
Besluitenlijst van de generale synode d.d. 13 en 14 november 2014 
 

A. Brandpunten in de verkondiging, Theologische handreiking aan kerkenraden en 
gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland  (LWK 14-07) 

 
De generale synode heeft kennisgenomen van:  
 
1.  De gespreksnotitie ‘Brandpunten in de verkondiging’, theologische handreiking voor 

predikanten, kerkenraden en gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland, LWK 14-07; 
2.  de aanbiedingsbrief van het moderamen d.d. 9 oktober 2014 
3.  het advies van de generale raad van advies d.d. 7 november 2014 
4.  het rapport van de Commissie van Rapport LWK d.d. 5 november 2014   

 
De generale synode overweegt: 
 
1.  In de visienota ‘De Hartslag van het leven’ heeft de synode uitgesproken dat de bezinning op 

de inhoud van het geloof van groot belang is. De generale synode heeft dit in de vergadering 
van november 2013 nog eens herhaald bij de bezinning op haar agenda. 

2.  De generale synode is geroepen om leiding te geven aan het leven en het werk van de kerk.  
3.  In dat kader is de bezinning op de vraag waar de kerk voor staat, van fundamenteel belang.  
4.  De notitie ‘‘Brandpunten in de verkondiging’ biedt geschikt materiaal ten behoeve van de 

bezinning in de kerk over deze vraag en is daarvoor een belangrijke aanzet tot gesprek.   
 
De generale synode besluit: 
 
1.  ‘Brandpunten in de verkondiging, theologische handreiking voor predikanten, kerkenraden en 

gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland ’ na verwerking van de bespreking hierover 
in de synode te aanvaarden als aanzet tot gesprek in de kerk over de kerkelijke verkondiging.   

2.  Het moderamen op te dragen het bestuur van de Dienstenorganisatie te verzoeken 
’Brandpunten in de verkondiging’ aan de kerkenraden en de predikanten ter beschikking te 
stellen. 

3.  De auteurs van de notitie ‘Brandpunten in de verkondiging’ te danken.  

 
B. Bijzondere betrekkingen (OZ 14-16) 

 
De synode heeft kennisgenomen van: 
 
1.  de brief van het moderamen d.d. 14 oktober 2014; 
2.  
3. 

het rapport van de Commissie van Rapport OZ d.d. 1 november 2014 
het advies van de generale raad van advies d.d. 7 november 2014 
 

De synode overweegt: 
 
1 De Protestantse Kerk in Nederland heeft de roeping de oecumene te zoeken, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit art. XVI van haar kerkorde: 
“Als gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke 
Kerk, is de kerk geroepen om de eenheid, de gemeenschap en de samenwerking met 
andere kerken van Jezus Christus te zoeken en te bevorderen.  
De kerk neemt deel aan en stimuleert de oecumenische arbeid in Nederland en in de 
wereld.  
Zij zoekt en onderhoudt nauwere betrekkingen met kerken waarmee zij door bijzondere 
banden van belijdenis of van geschiedenis verbonden is.  
Zij zoekt vereniging met de kerken waarmee eenheid of verwantschap bestaat in geloof 
en kerkorde.” 

2 Vanwege deze roeping tot oecumene zijn vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 
besprekingen gevoerd met Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde 
Kerken Vrijgemaakt (GKV), de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en de Voortgezette 
Gereformeerde Kerken in Nederland (vGKiN); deze gesprekken zijn zodanig positief verlopen 
dat het moderamen voorstelt, dat nader besproken zal worden in hoeverre de Protestantse Kerk 



in Nederland met deze vier kerkgenootschappen een bijzondere betrekking kan aangaan, als 
bedoeld in ord. 14-4. 

3 De inzet van deze besprekingen zou moeten zijn hetgeen bepaald is in ord. 14-4-3, dat de 
bijzondere betrekkingen met elke van deze kerkgenootschappen de vorm zal hebben van: 
- een regeling betreffende het over en weer verlenen van het gastlidmaatschap aan de leden 

van de kerken,  
- het over en weer aanvaarden van attestaties,  
- het wederzijds verlenen van de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten 

aan predikanten,  
- het zenden van afgevaardigden naar elkaars synoden en  
- andere overeenkomstige middelen.  

4 Eventueel kan deze bijzondere betrekking nog worden uitgebreid met de mogelijkheden van 
ord. 14-4 (onder de daar gestelde voorwaarden), te weten, de verlening van de bevoegdheid 
aan predikanten van deze kerkgenootschappen 
- tot het verrichten van andere werkzaamheden in de Protestantse Kerk in Nederland,  
- zich beroepbaar te stellen in de Protestantse Kerk in Nederland.  
 

De generale synode besluit: 
 
1 De synode verleent het moderamen de opdracht door het voeren van verdere gesprekken met 

de vier genoemde kerkgenootschappen te onderzoeken of met hen een bijzondere betrekking 
aangegaan kan worden, als aangegeven in overweging 3. 

2 De synode verleent het moderamen daarbij tevens de opdracht te onderzoeken in hoeverre 
tevens de uitbreiding van de bijzondere betrekkingen, als bedoeld in overweging 4, 
nagestreefd dienen te worden. 

3 Het moderamen dient te rapporteren over de voortgang van de besprekingen en, indien 
mogelijk, een definitief besluitvoorstel tot het aangaan van bijzondere betrekkingen aan de 
synode voor te leggen. 

4.  De synode dankt allen die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 
 

C.  Benoemingen 

 

Tot secretaris van het bestuur van de Dienstenorganisatie is aangewezen: 

 Dhr. mr. W. van Leussen  

 

Tot lid van het bestuur van de Dienstenorganisatie is benoemd: 

 Dhr. M. van Ginkel RA 

  

Tot lid van het bestuur van de Dienstenorganisatie is herbenoemd: 

 Dhr. G. Westerveld 

 

Tot lid van het Generale College voor de Ambtsontheffing is benoemd: 

 Dhr. N.E. Haas 

 

Tot lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerde Belijden zijn benoemd: 

 Dr.habil P.M. Wisse 

 Mevr.drs. J.A. de Pater-Bakker 

 

Tot lid van de Generale Raad van Advies zijn benoemd: 

 Mevr.drs. P.M. Sonnenberg 

 Dhr.dr. H.E. Wevers 

 

Tot voorzitter van het Generaal College voor het Opzicht is benoemd: 

 Dhr.drs. A. Steensma 

 

 

 

  



 
 


