GEMEENSCHAPPELIJKE

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 (Noord/West) 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 elkaars 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
afhankelijkheid van de Heilige Geest in eigen kerkverband in te zetten
voor voortgaande contactoefening en eenwording van beide kerkverbanden.
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Gezamenlijke uitgave van de kerkenraden van
CGK Utrecht-Centrum, GKv Utrecht (Centrum), GKv Utrecht (Noord/West).
Utrecht, april 2008.

Kerk

Utrecht-Centrum

AANLEIDING

Deze brochure is geschreven uit blijde verwondering. Blij dat we in de
onderlinge contacten tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK)van
Utrecht-Centrum en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) van
Utrecht (Centrum) en Utrecht (Noord/West) diepe eenheid in Christus mochten
ervaren. Verwonderd dat we na vele gesprekken tussen de kerkenraden
mochten komen tot erkenning van elkaar als ware kerken van Jezus Christus. Daarom willen we aan die erkenning ook concreet gestalte geven.

We herkennen iets van de blijde verwondering die Paulus ervoer. In
een fase vol onzekerheid, in een vreemde en soms vijandige omgeving
' ...vonden wij broeders!' (Hand. 28:14, NGB 1951). Dat heeft Paulus en zijn
reisgenoten buitengewoon bemoedigd (vs. 15). Wij hopen dat die dankbaarheid en bemoédiging ook uw deel mag zijn als u deze brochure leest.

Hoe is deze brochure opgebouwd?
Hieronder volgt een verslag van de contacten en een impressie van de
inhoud van de gesprekken die de kerkenraden de afgelopen jaren hebben
gehad. Om u een beeld te geven van de gesprekken hebben we ervoor
gekozen om een viertal onderwerpen, waarover we gepraat hebben, uitgebreider toe te lichten. In de kaders staat aanvullende informatie, o.a. over
de verhouding tot de NGK, over synodebesluiten over plaatselijk contact en
een overzicht van de contacten.

CONTACT

De contacten tussen CGK Utrecht-Centrum en GKv Utrecht (Centrum) begonnen in 1997 met correspondentie tussen beide kerkenraden. In 2000
resulteerde dat in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. Vanwege de
samenwerking tussen CGK Utrecht-Centrum en de NGK ter plaatse conclu-

1.

deerden we dat samenwerking op dit moment niet verder kan gaan dan op

de gesprekken. Omdat CGK Utrecht-West vacant is, bleek het niet mogelijk

maatschappelijk gebied. Verschillende mogelijkheden zijn daarna op een

op dit moment tot samensprekingen te komen tussen CGK (West) en GKv

rijtje gezet. Maar tot daadwerkelijke gezamenlijke activiteiten is het niet of

(Noord/West). Met goedvinden van CGK (West) neemt GKv (Noord/West)

nauwelijks gekomen.

deel aan de gesprekken tussen de beide centrumkerken.

Na hernieuwd contact in

2004

hebben beide kerkenraden in

2005

besloten

LEIDRAAD

dat het zoeken naar en het beleven van geestelijke eenheid voorop moet

We hebben ons in de contacten laten leiden door het verlangen van onze

gaan. Hiertoe roept de GKv GS van Zuidhorn

Heiland naar eenheid. Hij verwoordt dit in Joh. 17:21 als volgt tegenover

2002

ook op. Gezien de band

tussen CGK en NGK is ook afgesproken dat de beoogde samenwerking tus-

zijn hemelse Vader: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en

sen CGK en GKv een vorm van samenwerking is tussen deze twee kerken

ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt

(zie ook apart kader).

gezonden". Daarbij richten we ons ook op de belofte die Jezus Christus
gaf in Joh. 10:16: "Zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde

Vanaf het voorjaar van

2006

neemt GKv Utrecht (Noord/West) ook deel aan

zijn, met één herder".

UITGELICHT
OVERZICHT

CONTACTEN

In de gesprekken van de kerkenraden hebben we een groot aantal onderwerpen besproken. In één van de kaders staat een compleet overzicht.

1997-1999

correspondentie tussen de kerkenraden

voorjaar 2000

gesprek kerkenraden

zomer 2004

hernieuwd contact

voorjaar 2005

eerste gezamenlijke

maart 2oo5-juni 2007

gezamenlijke

voorjaar 2006

GKv Utrecht (Noord/West)

mei 2006

eerste van drie gemeenteontmoetingen

allerlei middelen om mensen op God te wijzen. Tegelijk is Hij de andere

april

gezamenlijke

Pleitbezorger (Joh. 14:16), die alles uit Pleitbezorger Christus neemt (Joh.

2007

Hieronder een korte impressie van een viertal onderwerpen.

1.

moderamenvergadering

kerkenraadsvergaderingen*
stapt in

vesper en lezing van de drie gemeentes

juni 2007

gemeenschappelijke

verklaring kerkenraden

zomer 2007

aanvragen naar classes

najaar 2007

verzoek tot goedkeuring

Het werk van de Heilige Geest

Hoe werkt de Heilige Geest? Spreekt Hij rechtstreeks tot je hart? Of werkt
Hij alleen door het Woord? In de Bijbel en de belijdenis staat de Heilige
Geest niet tegenover het heilig Woord. Gods Geest is soeverein en gebruikt

16:14)

en het Woord van God als middel bij uitstek gebruikt. Want:

1) de Heilige Geest geeft het Woord: door de Heilige Geest gedreven
bij beide classes

hebben mensen van Godswege gesproken (art. 3 NGB). De Heilige Geest
geeft een boek waarin we vandaag Gods stem nog steeds horen!

*

2.

een overzicht van de onderwerpen

van deze vergaderingen

staat verderop in de brochure

3

2)

de Heilige Geest

opent het Woord: de Heilige Geest getuigt in ons hart

GKv Utrecht (Noord/West) wil dichtbij jezus Christus, dichtbij elkaar en

dat de boeken van het Oude en Nieuwe Testament van God zijn

dichtbij Utrecht leven. Eens per maand is er een vriendendienst.

(art. 5 NGB). Bid eerbiedig om de Heilige Geest en vraag of Hij wil

draait de Alphacursus. GKv classis Utrecht heeft de noodzaak van kerkelijk

zorgen dat Gods Woord ons hart raakt.

missionair werk onder moslims uitgesproken. Een deputaatschap zoekt naar

3) de Heilige Geest

eert het Woord: wij geloven dat de Heilige Geest C..)

Ieder jaar

(financiële) betrokkenheid om te komen tot aanstelling van een predikant

in ons hart waar geloof ontsteekt, dat jezus Christus met al zijn

of kerkelijk werker. CGK Utrecht-Centrum focust op boven, binnen en buiten,

weldaden omhelst, Hem zich toeeigent en niets meer buiten Hem zoekt

waarbij jezus Christus centraal staat. Missionair gemeente-zijn wordt uitge-

(art.

werkt in de buurt van de kerk (periodieke nieuwsbrief met uitnodigingen

22

NGB). De Heilige Geest bindt ons aan jezus Christus, want Hij is

voor bepaalde activiteiten door de week en Alphacursus) en in het project

al ons heil!

RijnWaarde. In dat project participeren ook GKv Leidsche Rijn en GKv Utrecht
2.

(Noord/West) en NGK Utrecht.

Missionaire gemeente

Hoe zijn wij kerk in de stad? Wij geloven dat iedereen de roeping heeft zich
bij de kerk te voegen, omdat in deze vergadering immers degenen die be-

3. Prediking en bevinding

houden worden bijeenkomen, en er buiten haar geen heil is (art. 28 NGB).

Wat is schriftuurlijk-bevindelijke

Hoe dat praktisch gebeurt? In GKv Utrecht (Centrum) is getuigen in Gods

zijn veel misverstanden. Het is de verkondiging van het heilig evangelie

wereld een onderdeel van de gemeentevisie: volgelingen van Christus zijn

(HC zondag 31), waarin het werk van Christus door zijn Geest het hart

geroepen een zegen voor hun naaste te zijn. "s Zomers is er een week in

van mensen raakt. Schriftuurlijk-bevindelijke

wijk, gericht op buurtbewoners. Verschillende typen kerkdiensten worden

vertroostend, afbrekend en opbouwend, waarschuwend en bemoedigend,

overwogen, waaronder diensten met een evangeliserend karakter.

verbondszegen en verbondswraak verkondigend. Volgens het bevel van

prediking? Over bevindelijke prediking

prediking is ontdekkend en

Christus wordt aan de gelovigen (...) verkondigd en in het openbaar verDE VERHOUDING MET DE NGK
ONDERWERPENGEZAMENLIJKEKERKENRAADSVERGADERINGEN
De CGK van Utrecht-Centrum

en de NGK ter plaatse werken al geruime tijd
•

kennismaking,

voor

•

NGB art. 1-26 (het werk van de Heilige Geest; het kind van God zijn)

tussen CGK Utrecht

•

NGB art. 27-37 (de (missionaire)

-Centrum en de beide GKv's is daarom een vorm van kerkelijk samenleven

•

HC zondag 1-31 (verlossing; prediking en bevinding; tucht)

uitsluitend tussen deze drie kerken. De al bestaande relatie tussen CGK Utrecht

•

HC zondag 32-52 (relaties; de zondag; invulling eredienst)

-Centrum en de NGK zal de samenwerking

•

de Dordtse Leerregels (uitverkiezing)

•

gemeenschappelijke

samen. Gezien de openstelling

van de ambten voor vrouwen en de nodiging van

kinderen aan het avondmaal ziet de GKv op dit moment geen mogelijkheid
nauwer kerkelijk samenleven

met de NGK. De samenwerking

begrenzen, maar zeker niet onmogelijk

4.

tussen CGK en GKv weliswaar

maken.

bespreken welk beeld we van elkaar hebben

gemeente; verhouding tot NGK)

verklaring en aanvragen voor de classes

5.

klaard, dat al hun zonden (...) vergeven zijn, zo vaak zij de belofte van het

Geest, gegrepen door het evangelie van Jezus Christus.

evangelie met waar geloof aannemen. Maar aan ongelovigen en huichelaars wordt verkondigd en verklaard, dat de toorn van God en het eeuwig

4. Uitgekozen!

oordeel op hen rusten, zolang zij zich niet bekeren (HC zondag 31). In die

Is het wel eerlijk dat God sommigen verkiest en anderen niet? Ben ik ook

prediking moet ook uitkomen dat de prediker zelf vol is van de Heilige

uitverkoren? De uitverkiezing roept veel vragen op. De Bijbel praat er
echter heel onbekommerd en blij over. Daarom eindigt elk hoofdstuk van
de Dordtse Leerregels (DL) met lofprijzing en is het doel de eer van Gods

GEMEENTE-ONTMOETINGEN

naam en de troost van allen die Hem vrezen (DL V, 15). Onze uitverkieIn

2006

en

2007

zijn er vier soorten gemeenteontmoetingen

georganiseerd.

zing is een uitverkiezing in Christus (DL I, 7). Calvijn noemde Christus de
spiegel der verkiezing. Wil je weten of je uitverkoren bent? Kijk dan of je in

Een greep uit de verslagen:

Christus gelooft, die God van eeuwigheid tot Middelaar en Hoofd van alle
"De eerste gemeenteontmoeting

was bijzonder. Er was een goede sfeer en bij

de gesprekken waren er veelal leden van de verschillende

kerken met elkaar in

uitverkorenen en tot fundament van het heil heeft gesteld (DL I, 7). Ook de
Heilige Geest is heel actief. Hij werkt niet alleen de wedergeboorte zonder

discussie. De sing-in was feestelijk en de presentaties gaven een goed beeld

ons in ons (DL lil/IV, 12), maar door de Geest begint nu ook een gewillige

van de drie kerken."

en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen (DL lil/IV, 16). Onge-

"Op donderdag

5

april

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

SYNODE-UITSPRAKEN

EN BESLUITEN

april

2007

was er een leerzame (discussie)avond over de

2004)

we zijn positief over de toename van de contacten met kerken van de

Heilige Geest met prof. dr. T.M. Hofland (TUA). Het thema van de avond was

GKv op plaatselijk niveau

'Het komt je (niet) aanwaaien'. De avond werd gehouden in de Opstandingskerk."

wat bereikt is mag niet verloren gaan

"Op

6.

19

14

juli

2007

CONTACTEN

mensen aanwezig."
CGK (Utrecht-WestjNunspeet

"Op donderdag

OVER PLAATSELIJKE

was er stimulerende gemeenteontmoeting met als thema

GKv (Amersfoort-Centrum

2005)

'broederschap'. In het verleden werden op drieluiken opdrachtgevers, bijbelse

we zijn dankbaar voor de groeiende toenadering tot de CGK

taferelen, moralistische boodschappen en gebeurtenissen uitgebeeld. De aanwezige

gemeente betrekken bij contacten

broeders en zusters kregen de opdacht in groepjes drieluiken te maken en er als

zorg bij beslissingen voor voldoende draagvlak

groep voor te zorgen dat te zien is dat de drieluiken bij elkaar horen en samen het

instemming gemeente en goedkeuring daadwerkelijke

thema broederschap weergeven. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd!"

gezamenlijke erediensten en gezamenlijke avondmaalviering

kanselruil,

7.

looflijk wat God doet in het leven van zondige mensen! We spreken samen
uit dat de Dordtse Leerregels terecht bij ons kerkelijk belijden horen.

Hoe nu verder?
In de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen,

in de ontmoetingen tussen

de gemeentes en in het bijwonen van elkaars erediensten is diepe eenheid
in Christus ervaren. De gemeenschappelijke verklaring van

21

juni

2007

getuigt daar met vreugde van. Nu ook de beide classes hebben ingestemd
met nauwer kerkelijk samenleven, willen we de ervaren eenheid graag
nader gestalte geven. Concreet betekent dit dat we - na onderling goedvinden - elkaars attestaties accepteren. Verder dat we op beperkte schaal
kanselruil (ruilingen tussen onze plaatselijke predikanten), gezamenlijke
erediensten en gezamenlijke avondmaalsvieringen

hebben. De kerkenraden

zullen hier te zijner tijd afspraken over maken. U wordt daar dan nader
over geïnformeerd.
WIST

U DAT. __

de CGK in GKv-ogen •••
...beseft dat de omgang met God niet vanzelf spreekt?
••.landelijk zeer divers is?
_..intensieve contacten met de NGK heeft?
__.geperforeerde kerkgrenzen heeft?
•..minder strak georganiseerd

is?

•..mild is in omgaan met verschillen?
•..prima bijbelstudies

schrijft?

...erg dichtbij de GKv staat?

de GKv in CGK-ogen ••.
•..bijbelgetrouw

is?

•.•tamelijk rationeel en formeel is?
•.•betrokken is op de wereld?
...teveel in regionale grenzen denkt?
•..de leer en de tucht hooghoudt?
...minder ruimte heeft voor onderlinge verschillen?
...goede regelaars zijn?
•..inhoudelijk

8.

dichtbij de CGK staat?

