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Regeling voor het gestalte geven aan plaatselijke eenheid en samenwerking met 
hervormde gemeenten van gereformeerd belijden. 
 
1. Algemeen 
In bijlage 6 van de KO wordt het nauwer samenleven gereguleerd met kerken die behoren 
tot een kerkverband waarvan de synode van de eigen kerken heeft geconstateerd, dat het 
zich in alles wil stellen op de grondslag van Gods heilig Woord en de gereformeerde  
elijdenis en met welk kerkverband contacten worden onderhouden door wederzijdse 
deputaten. Door dit nauwer samenleven wordt aanvankelijk gestalte gegeven aan eenheid 
tussen plaatselijke kerken van gereformeerd belijden. 
Plaatselijk kan echter ook eenheid gevonden worden in erkenning en beleving van het 
Woord Gods en de belijdenis der kerken, alsook van de regels die op grond daarvan voor het 
kerkelijk leven gelden, met kerken die niet tot een kerkverband behoren als bedoeld in 
bijlage 6. 
Onderstaande regeling is bedoeld om de plaatselijke eenheid en samenwerking met 
hervormde gemeenten van gereformeerd belijden te reguleren en aan een aantal 
voorwaarden te binden. 
 
2. De weg tot plaatselijk nauwer samenleven 
a. De nauwere samenleving kan alleen tot stand komen na genoegzame samensprekingen 
tussen de betrokken kerkenraden, waarbij gebleken is dat er metterdaad een eenheid is in 
erkenning en beleving van het Woord Gods en de belijdenis der kerken, alsook van de regels 
die op grond daarvan voor het kerkelijk leven gelden. De kerkenraad van de Christelijke 
Gereformeerde Kerk dient zich ervan te vergewissen dat plaatselijk met name artikel 29 van 
de Nederlandse geloofsbelijdenis voluit wordt nageleefd. 

b. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet over de voorgenomen 
nauwere samenleving de gemeente horen en haar bewilliging vragen; slechts bij een naar 
het oordeel van de kerkenraad genoegzame eenparigheid van gevoelen in de gemeente kan 
de kerkenraad verdere stappen doen tot de voorgenomen nauwere samenleving. 

c. De kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk moet vervolgens het oordeel van 
de classis vragen omtrent de voorgenomen nauwere samenleving. 

d. De classis zal, lettende op de noodzaak om de eenheid en de zuiverheid van de leer en 
van de kerkregering te bewaren, zich met bijstand van de deputaten naar artikel 49 K.O. 
overtuigen van de inhoud van de onder 2.a bedoelde eenheid. 

e. De classis zal door middel van de rondvraag naar artikel 41 K.O. en van de kerkvisitatie 
naar artikel 44 K.O. voortdurend haar aandacht geven aan de tot stand gekomen nauwere 
samenleving. 
 
3. De inhoud van het plaatselijk nauwer samenleven 
a. Het nauwer samenleven kan uitkomen in gezamenlijke diaconale, missionaire en 
pastorale activiteiten, gezamenlijke toerusting ten behoeve van de opbouw van de 

Regeling plaatselijke eenheid/samenwerking met Gereformeerde Bond-gemeenten 

 GS Utrecht-West 2004 van de CGK besloot tot een afzonderlijke regeling voor plaatselijke 

samenwerking en eenheid met hervormde gemeenten die zich rekenen tot de 

Gereformeerde Bond in de PKN (Acta art.83).   

De normale regelingen in bijlage 8 (destijds: 6) van de KO voldoen voor deze kerken niet, 

omdat er geen sprake is van een kerkverband waarvan de CGK  geconstateerd hebben dat 

het zich in alles wil stellen op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde 

belijdenis.  

Omdat er plaatselijk wel echte eenheid op die grondslag gevonden kan worden, is deze 

aparte regeling van kracht. 
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gemeente, incidenteel gezamenlijke erediensten, de toelating van elkaars ongecensureerde 
leden tot elkaars avondmaalsviering en het van tijd tot tijd in de dienst des Woords laten 
voorgaan van elkaars plaatselijke predikanten. 

b. In het kader van deze regeling kunnen onze kerkenraden, die deze samenwerking 
kennen, ook predikanten van andere plaatselijke kerken van eigen kerkverband uitnodigen, 
die daartoe de bewilliging van hun eigen kerkenraad behoeven. 


