
Nota: Huwelijk en levensverbintenis
Generale synode november 2018

1. Aanleiding

1 .Tijdens de vergadering van de generale synode van 17 november 2017 is indringend gesproken
over de ordinanties 5-3 en 5-4.Dit ten gevolge het verzoek van diverse synodeleden tijdens de
synodevergadering van november 2016 om als synode te bezien of het onderscheid dat gemaakt
wordt in ord. 5-3 (het huwelijk tussen man en vrouw dat kan worden ingezegend) en 5-4 (andere
levensverbintenissen die kunnen worden gezegend) moet worden herzien.

2. Ter voorbereiding van dit gesprek stelde het moderamen de Nota Ordinantie 5-3 en 5-4 (GS
17-12) op. Deze nota geeft een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van de voorliggende tekst,
zowel in de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland, de
Evangelisch Lutherse Kerk als de Protestantse Kerk.

3. Uit dit overzicht blijkt dat er vanaf het begin van de besluitvorming over ordinantie 5-3 en 5-4 in
2001 als tekst voor de kerkorde van de Protestantse Kerk in 2001 intensief en diepgaand is
gediscussieerd.1Waarbij een meerderheid van de leden van de triosynode koos voor de huidige
tekst. De tekst draagt de sporen in zich van het indringende onderlinge gesprek dat niet tot een
voor iedereen aanvaardbare oplossing heeft geleid.

4. In 2002 is door ouderling De Ronde een gravamen ingediend tegen de tekst van ordinantie 5-4.
Ouderling A.W. de Ronde achtte dit artikel in strijd met het belijden van de kerk. Naar aanleiding
van dit gravamen sprak de synode van de Protestantse Kerk in 2007 uit dat ordinantie 5-4 geen
bindend advies geeft over de positie van homoseksuele levensverbintenissen in het licht van Gods
Woord. ‘Dit betekent dat de kerk - tot het moment waarop wij elkaar vinden in een
gemeenschappelijk verstaan - ieders persoonlijke keuze die voor Gods aangezicht genomen is,
ten volle respecteert.’2De gravamencommissie kenschetste ordinantie 5-4 als ‘een door de synode
gegeven modus vivendi in de situaties waarin de standpunten inzake het al of niet zegenen van
andere levensverbintenissen dan het huwelijk sterk uiteen lopen.’3

5. Hoewel het gravamen van De Ronde werd afgewezen bleek in de vervolgdiscussie de
onderlinge verdeeldheid zo groot dat het onmogelijk was in gezamenhijkheid een stap verder te
komen in de overwegingen over (homo)seksualiteit in het licht van de Bijbel. Wel sprak de
generale synode uit de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 niet te heropenen. Zij vreesde dat dan de
veiligheid van homoseksuele gemeenteleden opnieuw in gevaar zou komen.

6. Dat het moderamen de bespreking van ordinantie 5-3 en 5-4 agendeerde voor de vergadering
van de generale synode van november 2017 komt voort uit de vraag van synodeleden in de
vergadering van 2016 en het formele verzoek van enkele voormalige classes.

1 ‘Geen probleem rond de discussie over de kerkorde was zo moeilijk als dat over het huwelijk en andere
relaties’, Barend Wallet, Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de
vereniging. Zoetermeer 2005, 200.
2 Besluit generale synode d.d. april 2007

Rapport Commissie Gravamen De Ronde, AZ 07-04, eindconclusie pag. 44.



II. Bespreking vergadering generale synode november 2017

7. Gezien het feit dat
a. de interne verdeeldheid over het al dan niet zegenen van homoseksuele relaties binnen de

Protestantse Kerk (en binnen de wereldkerk) niet verdwenen is; het ons (nog) niet is
gegeven hierin consensus te vinden.

b. Ordinanties 5-3 en 5-4 in de afgelopen jaren inderdaad gewerkt hebben als een modus
vivendi -in veel gemeenten zijn huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht
gezegend, het Dienstboek, deel II biedt hiervoor diverse orden van dienst.

c. Het gesprek over homoseksualiteit in veel gemeenten op gang is gekomen. Dit gesprek niet
is gediend met een harde standpuntendiscussie

besloot het moderamen de bespreking een oefening in omgaan met verscheidenheid te laten zijn.
De focus werd verlegd van het voor of tegen (in)zegenen van een relatie tussen twee mensen van
hetzelfde geslacht naar het omgaan met principiële verschillen tussen ‘zusters en broeders van
hetzelfde huis’. Gezien de modus vivendi status en werking van ordinantie 5-3 en 5-4 stelde het
moderamen voor deze tekst ongemoeid te laten.

8. De autobiografische bijdragen van dhr. Herman van Wijngaarden en ds. Anne-Marie van
Briemen aan het begin van de bespreking raakten velen. De vergadering kreeg hierdoor een
emotionele lading. Er volgde een existentiële bespreking.
Voorafgaand aan de behandeling van het besluitvoorstel van het moderamen om gemeenten te
informeren over het gevoerde gesprek ter synode met het oog op voortgaand gesprek in de
gemeenten, dienden diverse synodeleden tegenvoorstellen in. Deze impliceerden een forse
wijziging van de ordinantietekst, met als doel: het schrappen van het onderscheid tussen
inzegenen en zegenen dan wel van elk onderscheid in kerkelijke waardering van relaties.
De ingediende motie beoogde (a) een uitspraak van de synode dat ord. 5-4 ook van toepassing is
op het huwelijk anders dan tussen man en vrouw en (b) de ontwikkeling van inclusieve
huwelijksformulieren.

9. Het moderamen besloot hierop de tegenvoorstellen en de motie niet in stemming te brengen en
de besluitvorming op te schorten. Het deed hierbij de toezegging de bespreking van de
kerkordetekst maximaal een jaar later voort te zetten.

10. De scriba vatte de bespreking inhoudelijk samen met het statement:
‘In de Protestantse Kerk gaat het om inclusief kerk-zijn.
‘Delend aan de ene tafe4 waar ieder ervan leeft dat God ‘beide zonen’ ziet, uit liefde4,
homo’s als hetero’s alsook degenen die innerlijk geen ruimte vinden voor de inzegening
van een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Het is de uitdaging voor het moderamen, voor de synode, om dit kerkordeljk te
verwoorden.’

De inclusiviteit van het samen kerk-zijn rust in de expliciete belijdenis dat God uit liefde beide
kinderen ziet en nodigt aan zijn tafel.

‘ Deze uitdrukking is een verwijzing naar de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Dit bijbelverhaal
stond centraal tijdens de viering van de nationale herdenking van 500 jaar Reformatie in de Dom te Utrecht.
Het motto van de preek die de scriba n.a.v. dit bijbelgedeelte hield was: God ziet jou, uit liefde.
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11. De synode staat nu voor de uitdaging om vanuit de geschonken eenheid - God die uit liefde
beide kinderen, met verdiscontering van het verschil, ziet - de bespreking van ordinantie 5-3 en 5-4

voort te zetten.

III. Opmaat voor de bespreking in de generale synode van november 2018

12. Ter voorbereiding van de besluitvorming in de vergadering van de generale synode van
november 2018 vormde het moderamen een ad-hoc werkgroep, bestaande uit preses, scriba,

(voormalig) beleidsmedewerker van de scriba dr. Sjaak van ‘t Kruis, moderamenlid mr. Max van

der Klooster en ds. Lieuwe Giethoorn. Om de synode bij de voorbereiding te betrekken besloot de
werkgroep 10 synodeleden5te vragen mee te denken over het voorstel dat de synode zal worden

aangeboden. De werkgroep streeft hierbij naar consensus. Bij de besprekingen van de werkgroep

schuiven ook de overige moderamenleden aan. De eindverantwoordelijkheid voor het uiteindelijke

voorstel ligt bij het moderamen.

13. Als eerste heeft de ad-hoc werkgroep zich gebogen over de vraag wat de aard van de
vervolgbespreking ter synode moet zijn. Het is duidelijk dat de bespreking in november 2018 geen
herhaling kan zijn van die van november 2017. De vervolgbespreking spitst zich toe op de vraag of

de tekst van ordinanties 5-3 en 5-4 moet worden aangepast. Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke
zin? De bespreking moet uitlopen op concrete besluitvorming.

14. Vervolgens diende de vraag zich aan wat het karakter van de schriftelijke bijdrage van het
moderamen moet zijn. De suggestie is gedaan, passend bij de aard van de Protestantse Kerk, dat
deze van bijbels theologische aard is. Na ampele overweging heeft de ad-hoc werkgroep hier toch
niet voor gekozen. Met pijn in het hart stelde zij vast dat in de discussie in de kerken voorafgaand
aan het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland een beroep op de Schrift noch bij de
vaststelling van de huidige kerkordetekst, noch naar aanleiding van het gravamen van De Ronde

tot consensus heeft geleid. Terecht wordt in Nota ordinantie 5.3 en 5.4 opgemerkt: ‘Het verschil in
visie heeft te maken met de Schriftvisie (hoe lees en duid je de Bijbel) en met waardering van de
culturele en historische ontwikkelingen (context)’ (punt 18i, blz. 7). Met het citeren en ordenen van
een aantal schriftteksten komen we er niet uit. Om tot verantwoorde besluitvorming te komen is

een theologische reflectie nodig op wat ons als kerk samenbindt en wat de aard is van kerkordelijk
spreken zoals in de ordinanties 5-3 en 5-4.

15. Deze bezinning sluit aan bij een bredere oecumenische bezinning over kerk als gemeenschap

(Kirchengemeinschaft) die o.a. in de Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE)

gaande is.6 In grote oecumenische circuits -zoals de LWF en de WCRC - wordt steeds meer

nadruk gelegd op de kerk als communio. Een gemeenschap die concreet wordt in het delen van

elkaars preekstoel, tafel en liturgie (samen vieren). Dit alles met respect en waardering van ieders
historie, context en gestalte van de lokale kerken.
De verbondenheid met Christus impliceert verbondenheid met elkaar. Samen vormen wij het ene
lichaam van Christus. Met Christus als hoofd en de diverse kerken, met hun onderscheiden

tradities en kerkvormen, als leden.

De synodeleden die toezegden zijn: ds. Dirk van Duijvenbode, diaken Bertus van der Heiden, diaken Adri
Moerdijk, ds. Marcel Oostenbrink, ds. Martien Pettinga, ds. Irene Pluim, ds. Corrie Pronk, ds. Johan
Tekelenburg, diaken Johan Wijnhorst en ds. Andreas Wöhle.
6 Tijdens de assemblee van september 2018 te Basel is Kirchengemeinschaft een van de grote thema’s.
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16. De vraag waar de uitgebreide werkgroep zich intensief over heeft gebogen is of de tekst van
ordinantie 5-3 en 5-4 gezien de huidige ontwikkelingen en kritiek gehandhaafd of gewijzigd moet
worden. Tijdens het gesprek in de werkgroep bleek direct dat deze vraag niet theoretisch maar
door iedereen vanuit de eigen theologische biografie wordt beantwoord. Dit verzwakte de waarde
van de individuele reacties niet maar versterkte ze. Het horen van elkaars, onderling verschillende,
antwoorden was een verrijkende (geloofs)ervaring.
Allen herkenden dat de eenheid van de kerk fundamenteel is. En dat er recht moet worden gedaan
aan de ervaringen van homoseksuele medezusters en -broeders en aan de positie van zusters en
broeders die op grond van hun verstaan van de Schrift geen ruimte vinden voor het (in)zegenen
van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.
Het gegeven dat een wijziging van de tekst van de kerkorde een consideratieronde in de kerk tot
gevolg heeft, roept de vraag op of dit niet leidt tot een scherpe en polariserende
standpuntendiscussie. De inschatting is dat zo’n discussie de open ruimte voor het onderlinge
gesprek eerder zal verkleinen dan vergroten.
De vraag is hoe we als kerkgemeenschap tot een formulering komen die de eenheid bewaart en
tegelijk ruimte biedt aan onderlinge, existentiële, diversiteit.

IV. Overwegingen voor de besluitvorming

17. Kerk als geloofsgemeenschap

De persoonlijke verwoording van de twee inleiders tijdens de vergadering van november 2017
maakte indruk. Velen waren geraakt door wat zij vertelden over hun aanvaarding in geloof van hun
homoseksualiteit en over de plek die zij als homo in de kerk hebben gevonden. De onderling
verschillende verhalen dwongen niet tot een keuze voor de een of de ander. Zij weerspiegelden de
gelovige omgang van de inleiders met hun geaardheid binnen de ruimte van de kerk van Christus
als geloofsgemeenschap.

Vanuit een persoonlijke ontmoeting en leven met God en vanuit een persoonlijk verstaan van het
Evangelie komt men tot verschillende posities. Deze ervaring leeft breed binnen onze kerk en het
geheel van de christenheid.
Nu is niet de individuele geloofsexpressie - en de in geloof ingenomen standpunten - maar de kerk
als geloofsgemeenschap (communio), die leeft dankzij de Ene die zich laat kennen in Woord en
sacrament, normatief. Elke persoonlijke stellingname is ondergeschikt aan de Geest die ons aan
elkaar schenkt als leden van het ene lichaam van Christus.
Tegelijk moet recht gedaan worden aan diversiteit die opkomt aan ieder die leeft uit dezelfde bron.
Als geloofsgemeenschap zijn we geroepen beleid te formuleren waarin zowel de door God
geschonken eenheid als de diverse persoonlijke geloofsarticulaties en posities doorklinken. Alleen
zo kan een patstelling worden doorbroken en is verantwoord besluitvorming mogelijk.7

Op 5 december 2002 sprak de hervormde generale commissie voor de behandeling van bezwaren
(GCBG)en geschillen zich uit over de bezwaren tegen de aanvaarding van ord. 5-4 door de hervormde
synode. In punt 5.11 van deze uitspraak wordt overwogen dat de NHK een verscheidenheid aan belijden,
geloofsbeleving en kerkelijke praktijk kent.’ Deze wordt telkens actueel waar de kerk uitdrukking geeft aan de
voortgang van haar belijden’. In punt 5.12 wordt gesteld: Dit karakter van “eenheid in verscheidenheid” dat
de NHK kenmerkt, brengt mee dat geen richting, modaliteit of stroming exclusiviteit kan opeisen.’ ( De
NHK heeft zichzelf steeds verstaan als gestalte van de algemene (katholieke) kerk, waarin ruimte is voor
verscheidenheid. De generale synode behoefde dus met de exclusiviteit van één richting bij haar besluit
geen rekening te houden. Besluit 09/02 van GCBG in de NHK, d.d. 05-12-2002, punt 5.11 en 5.12.
Bij de behandeling van het gravamen De Ronde (tegen de aanvaarding door de hervormde synode van ord.
5-4 in 2002) concludeerde de Gravamencommissie in 2007 mede op grond van genoemde uitspraak van het
GCBG in 2002 dat ‘naar aanleiding van mededelingen van en namens de hervormde generale synode, een
en andermaal gedaan, is de aanvaarding van de ordinantiebepaling daarentegen ingegeven vanuit pastorale
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18. Eenheid en diversiteit

Eenheid is een wezenskenmerk van de kerk. De kerk is één omdat God één is. De eenheid van de
kerk ligt buiten haarzelf. Zij bestaat in de gemeenschap met Christus. Hij vergadert zijn kerk, door
zijn Geest en schenkt gelovigen aan elkaar. Niet omdat zij elkaar uitkiezen of dezelfde gedachten
erop na houden, maar doordat zij door Gods Geest geraakt zijn en leven van Gods bevrijdende
liefde, vlees en bloed geworden in Jezus Christus, verkondigd in Woord en sacrament.
Het Apostolicum verwoordt dit kernachtig in de korte uitleg van de belijdenis te geloven ‘een,
heilige, katholieke (en apostolische) kerk’8. Ze expliciteert dit met: ‘,de gemeenschap der heiligen’
(communio sanctorum). De komma kan gelezen worden als: dit betekent. De kerk is geen
ongedefinieerde gemeenschap, maar gemeenschap van heiligen (sanctorum). Het Latijnse
sanctorum heeft hier de betekenis van zowel ‘heilige zaken’ als van ‘heiligen’ of ‘heilige mensen’.
‘Heilige zaken’ staat voor Woord en sacrament. ‘Heiligen’ voor mensen die door de doop geheiligd
zijn en deel zijn geworden van het ene lichaam van Christus. Deze geladen uitleg maakt duidelijk
dat eenheid met Christus en met elkaar zich verhouden als hol en bol. De eenheid met elkaar is
verankerd in de eenheid met Christus. Eenheid smoort de diversiteit niet. Ze is niet uniform, maar
samengesteld. Ze is even complex en onderling divers als een lichaam. De kerk is het lichaam van
Christus. Hij is het hoofd (Efeziërs 4:15 en Kolossenzen 1:18). Hij fundeert de eenheid van de heel
diverse leden die tezamen zijn lichaam vormen.
Evenals de eenheid met Christus niet te scheiden is van de eenheid met elkaar, zo zijn eenheid en
diversiteit niet los van elkaar te verkrijgen. De verschillende leden vormen samen één lichaam,
terwijl één lichaam alleen kan functioneren als er onderscheiden leden zijn (1 Korintiërs 12:12-27).
Eenheid van de onderscheiden leden van het ene lichaam van Christus is fundamenteel voor de
kerk. De kerk is één of zij is niet!9 Deze eenheid betekent geen uniformiteit, maar inclusiviteit. Het
schenkt onderscheiden gelovigen een plek binnen het ene lichaam van Christus. Een lichaam
waar niemand tegen de ander kan zeggen hem/haar niet nodig te hebben (1 Korintiërs 12:14-1 9).
Elk lid is nodig om het lichaam gezond te laten functioneren. Leden los van het lichaam zijn een
gedrocht en zijn gedoemd af te sterven. Eenheid is dan ook fundamenteel voor de kerk. Ze
verenigt leden met diverse geloofservaringen en standpunten en schept ruimte voor hun
eigensoortigheid. Ze spoort de leden van het lichaam aan om elkaars specifieke geloofsverhalen
en -bijdragen te horen, samen God te prijzen voor wie Hij voor hen is en voor de gave van
elk-ander als diverse leden van het ene lichaam van Christus.
In de discussie worden eenheid en diversiteit nog wel eens tegenover elkaar geplaatst. Eenheid
zou dan staan voor ‘de boel bij elkaar houden’, ‘niemand kwijt willen raken’. Diversiteit voor het
maken van keuzes die niet door iedereen gedeeld worden. Deze tegenstelling is onjuist. Eenheid
fundeert en veronderstelt diversiteit. Besluitvorming over het zegenen van relaties moet dienstbaar
zijn aan de opbouw en versterking van het ene lichaam van Christus met de vele diverse leden.

19. Huwelijk - in protestants perspectief

overwegingen. Zij heeft hiermee via de kerkorde een modus-vivendi willen geven in de situatie waarin de
standpunten inzake het al of niet zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk sterk
uiteenlopen. Ook heeft zij het gesprek hierover willen bevorderen.’ Rapport van de commissie gravamen De
Ronde, AZ 07.04, hoofdstuk Vl-1 eindconclusie, pag. 44.
De generale synode van de Protestantse Kerk nam deze eindconclusie over. Zie ook Nota Ordinantie 5-3 en
5-4, GS 17-12, punt 10.
8 Deze vier adjectieven zijn de zogenaamde notae ecciesia, kenmerken van de kerk.

Deze stelling ligt ten grondslag aan het zelfverstaan van onze kerk als ‘overeenkomstig haar belijden
gestalte (niet exclusief ‘de’ of relativerend ‘een’ maar zonder lidwoord) van de ene heilige apostolische en
katholieke of algemene christelijke Kerk’, Kerkorde Protestantse Kerk in NederIand art. 1.1.
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De plek van het huwelijk in een protestantse kerkorde is niet onomstreden. In de protestantse
traditie is, in tegenstelling tot de rooms-katholieke traditie, het huwelijk geen sacrament.
In de Middeleeuwen is het huwelijk steeds meer verkerkelijkt. Het huwelijk werd een zaak van de
Rooms-Katholieke Kerk. Wetgeving en rechtspraak kwamen onder gezag van de kerk te staan. In
de 12e eeuw werd het één van de zeven kerkelijke sacramenten. Met als gevolg dat het huwelijk
een middel werd om de genade van God te ontvangen. Dit huwelijk moest in de kerk worden
gesloten en ingezegend.
De Reformatie heeft met deze visie gebroken. Volgens sommige theologen waren de plek en
status van het huwelijk ‘misschien wel het meest revolutionaire speerpunt van de Reformatie’.1°
Luther en Calvijn desacraliseerden het huwelijk. Ze haalden het weg uit de jurisdictie van de kerk
en vertrouwden het toe aan de overheid.
Luther zag huwelijk en seksualiteit als een ‘ausserlich, weltliches Ding’ een instelling van God om
de intermenselijke en maatschappelijke verhoudingen te regelen.11 Geen sacrament, wel een
geschenk uit de hemel voor man en vrouw, ook voor geestelijken! Het is de taak van de kerk om
het huwelijk af te kondigen, de zgn. trouwing - bruid en bruidegom die elkaar hun ja-woord geven
en hun trouwring wisselen12 meestal voor de deur van de kerk - en de voorbede voor het
bruidspaar.
Net als Luther zag Calvijn het huwelijk niet als sacrament13maar als instelling (‘heilige ordinantie’)
van God.14 Het is goed hierbij op te merken dat Calvijn het beroep van boer, schoenmaker en
kapper op dezelfde wijze waardeerde! Hij vond het ongerijmd priesters het huwelijk te ontzeggen.15
De overheid sluit het huwelijk als Gods dienares (Romeinen 13:4). Het verbond tussen man en
vrouw is een afspiegeling van het verbond van God en zijn volk en Christus en zijn gemeente. In
de kerk wordt voor het bruidspaar gebeden. Dit gebed is een votum. De heilige Geest wordt hen
toegebeden opdat zij God zullen eren.16
De omwenteling van het huwelijk door de Reformatie wijzigde de status van het huwelijk. Van een
kerkelijk sacrament veranderde het in een door God gegeven wereldlijke zaak. De overheid sluit dit
huwelijk. In de kerk wordt gebeden om een zegen en om toewijding aan God door de heilige
Geest.
Wellicht dat de revolutie van de reformatoren te fors geweest is om ook geheel prakijk te worden.
Hoewel het huwelijk in de protestantse traditie niet langer een sacrament is, wordt de trouwdienst
doorgaans aangeduid als ‘bevestiging’17en ‘inzegening’ van het huwelijk.18 De lutheraan Eddy

10 Heleen Zorgdrager, ‘Sociaaldemografische trends en vragen aan kerk en theologie in: Bijdragen aan de
studiedag ‘Wat is de liefde waard?Over relaties, kerk en zegen’. PThU, Amsterdam 30 oktober 2017, blz. 8.
Zorgdrager verwijst hierbij o.a. naar bijdragen van John Wittejr en Kirsi L. Stjerna in een publicatie uit 2016.

C.F.G.E. Hallewas, Zegen vieren; zegening van levensverbintenissen. Woerden 1996, 108-115.
12 Deze werd afgesloten met de frase: ‘Omdat nu X en Y elkaar ten huwelijk begeren en zulks hier in het
openbaar voor God en de wereld belijden, waarna zij elkaar de hand en de trouwring gegeven hebben, zo
spreek ik hen echtelijk tezamen in naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Amen.’ Hallewas,
z.j., 112.
13 Institutie IV, xix, 34. Zie ook Hallewas, z.j., 118-121.
14 Institutie II, viii, 41. Als reden om seksualiteit in goede banen te leiden. Voor Calvijn is het huwelijk een van
de instrumenten voor de heiliging van het leven.
15 Institutie IV, xix,36.
16 Met als vaste liturgische formule: ‘De Vader der barmhartigheid, die u naar zijn genade in deze heilige
staat geroepen heeft, omwille van de liefde van Jezus Christus, die door zijn heilige aanwezigheid de bruiloft
geheiligd heeft, door daar het eerste teken voor zijn apostelen te doen, geve u zijn heilige Geest, om hem
samen te dienen en te eren in deze eerzame staat’, Hallewas, z.j., 120v.
17 Volgens het herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk over het huwelijk uit 1952 slaat de
term ‘bevestiging’ niet op de kerk als actor maar op het bruidspaar. De redenering is: het huwelijk komt tot
stand door een beslissing van de huwelijkspartners. De huwenden bevestigen hun ja-woord, gegeven voor
de overheid, in de kerk. ‘Zij bevestigen het ten overstaan van de dienaar van het Woord en de gemeente.
De kerk heeft een eigen opdracht t.o.v. de huwelijkssluiting, namelijk de prediking van het Woord van God.
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Hallewas noemt het idee van de huwelijksbevestiging ‘een middeleeuwse (hij bedoelt:

voor-reformatorische) zwerfkei’.19

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk wordt alleen over het huwelijk gesproken in het kader van

de eredienst, onder de aanduiding ‘trouwdiensten’ (art. VlI-1). In ordinantie 5 wordt dit nader
uitgewerkt20.Het typeert het huwelijk inhoudelijk als een ‘verbond van liefde en trouw voor Gods
aangezicht’ (ord. 5-3-1 ).Ook al is in de protestantse traditie het huwelijk van zijn sacramentaliteit
ontdaan, in de beleving van veel protestanten heeft de kerkelijke (in)zegening van het huwelijk iets
sacramenteels. Voor veel bruidsparen zijn het uitspreken van hun ja-woord ‘voor God en zijn

gemeente’, het knielen en ontvangen van de zegen de meest betekenisvolle momenten van hun
huwelijkssluiting. Niet voor niets kiezen veel bruidsparen ervoor om in de kerk trouwringen te
wisselen. De zegening van het bruidspaar (of zoals doorgaans aangeduid: ‘de
huwelijksinzegening’) is geen sacrament maar een ambtelijke handeling die alleen een predikant

mag verrichten21.De reden hiervoor ligt in de aard van de zegening. Het is toegepaste bediening
van het Woord.22 De Kerkorde rekent de huwelijksinzegening (‘het leiden van trouwdiensten’) ook
tot de specifieke taak van de predikant als een aspect van de bediening van Woord en
sacramenten (Ordinantie 3-9-1) Deze specifieke handeling roept sinds lange tijd het eigensoortige

woord ‘inzegenen’ op.23

20. Zegenen

Ook al spreekt de Kerkorde van de Protestantse kerk over ‘de inzegening van een huwelijk’ (Ord.

5-3) het gaat hier om een zegen. In een protestantse huwelijksdienst ontvangt een bruidspaar

Gods zegen over hun huwelijk. Dit is een geladen moment. Immers ‘aan ‘s HEREN zegen is ‘t al

De huwenden komen in de kerk om hun huwelijksleven te stellen onder het Woord van God. ‘De dienaar
“verkondigt” de zegen van God over dit huwelijk.’
Toch fundeert men de keuze voor woord ‘bevestiging’ ook in de liturgische praxis: ‘Hoewel de kerk het
huwelijk niet bevestigt in de zin zoals bv. in de ME, toen zij de functie van Overheid waarnam, is het toch
zinvol deze benaming te handhaven. Immers de heerlijkheid en vastheid van de trouw Gods worden over dit
huwelijk uitgesproken. Het wordt vastgemaakt omdat het is gesloten “in den Heer”. In deze betekenis zou
deze benaming gehandhaafd kunnen worden.’ Documenten Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1955, Den
Haag z.j., 283 - 286.
18 Hervormde kerkorde, art. X)(I-2 ‘De bevestiging en inzegening van het huwelijk geschieden....’ Ordinantie
12-4 heet ‘Bevestiging en inzegening’. De Kerkorde van de Protestantse Kerk handhaaft in ordinantie 5-3 het
woord ‘inzegening’. Het woord ‘bevestigen’ (van het huwelijk) komt niet meer voor.
19 Hallewas, z.j., 145.
20 Van den Heuvel wijst erop dat bij de totstandkoming van de kerkorde de standpunten hierover ver uiteen
lagen. Uiteindelijk koos de meerderheid voor deze verankering. P. van den Heuvel, De toelichting op de
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Zoetermeer, 2004, 195.
21 Zie ord. 3-9-1.
22 ‘Het staat niet in de macht van de dienaar deze zegen te schenken of constaterender wijze vast te stelllen.
Gods beloften zijn echter in Christus vast en worden in het geloof ontvangen. Daarom mogen de huwenden
er van verzekerd zijn, door het geloof, dat zij Gods hulp en bijstand in hun huwelijksieven ervaren zullen.’
Documenten van de Nederlandse Hervormde Kerk, z.j., 285.
23 De term ‘inzegening van het huwelijk’ kent in de context van onze kerk reeds een lange geschiedenis. Het
algemeen reglement van de NHK uit 1816 hanteerde deze term reeds. De reglementen der Nederlandsche
Hervormde Kerk 8e druk (tweede nooduitgave), 1948, Algemeen reglement; artikel 20 (over de opdracht
van predikanten) en Synodaal reglement voor de kerkenraden, art. 14 lid 4o (over de opdracht van de
kerkenraad). Ook in de kerkorde van de Evangelisch-Lutherse Kerk werd de term ‘huwelijksinzegening’
gebezigd. Art. 32 van de algemene ordening. De Gereformeerde Kerken in Nederland spraken in hun
kerkorde uitsluitend over het bevestigen in een kerkdienst van het ten overstaan van de overheid voltrokken
huwelijk. Art. 86 GKO. In de uitvoeringsbepalingen bij dit artikel duikt de term ‘huwelijksinzegening’ weer op.
Bepaling 86.2 b(/ artikel 86 GKO.
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gelegen’, aldus het opschrift boven Psalm 127.24 Gods zegen is constituerend voor leven in geloof.
Elke kerkdienst wordt er mee afgesloten. Zonder zegen verpieteren geloof en leven.
De zegen van God loopt als een rode draad door de Bijbel. - In tegenstelling tot inzegenen’. Dit
woord komt in de Bijbel niet voor! - De zegen van God draagt de roeping van Abram (Genesis
12:2v), de vader van alle gelovigen (Romeinen 4:16). Hij ontvangt de belofte dat God hem zal
zegenen en dat hij als gezegende anderen tot zegen zal zijn. Wie hem zegent zal ook zelf
gezegend worden. Abram wordt geen geluk maar zegen beloofd. Zegen staat hier tegenover
vloek. Zegen is geen magie, maar toezegging van Gods nabijheid. In de rauwe werkelijkheid van
alledag belooft God levenscheppend nabij te zijn. De zegen stelt het leven coram Deo, onder de
regenboog van Gods zorg, bescherming en gemeenschap. ‘Zegen is de toewending van de
levenschenkende God naar zijn wereld, in in een wereld waar de dreiging van vloek en
desintegratie rauwe werkelijkheid zijn.’25 Tegelijk daagt het de gezegende uit om vanuit deze zegen
te leven, tot lofprijzing van God - heiliging van het leven (Calvijn) - en dit te delen met anderen.
Met de zgn. Aâronitische zegen uit Numeri 6 eindigt menige kerkdienst en begint de dienst van
gelovigen in de wereld.26 Voor Luther en Calvijn had deze zegen welhaast sacramentele betekenis.
Net als een priester legt de voorganger het heil van God, zijn bewaring, genade en vrede, op de
gelovigen en zendt hen met deze zegen de wereld in. Luther geeft aan deze zegen een
trinitarische uitleg: de Vader zegt bewaring toe, de Zoon genade en de Geest vrede, shalom, bloei
en ontplooiing. Deze zegen is een signum gratiae, teken van Gods genade. De gezegende
nabijheid van God wordt zichtbaar toegezegd.
De priesterlijke lading van deze zegen geldt nog steeds. Alleen de predikanten van de kerk en
kerkelijk werkers met de bevoegdheden van de predikant mogen de zegen aan het einde van de
kerkdienst uitspreken.27Hoe vaak hebben protestantse kerkgangers al niet verzucht: ‘de preek
sprak me niet aan, maar gelukkig heb ik de zegen mee gekregen.’ En terecht: elke kerkdienst loopt
uit op een climax. Door God gezegend mogen gelovigen het leven ingaan. Zelf gezegend om
anderen tot zegen te zijn.
De zegen van God stelt een mens persoonlijk en in zijn relaties coram Deo, onder de belofte en
roeping van Gods bewaring, genade en vrede.
Het is passend en terecht dat de kerk voor een kersvers huwelijkspaar een specifieke eredienst
belegt waarin hun relatie wordt bekroond met Gods zegen.

21. Kerkordel(/ke veiwoording

Bij de invoering van de protestantse kerkorde is uitvoerig gesproken over of en zo ja waar het
huwelijk een plek moet krijgen in de kerkorde. Past het huwelijk als een ‘weltliches Ding’ (Luther)
wel in een protestantse kerkorde? Na een ampele discussie heeft het, in lijn met de positionering
van het huwelijk door Luther en Calvijn, een plek gekregen in ordinantie 5 over de eredienst. De
overheid sluit het huwelijk. De kerk kondigt het huwelijk af, ‘voltrekt de trouwing’, bidt voor het
bruidspaar en zegent hen in Gods naam. Hiervoor wordt een speciale eredienst belegd. In het

24 Vertaling NBG, 1951. Ik ontleen in deze paragraaf veel aan het artikel van Kees van der Kooi, ‘Aan Gods
zegen is het al gelegen. Systematische-theologische opmerking bij een actueel thema’ in: Kerk en Theologie
69 (2018), 226-238.
25 Van der Kooij, z.j. 234.
26 Vaak afgewisseld met de trinitarische zegen waar Paulus zijn tweede brief aan de Korintiërs mee afsluit:
‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid (gemeenschap) met de heilige
Geest zij met u allen’. 2 Korintiërs 13:13.
27 In ord. 5-5-2 wordt geregeld dat naast de predikanten van de kerk ook proponenten en houders van een
preekconsent (studenten, kerkelijk werkers) bevoegd zijn in een kerkdienst voor te gaan. Deze bevoegdheid
omvat niet ‘de bediening van doop en avondmaal, het afnemen van de belijdenis van het geloof, de
bevestiging van ambtsdragers en het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen
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kader van deze eredienst spreekt de kerkorde over het huwelijk en over andere
levensverbintenissen (ord. 5-3 en 5-4).
Nu moet het theologische soortelijk gewicht van ordinanties goed geijkt worden. De Romeinse
Artikelen spreken uit waar de kerk voor staat. Zij zijn de inhoudelijke piketpaaltjes van de
Protestantse Kerk in Nederland. De Ordinanties zetten de Romeinse Artikelen om in concrete
kerkelijke spelregels. Zij bepalen de formele speelruimte van het het kerkelijk leven. Deze
spelregels zijn gebaseerd op theologische overwegingen maar zijn zelf geen
systematisch-theologische bepalingen. De Generale Regelingen zijn concrete regelingen die
gelden voor het geheel van de kerk.
Het feit dat het huwelijk binnen de kerkorde alleen in een ordinantie over de eredienst aan de orde
komt is veelzeggend. Het gaat in deze spelregel niet om een systematische-theologische uitspraak
maar om een ordening van het kerkelijk leven. De oude juridische regel ius sequitur vitam (het
recht volgt het leven) geldt ook voor de kerk.28 De spelregels van ordinantie 5-3 en 5-4 geven een
modus vivendi (zie boven, nr.7). Zij zijn huishoudelijk van aard. Ze geven aan hoe gegeven de
diverse posities toch samen één kerk te zijn. De tekst illustreert het onderlinge debat en het
verschil in ruimte dat er voor het zegenen van homoseksuele relaties in lokale gemeenten is.
Over één zaak is ieder het eens: het is een opdracht en verantwoordelijkheid van de kerk om
relaties van liefde en trouw voor Gods aangezicht (coram Deo) te zegenen.Het verschil zit in de
vraag of dit geldt voor alle door de overheid erkende relaties, ook die dus tussen mensen van
hetzelfde geslacht. Dit theologische en spirituele verschil van inzicht poetst de ordinantie niet weg,
maar verwoordt ze. Daar de kerkelijke wet- en regelgeving de praktijk van het kerk-zijn volgt kan
de ordinantie niet anders. De spelregels bepalen de ruimte voor het kerkelijk leven, tegelijk volgt
het kerkelijk recht het leven.29 Het doet daarom de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 geen recht die
slechts te zien als compromistekst. De polsstok van de ordinantietekst reikt niet verder dan de
diverse praktijk binnen de Protestantse Kerk ten aanzien van het zegenen van homoseksuele
relaties.

22. Richtinggevende criteria voor verdere besluitvorming
Bovenstaande verkenning en overwegingen leveren onderstaande richtinggevende criteria op voor
het zetten van een volgende stap.

a. Uitgaande van het statement van de scriba aan het einde van de vergadering van
november vorig jaar (zie par. 10) zien we ons gesteld voor de opdracht als
kerkgemeenschap te komen tot een benadering die de eenheid bewaart en tegelijk ruimte
biedt aan onderlinge, existentiële, diversiteit.

b. We willen meer recht doen aan de ervaringen van homoseksuele zusters en -broeders,
zonder aan de positie te tornen van zusters en broeders die op grond van hun verstaan van
de Schrift geen ruimte vinden voor het (in)zegenen van relaties tussen mensen van
hetzelfde geslacht (zie par. 16).

c. Voor de kerk als geloofsgemeenschap geldt dat elke persoonlijke stellingname
ondergeschikt is aan de Geest die ons aan elkaar schenkt als leden van het ene lichaam
van Christus (zie par. 17).

d. Besluitvorming over het (in)zegenen van huwelijk en relaties moet dienstbaar zijn aan de
opbouw van het ene lichaam van Christus met de vele diverse leden (zie par. 18).

28 Terecht wijst Leon van den Broeke hierop in zijn Bijdrage aan de studiedag ‘Wat is liefde waard? Over
relaties, kerk en zegen’, Amsterdam 2017, blz. 15.
29 Leon van den Broeke: ‘lus ecclesiasticum sequitur vitam - ‘het kerkelijk recht volgt het leven’, z.j. 15.
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e. Het zegenen (van mensen) in de naam van God behoort tot de priesterlijke roeping van de
kerk. De zegen van God stelt een mens persoonlijk en in zijn of haar relaties ‘coram Dec’,
onder de belofte van Gods bewaring, genade en vrede (zie par. 20).

f. Ord. 5-3 en 5-4 maken het theologische verschil van inzicht binnen onze kerk over huwelijk
en relaties in het licht van de Bijbel transparant en geven een modus-vivendi voor de
diverse praktijk voor de (in)zegening daarvan (zie par. 21).

Kortom, we willen bereiken dat de patstelling (zegenen van een huwelijk tussen man en vrouw
tegenover zegenen van elk door de overheid gesloten huwelijk) wordt doorbroken, polarisatie
wordt voorkomen en meer ruimte ontstaat binnen de kerk voor ontmoeting en gesprek over
seksualiteit, gender en zegen.

Naar de overtuiging van het moderamen, gehoord de klankbordgroep, lukt dit het beste door op dit
moment niet aan de tekst van de ordinantie in de kerkorde te sleutelen. Deze tekst schept immers
een modus vivendi die de afgelopen jaren heeft gewerkt. Het gesprek over homoseksualiteit en
geloof is in de breedte van de kerk toegenomen, zonder dat gemeenten gedwongen werden om
tegen hun geloofsovertuiging in te gaan. Er is, onder bepaalde voorwaarden, ruimte voor
(wijk)gemeenten om de (huwelijks)relatie van twee mensen van hetzelfde geslacht te zegenen.
Veel gemeenten hebben van deze ruimte gebruik gemaakt. Dit alles heeft, afgezien van gravamen
De Ronde (zie par. 4), niet geleid tot processen in de kerk. Dit is bijzonder!
Met de huidige kerkordelijke regeling neemt de Protestantse Kerk binnen de wereldkerk een
unieke voortrekkerspositie in. Ook dat is bijzonder!
Tegelijk is het helder dat de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 door steeds meer kerkleden als pijnlijk
wordt ervaren. Er wordt een onderscheid gemaakt dat er in hun ogen niet zou moeten - en mogen!
- zijn.
Volgens onze kerkelijke spelregels is het verder zo dat wijzigingen in de kerkorde niet door de
generale synode op eigen houtje kunnen worden aangebracht. Na eerste lezing volgt een
consideratieronde door de hele kerk. De kans is groot dat dit de tegenstellingen weer aanzet. Deze
ronde zou (opnieuw) kunnen leiden tot polarisatie ten aanzien van het zegenen van relaties tussen
mensen van hetzelfde geslacht.
In plaats hiervan wil het moderamen uitdragen dat in de kerk van Christus ieder mens van harte
welkom is en zich veilig mag voelen. En dat het in de kerk moet gaan over de priesterlijke opdracht
en taak om de zegen van God over mensen, als enkeling en in hun huwelijk of
levensverbintenissen, uit te spreken.

V. Besluitvorming

23. Voorstel
Volgens het moderamen komt het er nu op aan dat door de kerk op meer evenwichtige wijze recht
wordt gedaan aan de verschillende visies over het (in)zegenen van het huwelijk en andere
levensverbintenissen, zonder de bestaande kerkordelijke speelruimte voor gemeenten om zelf te
bepalen welke relaties zij naast het huwelijk tussen man en vrouw willen (in)zegenen, teniet te
doen.
Hieraan zou inhoud kunnen worden gegeven door een nieuwe uitspraak van de synode dat de
kerk van Christus geroepen is tot de priesterlijke opdracht of taak om mensen -als enkeling en in
hun huwelijk en levensverbintenissen- in Gods naam te zegenen.
Vervolgens zou de synode een nadere uitleg bij de huidige tekst van ord. 5-3 en 5-4 kunnen geven
waarin wordt verklaard dat de kerkorde in deze bepalingen geen principieel waardeoordeel geeft
over verschillende seksuele geaardheid van mensen, noch over de wijze waarop zij hun
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levensverbintenissen willen vormgeven, maar een modus vivendi geeft voor het kerkelijk leven
waarin wordt aanvaard dat er tot nu toe principieel verschillend wordt gedacht over welke
levensverbintenissen naast het huwelijk tussen man en vrouw door de kerk kunnen worden
gezegend.
Daaraan zou kunnen worden toegevoegd dat deze bepalingen een veilige ruimte bieden aan alle
leden voor het verder voeren van het kerkelijk gesprek over gender, seksualiteit en zegen.
Deze uitspraak zou helder moeten worden gecommuniceerd binnen het geheel van de kerk.

Dit brengt ons tot het volgende voorstel:
1. De synode spreekt uit dat

a. in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en
aangeraakt in liefde door de Gekruisigde- van harte welkom is en zich veilig mag
voelen; en dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te verdragen;

b. de kerk geroepen is tot zegenen: een mens persoonlijk en in zijn of haar relaties te
stellen ‘coram’ Deo onder de belofte van Gods bewaring, genade en vrede.

II. De synode wijzigt de tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 niet gezien deze praktijk van het
kerk-zijn.
Bij de huidige tekst van ordinantie 5-3 en 5-4 stelt de synode als nadere uitleg vast

a. dat de kerkorde in deze bepalingen geen waardeoordeel geeft over de seksuele
geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen,

b. maar daarentegen een modus vivendi geeft in de praktijk van het kerkelijk leven
waarin ruimte wordt gegeven aan (wijk)kerkenraden om zelf te kunnen bepalen om
naast het huwelijk tussen man en vrouw ook andere levensverbintenissen tussen
twee mensen -waaronder het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht-
te zegenen;

c. dat de verschillende termen nzegenen’ en zegenen’ eenzelfde liturgische lading
hebben, namelijk het stellen van twee mensen in hun huwelijk of levensverbintenis
stellen voor het aangezicht van God, onder de belofte van zijn bewaring, genade en
vrede; en

d. dat deze bepalingen (wijk)gemeenten aanspoort de veilige ruimte voor alle leden te
vergroten waarin het gesprek over gendet seksualiteit en zegen gevoerd kan
worden.

24. Alternatief voorstel
Als moderamen zijn we ons ervan bewust dat ons voorstel de voor sommigen onbevredigende
ordinantietekst niet verandert. Zoals gezegd achten wij het op dit moment niet opportuun om de
modus vivendi-tekst te veranderen. Wij schatten in dat dit eerder tot polarisatie leidt dan dat het de
veilige ruimte binnen de kerk voor ontmoeting en gesprek over gender, geaardheid, seksualiteit en
zegen zal vergroten.
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Mocht de synode echter van oordeel zijn dat het voorstel van het modera men zoals genoemd
onder 23 toch niet voldoende recht doet aan de verschillende posities en daarom de tekst van
ordinantie 5-3 en 5-4 liever zou willen veranderen, dan stellen wij voor dit te doen met als
uitgangspunt dat de modus-vivendi die sinds 2004 voor het plaatselijk kerkelijk leven geldt nog
steeds actueel is.

Dit brengt ons tot een alternatief tweeledig besluit waarbij het eerste gelijk is aan het voorgestelde
besluit en het tweede afwijkt van het bovengenoemde vanwege een alternatieve ordinantie die ter
consideratie aan de kerk moet worden voorgelegd.

Concreet:

1. De synode spreekt uit dat
a. in de kerk van Christus ieder mens - als beelddrager van de Schepper en

aangeraakt in liefde door de Gekruisigde- van harte welkom is en zich veilig mag
voelen; en dat allen geroepen zijn elkaar in liefde te verdragen;

b. de kerk geroepen is tot zegenen: een mens persoonlijk en in zijn of haar relaties te
stellen ‘coram’ Deo onder de belofte van Gods bewaring, genade en vrede;

c. onderstaande bepalingen (wijk)gemeenten aanspoort de veilige ruimte voor alle
leden te vergroten waarin het gesprek over gendei seksualiteit en zegen gevoerd
kan worden.

II. Alternatieve tekst ordinantie 5-3 en 5-4:
De huidige tekst vervangen door een meer evenwichtig geformuleerde tekst die aan gemeenten
ruimte biedt om

- naast de (in)zegening van het huwelijk van man en vrouw ook andere levensverbintenissen
waaronder het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (in) te zegenen

- en aan (wijk)kerkenraden hierin een eigen keuze te maken.

De nieuwe tekst zou kunnen luiden:
Ordinantie 5-3 (nieuw) -

(ln)zegening3°van een huwelijk en een levensverbintenis
1. Een huwelijk of een levensverbintenis tussen twee (volwassen) personen kan als verbond

van liefde en trouw voor Gods aangezicht in een trouwdienst (in)gezegend worden.
2. De (wijk)kerkenraad beslist welke levensverbintenissen naast het huwelijk tussen man en

vrouw) (in)gezegend kunnen worden.
3. Bij wijziging van beleid in dezen worden de leden van de (wijk)gemeente hierover tevoren

gekend en gehoord, volgens het bepaalde in ord.4-8-9.
4. De (in)zegening als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt onder verantwoordelijkheid van de

kerkenraad door een predikant met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek
van de kerk.

5. Als huwelijk kan uitsluitend (in)gezegend worden een naar burgerlijk recht tot stand
gekomen huwelijk.

° De keuze voor het woord zegenen’ of ‘inzegenen’ is arbitrair. Beslissend is het gebruik van hetzelfde
woord voor het (in)zegenen van huwelijk of levensverbintenis. Gezien de overwegingen in par. 20 en 21
heeft het moderamen voorkeur voor ‘zegenen’.
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