DEPUTATEN KERKELIJKE EENHEID

Persbericht van Deputaten Kerkelijke Eenheid

GS Ede over ons contact met de NGK
Broeders en zusters,
De generale synode van Ede heeft besloten onze contacten met de Nederlands
Gereformeerde Kerken voort te zetten. Daarbij ging het ook over vrouw en ambt.
De synode heeft hierover besloten:
Besluit 3:
uit te spreken dat door de overeenstemming in de gesprekken over hermeneutiek de
belemmering die er lag vanwege het besluit van de NGK om de ambten voor de zusters
der gemeente open te stellen, is weggenomen.
Grond:
ondanks het verschil in praktische uitkomsten ten aanzien van de vrouw in het ambt, is
gebleken dat we als kerken elkaar vertrouwen kunnen geven inzake de erkenning en
aanvaarding van het gezag van de Heilige Schrift.
Besluit 4:
de contacten met de NGK voort te zetten en over te gaan van gesprekken naar
samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid.
Grond:
nu de belangrijkste belemmering is weggenomen, ligt de weg naar samensprekingen
over daadwerkelijke kerkelijke eenheid open.

Wat betekenen deze besluiten?
Deputaten hebben zich in het begin ook afgevraagd hoe deze besluiten verstaan moeten
worden.
Wat is in besluit 3 nu precies de belemmering die is opgeheven?
En waarvoor was het een belemmering?
Volgens deputaten betekenen deze besluiten van de generale synode:
1. De belemmering was een belemmering om van gesprekken over te gaan tot
daadwerkelijke samensprekingen;

2.

3.

In de gesprekken met het oog op kerkelijke eenheid blijft er een belangrijk verschil
in de kerkelijke praktijk ten aanzien van vrouwelijke ambtsdragers: de GKv kennen
geen vrouwelijke ambtsdragers, de NGK wel;
Uitgaande van de consensus met betrekking tot de hermeneutiek, waarin we
samen willen buigen voor het Woord van God, zal met het oog op kerkelijke
eenheid in onderling vertrouwen het gesprek over dit onderwerp worden voortgezet.

In lijn met voorgaande synodes
Het helpt om de besluiten van GS Ede te lezen in het licht van wat voorgaande synodes
besloten hebben. De besluiten van GS Ede zijn hierop immers een vervolg.
GS Amersfoort 2005 noemde de uitspraak van de NGK “dat het bijbels verantwoord is om de
ambten voor zusters open te stellen” “een ernstige barrière voor het onderlinge contact.” Als
grond hiervoor noemt zij “het Schriftverstaan op de achtergrond van deze uitspraak” (Acta
GS Amersfoort 2005 art. 135, besluit 3 met bijbehorende grond).
De barrière wordt dus vooral gevormd door het Schriftverstaan achter deze uitspraak.
Andersom geldt dan dat deze barrière wordt weggenomen als we op het punt van het
Schriftverstaan op één lijn komen.
GS Harderwijk 2011 spreekt over “de belemmering vanwege het besluit van de NGK om de
ambten voor de zusters open te stellen”. In dit verband maakt zij melding van “vooruitgang in
het gesprek over de achterliggende omgang met de heilige Schrift, in schriftuitleg en
schriftverstaan”. Dit geeft de synode “voldoende vertrouwen om over deze belemmering
verder door te spreken” (Acta GS Harderwijk 2011 art. 81, besluit 3 met bijbehorende
gronden).
GS Ede 2014 constateert nu dat er in de gesprekken over hermeneutiek (Schriftverstaan)
overeenstemming is gekomen. Hierdoor is de genoemde belemmering weggenomen (besluit
3) en is de weg vrij voor samensprekingen met het oog op kerkelijke eenheid (besluit 4).
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