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Voorstel over bijzondere betrekkingen
Vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde
Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in
Nederland en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland hebben
gedurende de afgelopen tijd gesprekken gevoerd om elkaar beter te leren kennen en
om te bezien hoe we de eenheid kunnen zoeken en vinden in Christus, de Heer van
de kerk. Deze kerken1 zijn allen erfgenamen van de Reformatie, hebben een
gemeenschappelijke geschiedenis maar zijn in de loop van die geschiedenis ook van
elkaar gescheiden. Wij beseffen dat dit een tragisch gebeuren is, waar we nooit in
mogen berusten. Tegelijk beseffen we dat de breuken niet zomaar te herstellen zijn.
Toch is er in het onderlinge contact zoveel vertrouwen en herkenning gegroeid, dat
we voorstellen om als kerken met elkaar ‘bijzondere betrekkingen’2 aan te gaan, of
waar deze in naam al bestonden, aan deze een nieuwe invulling te geven.
Wij, vertegenwoordigers van de vijf kerken, stellen voor met elkaar ‘bijzondere
betrekkingen’ aan te gaan en deze nu te concretiseren in drie zaken:
 Aanvaarden van elkaars leden
 Aanvaarden van elkaars leden als gastlid
 Onderling openstellen van elkaars kansels met in achtneming van de eigen
kerkorde.
Dit alles binnen de ruimte van de kerkorde en het belijden van de respectievelijke
kerken.
Op het gebied van deze drie terreinen willen we de kerkelijke scheiding ongedaan
maken. Daarbij realiseren we ons dat op andere gebieden deze scheiding nog
bestaan. ‘Bijzondere betrekkingen’ in dit stadium wijst daarom enerzijds op openheid
voor elkaar, anderzijds impliceert dit het respecteren van elkaars (nog) onderscheiden
identiteit.
De drie genoemde zaken houdt het volgende in:
Ad.1: Wanneer een lid van één van de vijf kerken over wenst te gaan, wordt een
verklaring van lidmaatschap (attestatie) overgelegd en wordt deze aanvaard. Deze
attestatie kan alleen afgegeven worden wanneer niet een tuchtmaatregel van
toepassing is. Er vindt niet eerst nog een apart ‘examen’ naar leer en leven plaats.
Het spreekt vanzelf dat iemand die overgaat naar één van de vijf genoemde kerken,

1

Het woord ‘kerk(en)’ in deze tekst kan zowel op een landelijke kerk als op een verband van plaatselijke kerken
staan.
2
Deze term wordt gebruikt in de kerkorde van de Protestantste Kerk. Het gaat hier om een aanduiding, die door
elk van de kerken op eigen wijze benoemd wordt.
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ook valt onder het opzicht van deze kerken. Omdat wij bijzondere betrekkingen
onderhouden, vertrouwen wij van harte onderling elkaars leden toe
Ad 2: Wanneer een lid van één van de vijf kerken zich meldt als gastlid in één van de
andere kerken, wordt deze als zodanig aanvaard. Dit nadat de betreffend kerkenraad
gesproken heeft over de beweegredenen om gastlid te worden, over de plaats van
het belijden van de kerk in het persoonlijk leven van de betrokkene en nadat de
kerkenraad zich ervan heeft vergewist dat betrokkene zich stelt onder het opzicht van
de kerk. Een gastlid wordt van harte uitgenodigd deel ten nemen aan het leven van
de betreffende gemeente (kerk). Omdat wij bijzondere betrekkingen onderhouden,
vertrouwen wij van harte onderling elkaars leden als gastleden toe.
Ad 3: Predikanten van elkaars kerken kunnen door kerkenraden van de vijf kerken
worden uitgenodigd tot bediening van Woord en sacramenten, dit binnen de kaders
van de respectievelijke kerkorden van de respectievelijke kerken.
Wij als vertegenwoordigers van de vijf kerken leggen dit voorstel over bijzondere
betrekkingen ter besluitvorming voor aan onze respectievelijke synodes.
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