
Besluitenlijst van de generale synode d.d. 26 april 2013 
 

A.  Vervolgnota ‘Integriteit en Respect’ (MDO 13-01) 

 
De generale synode heeft kennisgenomen van: 

1. De vervolgnota ‘Integriteit en respect - reacties en aandachtspunten’ – hierna: de vervolgnota – en 
de daarin vervatte Positiebepaling (hoofdstuk IV) die is bedoeld als kader voor het beleid van de 
kerk en haar dienstenorganisatie (rapport MDO 13-01) 

2. Het rapport van de commissie van rapport d.d. 18 april 2013 
3. Het advies van de Generale Raad van Advies d.d. 17 april 2013 
 

De generale synode overweegt: 

1. In de besprekingen over de IP-nota d.d. 10 april 2008 verzocht de generale synode de 
dienstenorganisatie onder meer om na te gaan hoe de ontmoeting met moslims kan worden 
verdiept; 

2. In november 2010 aanvaardde de generale synode vervolgens de nota ‘Integriteit en respect’ als 
bouwsteen voor beleid, en verzocht de generale synode het bestuur van de dienstenorganisatie 
de nota ‘Integriteit en respect’ voor commentaar ter beschikking  te stellen aan een aantal in het 
besluit bij name genoemde nationale- en internationale partners van de Protestantse Kerk in 
Nederland, de reacties van de genoemde partners en organisaties vervolgens in te zamelen, deze 
te (doen) verwerken in een vervolgnota, en die in april 2013 aan de generale synode voor te 
leggen (besluit MDO 10-13); 

3. De dienstenorganisatie heeft de binnengekomen reacties op adequate wijze verwerkt in de nu 
aangeboden vervolgnota; 

4. De in de vervolgnota opgenomen Positiebepaling biedt een hanteerbaar kader voor verder beleid 
van de kerk en haar dienstenorganisatie. 

 
De generale synode besluit: 
 
1. De vervolgnota te aanvaarden als een zinvolle volgende stap in het gesprek binnen de kerk over 

de vragen waarvoor de aanwezigheid van moslims in Nederland kerk en samenleving stelt; 
2. De in de vervolgnota opgenomen Positiebepaling vast te stellen als kader voor  het beleid van de 

kerk en haar dienstenorganisatie; 
3. Alle partners die hebben gereageerd op de nota ‘Integriteit en respect’ te danken voor hun 

bijdrage aan de bezinning; 
4. Allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de vervolgnota te danken voor de door 

hen verrichte werkzaamheden. 
 
 

B. Rapport ‘Nieuw Liedboek’ (KTO 13-01) 

De generale synode heeft kennisgenomen van:  

1.  Rapport KTO 13-01, d.d. 25 maart 2013  
2.  Rapport van de commissie van rapport, d.d. 17 april 2013 
3.  Rapport van de GRA, d.d. 17 april 2013 
 

De generale synode overweegt: 

1.  Zoals geregeld in Ordinantie 5-9.1 bevordert de generale synode de eenheid in de kerk 
door: 

 het aanwijzen van een of meer bijbelvertalingen 

 het aanbieden van een of meer psalm- en gezangboeken 
om in de eredienst te gebruiken.  
In de eredienst wordt bij voorkeur van deze vertalingen en boeken gebruik gemaakt. 



2.  Het huidige Liedboek voor de kerken dateert van 1973. In grote delen van de kerk leeft de 
vraag naar vernieuwing van het kerklied.  

3.  De synode heeft in april 2007 aan de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) het 
verzoek gedaan een nieuw liedboek te ontwikkelen dat kan dienen als psalm- en 
gezangboek voor de Protestantse Kerk en daarmee ingestemd met de opzet van een 
Nieuwe Liedboek, zoals verwoord in rapport KTO.07.01 

4.  De synode heeft met haar besluit van april 2007 een aantal eisen geformuleerd ten 
aanzien van het nieuwe liedboek; te weten aan de op te leveren producten, aan het proces 
dat leidt tot een nieuw liedboek en tenslotte aan de inhoud van het nieuwe liedboek. 

5.  In opdracht van de generale synode is in 2008 aan de gemeenten van de kerk gevraagd 
hun mening te geven over de opzet van het nieuwe liedboek, zoals door de generale 
synode vastgesteld in april 2007. 

6.  Over deze raadpleging is in april 2009 aan de generale synode gerapporteerd; de 
conclusie van de raadpleging was dat de gemeenten kunnen instemmen met deze opzet. 

7.  De Protestantse Kerk is bij het redactietraject van het nieuwe liedboek betrokken geweest 
door de participatie van negen supervisoren en negen aan hen verbonden 
klankbordgroepen, die de aan het voorgelegde liederen van een beoordeling hebben 
voorzien. De supervisoren hebben verslag uitgebracht van hun werkzaamheden. 

8.  Het nieuwe liedboek is gereed en zal op 25 mei a.s. gepubliceerd worden; vanaf dat 
moment is de inhoud van het liedboek openbaar en beschikbaar voor de gemeenten van 
de kerk. 

9.  Voordat de synode een liedboek als bedoeld in lid 1 kan aanbieden, biedt de synode een 
liedboek eerst aan de gemeenten van de kerk aan ter beproeving. 

10.  Om tot een dergelijke beproeving te kunnen besluiten, volstaat een bestuurlijke toetsing 
van de afspraken die in 2007 met de ISK gemaakt zijn over het nieuwe liedboek. Dit betreft 
met name de vragen: zijn de producten opgeleverd zoals afgesproken en is het liedboek 
tot stand gekomen op een wijze zoals met de ISK is afgesproken (het proces). 

11.  Het rapport KTO 13-01 doet verslag van de toetsing als bedoeld in lid 10. 
12.  Deze toetsing wijst uit dat de toegezegde producten op het aangekondigde moment van 

publicatie van het nieuwe liedboek beschikbaar zijn voor de gemeenten.  
13.  De toetsing wijst voorts uit dat de manier waarop het nieuwe liedboek tot stand is gekomen 

in voldoende mate voldoet aan wat met de ISK is afgesproken. 
 

De generale synode besluit: 

1.  Het rapport KTO 13-01 te aanvaarden. 
2.  Het nieuwe liedboek vrij te geven ter beproeving voor een periode van vijf jaar, vanaf het 

moment van publicatie op 25 mei 2013. 
3.  De gemeenten en classicale vergaderingen hierover te informeren en hun een handreiking 

te bieden hoe de beproeving kan plaatsvinden, aan de hand van de lijst van criteria als 
opgenomen in hoofdstuk 5 van voorliggende rapportage KTO 13-01. 

4.  De supervisoren en de leden van de aan hen verbonden klankbordgroepen te danken voor 
hun bijdrage aan het tot stand komen van het nieuwe liedboek. 

5.  De ISK te bedanken voor het tot stand brengen van het nieuwe liedboek. 
6.  Het moderamen op te dragen het bestuur van de Dienstenorganisatie te vragen om de 

beproeving van het nieuwe liedboek te ondersteunen met materiaal en advies. 
7.  Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 
 

C.  Benoemingen 

 
Tot lid van het Generale College voor de Kerkorde zijn benoemd: 

 Mw.mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen 

 Mw.dr. S. Hiebsch 
 

In het Generale College voor de behandeling van bezwaren en geschillen is benoemd: 

 Mr.ing. M. Mouthaan 

 



Tot lid van het Generale College voor de Visitatie zijn benoemd: 

 Ing. N.A. Becht 

 Ds. J.J.A. Doolaard 
 
In de Generale Raad van Advies is herbenoemd als voorzitter: 

 Dr. R. de Reuver 

Tot voorzitter van de Raad van Toezicht PThU is benoemd: 

 Mw.J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot universitair hoofddocent Oude Testament 
PThU: 

 Dr. M. Korpel 

Ingestemd is met de voorgenomen benoeming tot hoogleraar Interculturele Theologie PThU: 

 Dr. B. van den Toren 
 

 

 


