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Besluit CGK Generale Synode 2013  

m.b.t. NGK-gemeenten waarmee een GKv-gemeente al een relatie heeft 

 

b. Uitzonderingsbepaling bij bijlage 8 K.O. 

De synode heeft kennisgenomen van 

het onderzoek van deputaten eenheid in samenwerking met deputaten kerkorde en 

kerkrecht naar aanleiding van de instructie van de kerken uit het Zuiden; 

heeft gehoord 

de bespreking op de vergadering; 

overweegt 

1. dat een situatie zoals die zich in Gorinchem voordeed zich als gevolg van voortgaande 

interkerkelijke contacten in de toekomst vaker kan voordoen en dat het daarom goed is 

nu een regeling te maken voor deze situaties; 

2. dat in een situatie waarin een plaatselijke christelijke gereformeerde kerk die in 

het kader van samensprekingen met een plaatselijke gereformeerde kerk (vrijgemaakt) 

tot enigerlei relatie komt met een plaatselijke Nederlands gereformeerde kerk 

waarmee de genoemde gereformeerde kerk (vrijgemaakt) reeds nauwer samenleeft 

het principieel niet mogelijk is in een andere verhouding dan de gereformeerde kerk 

(vrijgemaakt) tot die Nederlands gereformeerde kerk te staan; 

3. dat de generale synode van 1998 besloot dat bijlage 8 K.O. niet langer toepasbaar is op de 

Nederlands Gereformeerde Kerken met uitzondering van die situaties waar sprake is 

van een vergevorderd stadium van samensprekingen; 

4. dat de generale synode 2010 na rapportage van deputaten eenheid over gesprekken met 

de Nederlands Gereformeerde Kerken over de prediking uitsprak dat de toe-eigening van het heil 

geen barrière meer vormt tussen de Christelijke Gereformeerde Kerken en 

de Nederlands Gereformeerde Kerken; 

5. dat de generale synode 2013 heeft bevestigd dat deputaten het gesprek over de 

geïnventariseerde geschilpunten met de Nederlands Gereformeerde Kerken moet 

voortzetten vanuit de eerder uitgesproken wederzijdse erkenning van elkaar als 

kerken die zich in alles willen stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de 

gereformeerde belijdenis; 

6. dat een toepasbaarheid van bijlage 8 K.O. in een dergelijke plaatselijke situatie niet 

anders dan een uitzondering kan zijn op de besluiten die in 1998 ten aanzien van de 

Nederlands Gereformeerde Kerken zijn genomen; 

7. dat met deze uitzondering recht wordt gedaan aan de opdracht aan deputaten ‘om 

samenwerking en nauwer kerkelijk samenleven met de Gereformeerde Kerken 

(vrijgemaakt) op plaatselijk niveau voluit te stimuleren en te faciliteren’; 

8. dat voorwaarde voor deze uitzondering is dat in plaatselijke samensprekingen 

genoegzame eenparigheid is gebleken in de zaken die beschreven zijn in bijlage 8 

K.O. sub 2a en 2b en dat de classis haar werk gedaan heeft overeenkomstig hetgeen 

beschreven is in bijlage 8 K.O. sub 2d; 
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oordeelt 

dat deputaten eenheid van de gereformeerde belijders in Nederland aan hun opdracht 

hebben voldaan om in samenwerking met deputaten kerkrecht en kerkorde te 

onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden, bijlage 8 K.O. van toepassing kan zijn 

op die gemeenten uit het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken waarmee een 

gereformeerde kerk (vrijgemaakt) reeds nauwer samenleeft en waarmee een christelijke 

gereformeerde kerk in het kader van samensprekingen met de betreffende gereformeerde 

kerk (vrijgemaakt) dientengevolge tot enigerlei relatie komt;   

en besluit 

uit te spreken dat bijlage 8 K.O. bij wijze van uitzondering van toepassing is op die 

plaatselijke kerk uit het verband van de Nederlands Gereformeerde Kerken waarmee 

een gereformeerde kerk (vrijgemaakt) reeds nauwer samenleeft en waarmee een 

christelijke gereformeerde kerk in het kader van samensprekingen met de desbetreffende 

gereformeerde kerk (vrijgemaakt) dientengevolge tot enigerlei relatie komt. 


