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De toe-eigening van het heil in de samensprekingen CGK-GKv

Hoe krijgt een mens, door het werk van de Heilige Geest, deel aan de verlossing door

Christus? Wedergeboorte, geloof, noodzaak van bekering, vernieuwing - al die onderwerpen

komen samen in die ene uitdrukking ‘de toe-eigening des heils’. 

Jarenlang stond dat onderwerp hoog op de agenda bij samensprekingen. En nog steeds is het

waardevol om hierover met elkaar te spreken.

In 1962 valt de term als de CGK (in hun GS Haarlem-Santpoort) uitspreken dat er wel de

roeping is om te staan naar eenheid met de GKv, maar dat er verschillen zijn gebleken, onder

andere over de toeëigening des heils. Die verschillen worden door latere synodes

‘confessioneel’ (Hilversum 1968-69) en ‘ernstig’ (Groningen 1989) genoemd. Maar in alle

samensprekingen wordt niet helder omschreven wát die verschillen zijn.

Dat verandert in de periode 1993-1996. 

Een CGK-nota De ‘toeëigening des heils in de belijdenisgeschriften - een overzicht (aanvaard

door GS Apeldoorn 1992) wordt besproken. 

GKv-deputaten stemmen hiermee in en beantwoorden met een uitgebreidere nota Toeëigening

in het geding. Dankbaar mag geconstateerd worden dat deze nota voor een doorbraak heeft

gezorgd.

Verrassend is de uitspraak van de CGK-synode Zierikzee 1995: geconcludeerd mag worden

dat in het licht van de confessie de verschillen minder ernstig zijn dan in het verleden werd

gesteld. En de synode van Haarlem-Noord 1998 oordeelt verheugd dat er overeenstemming is

tussen CGK en GKv m.b.t. de toeëigening. 

Het onderwerp ‘toeëigening des heils’staat dus niet langer als ernstig verschil tussen GKv en

CGK in. 

Wel is sinds 1995 door synodes van CGK èn GKv benadrukt: over de bereikte

overeenstemming moet wel doorgepraat worden in plaatselijke gesprekken. En de vraag is of

de overeenstemming ook voldoende doorwerkt in de prediking. 

In eerste instantie stelden de CGK die vraag aan de GKv (vanaf 1995: functioneert het ook zo

in de GKv?); in 2004 (CGK-GS Utrecht-West) werd die vraag ook gesteld richting de eigen

prediking in de CGK.

Daarom hebben synodes van beide kanten steeds weer opgeroepen: bespreek dit onderwerp en

stel elkaar de vraag hoe dit vorm krijgt in de prediking.

Voor dit inhoudelijke gesprek op plaatselijk of regionaal niveau kan gebruik gemaakt worden

van het materiaal dat vermeld staat op de website van DOE.


