
BIJLAGE 8 (art. 15, 37 en 64). 

Voorlopige regeling voor het gestalte geven aan eenheid met 
kerken van -gereformeerd belijden 

 
1. Algemeen 

a. Het aanvankelijk gestalte geven aan eenheid tussen plaatselijke kerken van 
gereformeerd belijden die tot verschillende kerkverbanden behoren, door nauwer 
samenleven, kan alleen geschieden 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 belijdenis en 
met welk kerkverband contacten worden onderhouden door wederzijdse deputaten. 

b. De nauwere samenleving is zuiver plaatselijk en mag niet worden gezien als een 
vereniging tussen de betrokken kerken of als het constitueren van een nieuwe 
kerkformatie. De plaatselijke kerk behoudt haar zelfstandig karakter wat leer, dienst 
en kerkregering betreft, totdat het eventueel komt tot verdere stappen op de weg 
naar plaatselijke eenheid (zie 3.c). 

c. Het bovengenoemde nauwer samenleven draagt een voorlopig karakter in  
afwachting van de verdere ontwikkeling ten aanzien van de toenadering tussen beide 
kerkverbanden. 

d. Een predikant van 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 belijdenis en met welk kerkverband contacten worden 
onderhouden door wederzijdse deputaten (zie 1.a) is bevoegd tot de bediening van 
Woord en sacramenten, tot de dienst der gebeden en tot de kerkelijke bevestiging 
van een huwelijk in een kerkdienst van een christelijke gereformeerde kerk, mits op 
uitnodiging van de kerkenraad van die gemeente. Deze regel geldt alleen indien ze 
wederkerig geldt binnen het andere kerkverband. Onze predikanten behoeven 
tevens de bewilliging van hun eigen kerkenraad om voor te kunnen gaan in een  
kerkdienst van een gemeente van het andere kerkverband. 

2. De weg tot nauwer samenleven – plaatselijk 

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. 

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 zich overtuigen van 
1. het feit of betreffende kerkenraden onderling gesproken hebben over: a. de 
visie op de prediking; b. de visie op de gemeente; c. de visie op de sacramenten 
en de kerkelijke vermaning, en of zij over deze thema’s onderling 
overeenstemming hebben bereikt; 
2. de onder 2b bedoelde bewilliging van de gemeente. 

e. De classis zal door middel van de rondvraag naar art. 41 K.O. en van de 
kerkvisitatie naar art. 44 K.O. voortdurend haar aandacht geven aan de tot stand 
gekomen nauwere samenleving. 

f. Indien kerkenraden van gemeenten waar een nauwer samenleven tot stand is 
gekomen willen overgaan tot een samenwerking als onder 3.c bedoeld, zal dezelfde 
procedure als onder 2.b tot en met 2.e vermeld is worden gevolgd, met inachtneming 
van wat in eerdere stadia besproken en besloten is. 

3.-De inhoud van het nauwer samenleven – plaatselijk  

a. Het nauwer samenleven kan uitkomen in de toelating van elkaars 
ongecensureerde leden tot elkaars avondmaalsviering, het aanvaarden van elkaars 
attestaties en het van tijd tot tijd in de dienst des Woords laten voorgaan van elkaars 
plaatselijke predikanten of van predikanten van andere plaatselijke kerken waar 
hetzelfde nauwer samenleven tot stand is gekomen. 

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. 

c. Bij de voortgang van het nauwer samenleven kan het komen tot een 
samenwerking waarbij de beide plaatselijke gemeenten vergaderen als één 
gemeente, uitkomend in de eenheid van leer, dienst en kerkregering, onverminderd 
het bepaalde in 1.b en 1.c inzake het zuiver plaatselijke en voorlopige karakter van 
deze nauwere samenleving. 

4. Inhoud van het nauwer samenleven – classicaal 

a. Classes zullen kerkenraden die gekomen zijn tot een nauwer samenleven als in 3c 
bedoeld, machtigen om niet-christelijk-gereformeerde ambtsdragers te zenden naar 
de classicale vergadering, die hen als leden met adviserende stem zal aanvaarden. 

b. Indien christelijke gereformeerde kerken en andere kerken van gereformeerd 
belijden in hetzelfde of nagenoeg hetzelfde ressort tot wederzijdse classicale 
overeenstemming komen, heeft deze classis het recht de kerken in haar ressort toe 
te staan om aan de gevonden eenheid gestalte te geven naar analogie van de wijze, 
die in deze bijlage is vastgelegd, met dien verstande dat geen predikant zal 
voorgaan in plaatsen waar de christelijke gereformeerde kerk hierin niet bewilligt. 


