvoldoende animo zijn, het zou beter zijn een brochure uit te brengen met het tot nu toe gevolgde
traject. Besloten wordt dat de drie kerkenraden zelf kijken hoe ze hun gemeente informeren,
betrekken, men zal elkaar wel op de hoogte brengen op welke wijze wanneer welke gemeente
geïnformeerd wordt.
De classis van de GKV zal op 20 september vergaderen (sluitingsdatum stukken 1 september), de
classis van de CGK zal op 24 oktober vergaderen (sluitingsdatum stukken 6 weken daarvoor).
Er ligt een concepttekst voor een gemeenschappelijke verklaring ter tafel, die uitdrukking wil geven
aan het gevoelen dat nu binnen de drie kerkenraden leeft. De gemeenschappelijke verklaring wordt
besproken, in de verklaring wordt gesproken over kerkgenootschappen, nagekeken zal worden of dit
veranderd moet worden in kerkverbanden. De belofte in de verklaring over het zich inzetten voor
voortgaande contactoefening doelt niet alleen op contacten op lokaal niveau, ook andere kerken in de
classis kunnen gestimuleerd worden tot het leggen van contacten. In feite ondersteunt deze verklaring
een al eerder op landelijk niveau ingezet contact.
De gemeenschappelijke verklaring (zie bijlage) wordt onderschreven door alle afgevaardigden van de
kerkenraden. Het stuk zal aangepast worden en vervolgens door alle drie de kerkenraden
ondertekend worden.
Er zijn ook modellen van aanbiedingsbrieven opgesteld en er is door br.Van der Vegt een verslag
gemaakt waarin de verslagen van de overleggen tot nu toe verwerkt zijn. Br.Van der Vegt geeft aan
dat het verslag erg lang geworden is, de vraag is of het zo uitgebreid moet, of het niet overzichtelijker
moet aangezien de classis marginaal toetst of er voldoende onderwerpen aan de orde geweest zijn
tussen de kerkenraden. Besloten wordt op een A4 tje een opsomming, overzicht te geven van alle
onderwerpen die aan de orde geweest zijn, daarbij te verwijzen naar de verslagen die als bijlage
bijgevoegd worden. Verder zullen de verslagen van het bijwonen van de diensten van de GKV
(Centrum) en de CGK-Centrum bijgevoegd worden.
De brieven door de kerkenraden van respectievelijk de GKV van Utrecht (Centrum) en N/W aan de
classis Utrecht van de GKV en van de kerkenraad van de CGK aan de classis Utrecht van de CGK
worden besproken. In de brief aan de classis Utrecht van de GKV wordt gevraagd om goedkeuring
(KO) om te komen tot nauwer kerkelijk samenleven, in de brief van de CGK wordt gevraagd om het
oordeel (KO) hierover; beide brieven worden goedgekeurd.
Besloten wordt een brochure uit te brengen (toegankelijk geschreven) voor de drie gemeenten met
daarin een verslag van de hoofdlijnen van de contacten en de gesprekken. Zr.Caroline van Eeken
(CGK) zal gevraagd worden de lay-out voor haar rekening te nemen, zr. Marieke Urbach GKV
(Centrum) zal gevraagd worden aan de hand van de verslagen de tekst voor de brochure te
verzorgen. De concepttekst voor de brochure zal aan de drie kerkenraden voorgelegd worden. De
planning van de datum voor een volgende vergadering is afhankelijk van de uitkomsten van de
classes. Het verslag van deze vergadering zal ter beoordeling naar de drie kerkenraden gemaild
worden.
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Op de volgende manieren is de gemeente betrokken bij de samensprekingen:
1. Bij aanvang van de samensprekingen is vanaf de kansel door de ouderling van
dienst het volgende communiqué voorgelezen:
Oe kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum en de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Utrecht-Centrum hebben, na enkele voorbereidende
gesprekken, besloten voort te gaan met gesprekken die ten doel hebben te komen tot
nauwer kerkelijk samenleven. Oe gemeentes en de classes zullen daarover worden
geïnformeerd. Op een aantal gezamenlijke bijeenkomsten van de kerkenraden zullen
thema's besproken worden om elkaar beter te leren kennen en om zo verdere stappen voor
te bereiden.

2. Op de gemeentevergaderingen
is de voortgang
gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
A.
B.
C.
D.

besproken en is de gemeente in de

21-11-2005
24-04-2006 Uaarvergadering)
06-10-2006
23-04-2007 Uaarvergadering)

Ad A. Uit de notulen van de gemeentevergadering

op 21 november

2005

3. Contacten met de GKV
(
)
In de discussie wordt er bezwaar tegen gemaakt dat de kerkenraad al beslissingen heeft
genomen voordat de gemeente is geraadpleegd. Vooral het communiqué dat werd
afgekondigd kwam voor enkelen als een onprettige verrassing. Daar wordt tegenin gebracht
dat de kerkenraad alleen een intentie heeft uitgesproken en nu de gemeente raadpleegt
alvorens verdere concrete stappen te nemen. Een kerkenraad kan de gemeente pas
raadplegen als er voornemens zijn en er een visie is. In de verslagen van de kerkenraad*
wordt de gemeente steeds geïnformeerd over wat er in de kerkenraad wordt besproken en
besloten.
Er wordt in de discussie bezorgdheid geuit dat de samenwerking met de NGK toch zou
kunnen lijden onder dit nieuwe contact. De kerkenraad houdt er rekening mee dat de band
met de NGK voor velen, ook voor de kerkenraad, erg kostbaar is. Dat is trouwens ook al
uitgesproken in de gesprekken met de GKV.
De plannen hebben volgens reacties uit de zaal voldoende steun bij de aanwezigen.

*

De verslagen zoals die in het contactblad (Vaart) zijn geplaatst

Ad B. Uit de notulen van de gemeentevergadering

van 24 april 2006

3.2 Contacten met de GKV Utrecht Centrum en Utrecht NoordlWest
De GKV-N/W heeft aangegeven ook betrokken te willen worden in de samensprekingen
tussen ons en de GKV-C. Er zijn nu twee gespreksavonden geweest met de gezamenlijke
kerkenraden en deze avonden zijn in broederlijke sfeer verlopen. Het doel is te komen tot een
nauwer kerkelijk samenleven.
Op 20 mei vanaf 16.00 uur (in de Rehobothkerk) zal er gelegenheid zijn om elkaar als
gemeenteleden van de verschillende gemeenten te ontmoeten. Deze ontmoeting wordt van
harte aanbevolen. Ook wordt opgeroepen om eens een kerkdienst van de GKV te bezoeken
en een reactie te geven aan de kerkenraad.
Opmerkingen en vragen naar aanleiding van deze mededelingen:
- Hoe denkt de GKV over Israël en de vervangingstheologie?
Dit wordt genoteerd en aan de orde gesteld op de samensprekingen

Ad C. Uit de notulen van de gemeentevergadering

met de GKV.

op 6 oktober 2006
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( ...)
2.1 Stand van zaken m.b.t. samenspreking met de GKV
De kerkenraad voert nu samensprekingen met de GKV om te komen tot nauwer kerkelijk
samenleven Dit nauwer kerkelijk samenleven betekent concreet: kanselruil, openstelling van
het avondmaal en overgang van leden. De stand van zaken is dat er reeds vijf ontmoetingen
met kerkenraden zijn geweest, dat de zesde gepland staat voor half november, dat er een
ontmoeting geweest is tussen de verschillende gemeentes en dat er een gepland staat D.v.
op 4 november a.s. Een volgende stap is het bezoeken van elkaars diensten en een aanvraag
indienen bij de classis in 2007.
2.2 Oproep om de diensten van de GKV te bezoeken
De kerkenraad roept de gemeente op om de diensten van de GKV in Utrecht te bezoeken,
met een concentratie op de gemeente van de Rehobothkerk aan de Briljantlaan in Tolsteeg.
Dit om te constateren of de eenheid ook in de praktijk functioneert. Hoe zijn we dit van plan uit
te voeren? Verwezen wordt naar het artikel in Vaart; Aaldert van der Vegt is onze
contactpersoon en gevraagd wordt om schriftelijke reacties van de gemeente. De aanvraag bij
de classis moet voldoende gedocumenteerd zijn.
Opmerkingen en vragen naar aanleiding van deze mededelingen:
- Samen spreken met de GKV: hoe verloopt dit in de samenwerking met de NGK en 'bijt' het
elkaar?
Er worden geen concessie gedaan aan bestaande relaties. Het gaat er om dat de
verhoudingen genormaliseerd worden en dat men niet meer langs elkaar heen leeft. Het
streven is niet zozeer om gezamenlijke diensten te houden, maar af en toe kanselruil. Er is
niet gebleken dat de GKV onze samenwerking met de NGK als een probleem ervaart. Dit
komt ook nog ter sprake in het kerkenraadsoverleg.

Ad D. Uit de notulen van de gemeentevergadering

op 23 april 2007

Op deze avond zijn geen vragen gesteld over de samensprekingen.

3. Via de verslagen van de kerkenraad in het kerkblad.
Van de gezamenlijke kerkenraadsvergadering is steeds een kort verslag gedaan in de verslagen van
de eigen kerkenraadsvergaderingen
in het contactblad Vaart.

4. Via een persoonlijk geadresseerde brief.
Op 7 april 2007 is aan alle gemeenteleden een brief gestuurd waarin de gemeente
wordt geïnformeerd over de voortgang van de samensprekingen en waarin zij
opgroepen wordt om een kerdienst bij de GKv te gaan beluisteren en daar schriftelijk
verslag van te doen door middel van een responsformulier. Punten die in de brief aan
de orde kwamen zijn:
•
•
•
•
•
•

Waarom zoeken wij samenwerking met de GKv?
Waarom zoeken wij nu die samenwerking?
Wat hebben de gesprekken van de kerkenraden opgeleverd?
Wat verandert er wanneer de classis toestemming geeft?
Wat verandert er nog meer?
Wat betekent de samenwerking met de GKV voor de bestaande samenwerking met de
NGK Jeruzalemkerk?

5. Via het bezoeken van erediensten.
Naast de bij 4. genoemde persoonlijke brief zijn alle gemeenteleden in de periode april - augustus via
het wekelijkse mededelingenblad opgeroepen om een eredienst te bezoeken in één van de beide GKv
kerken in Utrecht. Hiertoe werden wekelijks de aanvangstijden van de diensten in de beide GKv's
vermeld.
Van alle gemeenteleden die een kerkdienst binnen de GKv bezocht hebben, hebben 15
gemeenteleden 8 formulieren ingeleverd. Zie voor de uitwerking hiervan bijlage E. Drie
gemeenteleden hebben een meer uitgebreide schriftelijke reactie gegeven, waarbij dieper wordt
ingegaan op de preek.
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6. Via de huisbezoeken.
In de pastorale raad (smalle kerkenraad) is bij aanvang van het bezoekwerk 2006-2007 afgesproken
om de samensprekingen met de GKv aan de orde te stellen.

7. Via de gezamenljike activiteiten.
Op drie zaterdagen zijn er gemeenteontmoetingen geweest, en wel op
20.05.2006, 04.11.2006 en op 14.07.2007. Daarnaast was er 05.04.2007 een Vesper en op
19.04.2007 een thema-avond. Zie ook bijlage B voor een uitgebreider verslag van deze diensten.

8. Via de slotverklaring.
Na het opstellen van de gezamenlijke verklaring (21-06-07) is op het mededelingenblad
slotverklaring afgedrukt:

de volgende

Eenheid in Christus
Sinds 2005 zijn er samensprekingen tussen onze kerkenraad en de kerkenraden van de
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Utrecht (Centrum) en van Utrecht-NoordlWest. In deze
contacten tussen de kerkenraden en tussen de gemeentes en bij het bijwonen van elkaars
diensten, is een diepe eenheid in Christus ervaren. Deze is door gesprekken over de drie
formulieren van enigheid en over allerlei praktische aangelegenheden bevestigd. Donderdag j.l. (21
juni 2007) heeft dit geleid tot een gemeenschappelijke verklaring van de drie kerkenraden, dat zij op grond van de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften - elkaar erkennen als
ware kerken van Jezus Christus, geroepen door God, verzameld door zijn Zoon, geleid door zijn
Geest. Dit betekent dat de twee Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Utrecht in het najaar de
classis Utrecht van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) goedkeuring zullen vragen voor
daadwerkelijke kanselruil, gezamenlijke erediensten en gezamenlijke avondmaalsvieringen met
onze kerk. In oktober 2007 zal onze kerk bij de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde
Kerken een soortgelijk verzoek indienen. Als kerkenraad zijn wij dankbaar en verheugd dat de
samensprekingen geleid hebben tot de gemeenschappelijke verklaring, waardoor - evenals al vele
jaren met de Nederlands Gereformeerde Kerk van Utrecht - ook met de beide Gereformeerde
Kerken (vrijgemaakt) te Utrecht een relatie van 'nauwer kerkelijk samenleven' mogelijk wordt.
Wilhelm van Eeken, scriba.

Conclusies m.b.t. het draagvlak binnen de gemeente.
De kerkenraad heeft op 28 augustus 2007 ten aanzien van het draagvlak binnen de gemeente het
volgende geconcludeerd.
•
Dat de kerkenraad alle tot haar beschikking staande middelen heeft benut om de gemeente te
betrekken bij de samensprekingen.
•
Dat er geen bezwarende reacties uit de gemeente zijn gekomen met inhoudelijke argumenten
tegen:
o de GKv als kerkverband
o de praktijk van het gemeentelijk leven binnen de GKv's van Utrecht
o de prediking binnen de GKv
o de toekomstige samenwerking.
•
Dat er vanuit de gemeente feitelijk maar één bezwaar naar voren is gebracht, namelijk dat de
nieuwe samenwerking niet ten koste mag gaan van de bestaande samenwerking met de
NGK.
•
Dat een klein deel van de gemeente het prima vindt dat de kerkenraad samensprekingen
voert en dat er in de toekomst mogelijk samenwerking komt, maar het niet nodig vindt om
daar zelf een actieve rol in te vullen / bijdrage aan te leveren.
•
Dat een behoorlijk deel van het actieve deel van de gemeente één of meerder keren respons
heeft gegeven aan de oproepen voor het bezoek van gezamenlijke activiteiten en/of het
bezoeken van de kerkdiensten.
De eindconclusie is dat er genoegzame eenparigheid van gevoelens is voor toekomstige
samenwerking met de GKv.
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Begin april 2007 heeft onze kerkenraad de leden van de gemeente een brief gestuurd met een
overzicht van de stand van zaken op dat moment in de relatie tot de beide Geref. Kerken
(Vrijgemaakt) te Utrecht. In deze brief is tevens opgeroepen diensten in de GKv te bezoeken. Als
handreiking was onderstaand responsformulier bijgevoegd.
Een aanzienlijk aantal leden van onze gemeente heeft gehoor gegeven aan deze oproep, 15 leden
hebben ook gebruik gemaakt van het responsformulier. Hieronder is de kern van de beantwoording
weergegeven.
Drie leden van de gemeente hadden reeds eerder een Vrijgemaakte dienst bezocht en hebben een
weergave van de dienst op Schrift gesteld, te vinden als toevoeging aan het "verslag van de contacten
en gesprekken met de Gereformeerden (Vrijgemaakt) te Utrecht" van 21/05/07.
Deze leden hebben zowel de diensten van de GKv Utrcecht-Centrum als de GKv Utrecht-Noord/West
bezocht, en hoorden naast de eigen predikanten van deze gemeente ook verschillende andere
predikanten uit de GKv.

Responsformulier bezoek diensten bij de GKv
Ingevuld door:
Bezoek afgelegd samen met:
Bezochte kerk:
Datum bezoek:
Voorganger:
Tekst van de preek:
1. Heeft u tijdens uw bezoek van de kerkdienst een eenheid ervaren op het gebied van
•
de erkenning en beleving van Gods woord
•

de erkenning en beleving van de belijdenis (geloofsbelijdenis,

catechismus etc)

1.Ja
2. Gedeeltelijk
3. Er was bevestiging van ambtsdragers. Zeer duidelijk vanuit Gods Woord
4.Ja. Oe verschillen met de Chr. Geref. Kerk zijn klein
5. Ja. (Met toelichting)
6.Ja
7.Wel de erkenning, over de beleving ervan is één kerkdienst niet genoeg om er een mening over te
geven
8. Ja.
2. Wat vond u van de prediking? Bij deze vraag zijn met name de inhoudelijke kanten van belang.
Deze vraag is onderverdeeld in subvragen. Wilt u, zo mogelijk, enige toelichting geven?
a. hoe was de tekstuitleg?
1. Goed, helder, preek vanuit de tekst, separerend
2. Wel goed, enthousiast
3. Vooral gericht op de bevestiging
4. Goed en duidelijk
5.Heldere uitleg (met toelichting)
6. Goed
7.Goed (Met toelichting)
8. Was veel aandacht aan besteed.
b. was er onderricht?
1.Ja, oproep tot evangelisatie en zending
2.Ja
3.ja, zowel naar de ambtsdragers als naar de gemeente
4.Ja (met toelichting)
5.Ja (met toelichting)
6.Ja (met toelichting)
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7. Ja
8. Ja
c. was er bemoediging, troost en/of terechtwijzing?
1.Ja, troost en terechtwijzing. Alleen God is god.
2.Ja

3.//
4.Ja.(Met toelichting)
5.Ja (Met toelichting)
6. Terechtwijzing en bemoediging (met toelichting)
7.Ja (Met toelichting)
8.Ja; vooral bemoediging en opwekking
d. werd er ingehaakt op actuele gebeurtenissen in kerk of wereld? Hoe?
1.Niet echt, vooruitblik naar Pinksteren.
2.Ja. Er was aandacht voor de recente onrust in de wijk Ondiep

3.//
4. Niet zozeer.
5. Zeker
6.oe ds. noemde geen actuele gebeurtenissen
7.Ja (Met toelichting)
8.Ja; sterk toegespitst op actuele kerkelijke ontwikkelingen
e. was er praktische toepassing, herkenbaar en zinvol in het dagelijks leven?
1.Ja. Niet heel praktisch.
2. wel herkenbaar

3.//
4.Ja (met toelichting)
5. Ja
6.Ja.(Met toelichting)
7.Ja (met toelichting)
8. Ja.
f. werden de "twee wegen" gewezen, d.w.z.: Gods genade voor zondaren en zijn afwijzing voor hen
die daar onverschillig voor zijn?
1.Ja, heel helder
2.ja; afwijzing was minder duidelijk

3.//
4.ja, heel duidelijk
5.Niet expliciet, maar ze konden zeker worden geconcludeerd
6.Ja (Met toelichting)
7. Niet uitdrukkelijk, maar het zat in de preek verweven
8.Nee (lag gezien de tekst ook minder voor de hand)

uit de preek (met toelichting)

g. werd er rekening gehouden met het gegeven, dat er verschillende categorieën hoorders in de kerk
aanwezig kunnen zijn: zowel qua leeftijd (jonq/oud) als qua achtergrond (maatschappelijk/sociaal)
als geestelijk (gelovigen, ongelovigen, twijfelaars, zoekers, blijden en bedroefden etc.)
1.Nee. Het leek of predikant ervan uitging dat iedereen in de kerk geloofde. Ondanks goede preek,
wel heel erg een wij-zij houding.
2.Ja.

3.//
4.Ja, daar werd voldoende rekening mee gehouden.
5.Ja (Met toelichting)
6. Niet echt
7.Neen, maar dat is ook niet zo eigen aan de vrijgemaakten. Men laat het bijbelgedeelte
orde is spreken en dat diept men uit. Oe ds. neemt je mee in de preek.
8. Ja, vooral het verschil in leeftijd kwam sterk aan de orde.

dat aan de

