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GENERALE REGELING VOOR PLAATSELIJK CONTACT EN SAMENWERKING MET EEN 

NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK  

Ingevolge artikel E69.2 KO  

 

Zowel de landelijke als de plaatselijke contacten worden gedreven door het verlangen van onze Heiland, 

verwoord tegenover zijn hemelse Vader: "laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen 

zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden", Joh. 17:21. De contacten richten zich 

daarbij op de belofte die Jezus Christus gaf in Joh. 10:16: "zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 

kudde zijn, met één herder". Vanuit deze gehoorzaamheid werken de kerken zowel landelijk als plaatselijk 

aan kerkelijke eenheid die confessioneel is verankerd en waar mogelijk zichtbaar vorm krijgt. Ze zullen bij 

eventuele contacten ook andere kerken aanspreken op deze goddelijke roeping en belofte.  

 

Als kader voor plaatselijk contact en samenwerking met kerken uit het verband van de Nederlands 

Gereformeerde Kerken (NGK) gelden de volgende afspraken: 

1. In principe ligt voor alle plaatselijke kerken de mogelijkheid open ongecensureerde belijdende 

leden van een NGK-gemeente toe te laten tot de viering van het avondmaal.  

2. Leden uit een NGK-gemeente die zich willen aansluiten bij de plaatselijke GKv-gemeente, worden 

alleen ontvangen na goed overleg tussen de betrokken kerkenraden. Wanneer een gemeentelid 

verhuist en zich elders wenst aan te sluiten bij een NGK-gemeente wordt artikel C44 KO toegepast.  

3. Elke predikant van de NGK is bevoegd tot de bediening van Woord en sacramenten, tot de dienst 

van de gebeden, en tot de bevestiging van ambtsdragers, het afnemen van openbare 

geloofsbelijdenis en de kerkelijke bevestiging van een huwelijk in een kerkdienst van een GKv-

gemeente, mits op uitnodiging van de kerkenraad van die gemeente en mits hij zich door 

ondertekening heeft gebonden aan de leer van de bijbel, zoals samengevat in de 

belijdenisgeschriften van de Gereformeerde Kerken;  

4. Een GKv-predikant die door een NGK-kerkenraad wordt uitgenodigd voor te gaan in een kerkdienst 

behoeft eveneens de bewilliging van zijn eigen kerkenraad.  

5. Het is een roeping voor elke kerkenraad om, waar mogelijk, contact te zoeken en te onderhouden 

met de plaatselijke NGK met het oog op kerkelijke samenwerking. Daarbij zal gebruik gemaakt 

worden van wat in de landelijke besprekingen is bereikt. De kerkenraad informeert de gemeente 

hierover. De gemeente wordt daadwerkelijk bij de contactoefening en de voorbereiding van de te 

nemen beslissingen betrokken. De kerkenraad werkt eraan dat voor deze beslissingen in de 

gemeente steeds voldoende draagvlak bestaat. 

6. De kerken houden elkaar in classicaal verband regelmatig op de hoogte ten aanzien van activiteiten 

en ontwikkelingen in het contact en de samenwerking als in deze regels bedoeld. Ze raadplegen en 

adviseren elkaar hierover, in het bijzonder via de jaarlijkse kerkvisitatie. Ze zien op elkaar toe wat 

betreft het nakomen van landelijke afspraken over kerkelijke samenwerking. 

7. Wanneer de kerkenraad de tijd gekomen acht voor gezamenlijke kerkdiensten, vraagt hij daarvoor 

de instemming van de gemeente en de goedkeuring van de classis. Vooraf vraagt de kerkenraad een 

schriftelijk advies van de deputaten voor kerkelijke eenheid van de generale synode. 

8. Wanneer de kerkenraad het voornemen heeft om over te gaan tot de vorming van een zgn. 

‘samenwerkingsgemeente’, volgt hij de bepalingen van de desbetreffende regeling. 

9. Zolang beide kerkverbanden afzonderlijk van elkaar bestaan is er geen mogelijkheid tot volledige 

fusie van een plaatselijke GKv met een NGK. 
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10. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet vraagt de kerkenraad advies bij de deputaten 

kerkelijke eenheid van de generale synode. De kerkenraad handelt in ieder geval zo veel mogelijk 

naar analogie van bovenstaande regels. 

Vastgesteld: Generale Synode van Meppel 2017 

 


