
Beknopte presentatie GKN - 1 
 

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) 
 

BEKNOPTE PRESENTATIE 

Inleiding 
De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN), zonder het tussenvoegsel ‘in’ en zonder verdere 
postale of informele toevoeging, is de naam van het kerkverband waartoe op 26 november 2009 
werd besloten. Een verband van plaatselijke gereformeerde kerken die via de Afscheiding van de 
Nederlandse Hervormde Kerk in 1834, de Doleantie in 1886, de Vereniging in 1892 en de 
Vrijmaking in 1944, 2003 en volgende jaren, ook in 2013 willen leven uit en naar de Heilige 
Schrift alleen.  
 
Grondslag 
De kerken weten zich geroepen de eenheid van de kerk te onderhouden met allen die staan en 
willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis in de 
erkenning dat onze Heer en Heiland Christus Jezus het enige Hoofd is van de kerk, Zijn gemeente 
van alle tijden en plaatsen.  
De kerken hebben tot een kerkverband besloten vanwege eenheid in geloof op basis van de 
Heilige Schrift, het onfeilbare Woord van God. Wij belijden dat dit Woord van God niet is 
voortgekomen uit de wil van een mens, maar dat mensen, door de Heilige Geest gedreven, van 
Godswege gesproken hebben (2 Petr.1:21). Daarom mogen wij er zeker van zijn dat Gods Woord 
in alle opzichten waar is.  
De kerken zijn aan te spreken op de drie oecumenische belijdenisgeschriften: de Apostolische 
Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsbelijdenis van Athanasius en op 
de Drie Formulieren van Eenheid: de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenisgeschriften die Gods Woord na spreken 
worden als bindend aanvaard.  De kerken aanvaarden de Dordtse kerkorde (herzien 1987) met 
daarin regelingen om alles in de gemeente in goede orde te laten gebeuren   
 
Samenstelling  
De Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o., de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o., de 
Gereformeerde Kerk Kampen(Ichthus), de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. en Gereformeerde 
Kerk Zwijndrecht e.o. alsmede de wijkgemeente Gereformeerde Kerk Assen e.o., maken deel uit 
van de GKN. GK Assen e.o. heeft een eigen wijkraad, de kerkenraad van de GK Hardenberg e.o. is 
eindverantwoordelijk. Begin 2014 is onder verantwoordelijkheid van de GK Hardenberg e.o. 
gestart met de wijkgemeente GK Twente. Tot de GK Zwijndrecht e.o. behoren 2 wijken met ieder 
een eigen preekplaats: GK Ede- Veenendaal e.o. en GK Goes e.o. De leden van deze wijken staan 
onder opzicht en tucht van de kerkenraad van de GK Zwijndrecht e.o.. In totaal telt het 
kerkverband 9 preekplaatsen. In Assen, Dalfsen, Ede-Veenendaal, Goes, Hardenberg, Kampen, 
Twente, Zwolle en Zwijndrecht. Twee keer per zondag worden daar kerkdiensten belegd. 
 
Twee kerkelijke vergaderingen 
De kerken kennen naast de kerkenraden één kerkelijke vergadering, de vergadering van de 
Gereformeerde Kerken Nederland. Deze vergadering wordt in de regel 4 keer per jaar samen 
geroepen. De vergadering wordt gevormd door afgevaardigden van de 5 kerken.  Totaal 15 
afgevaardigden waarvan 1 namens de wijkgemeente in Assen. Om beurten vervullen de kerken 
de taak van samenroepende kerk en zorgen zij voor het presidium. De kerken geven hun 
afgevaardigden last en volmacht om volgens het Woord van God en in gebondenheid aan de 
Drie Formulieren van Eenheid en in overeenstemming met de geldende kerkorde te helpen 
handelen en besluiten. De kerken zullen overeenkomstig artikel 31 van de gereformeerde 
kerkorde de uitspraken die bij meerderheid van stemmen zijn gedaan als bindend aanvaarden. 
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Beperkingen 
Het kerkverband is klein en kan daardoor niet alle in de kerkorde opgenomen afspraken 
uitvoeren. Zo is appèl met één meerdere vergadering maar zeer beperkt mogelijk. Uitspraken in 
appèl zullen alleen bij hoge uitzondering worden gedaan. Consulenten zijn nog niet aangewezen. 
Een eigen theologie opleiding ligt niet in het verschiet. Aan directe activiteiten op het gebied van 
zending  komt het verband nog niet toe. In verband met de beperkingen t.a.v. de kerkorde, is bij 
aanvang de term voorlopig kerkverband gehanteerd. Omdat ’voorlopig’ geassocieerd werd met 
‘tijdelijk’ is deze term geschrapt. 
 
Commissies en deputaten 
In opdracht van de vergadering van de GKN zijn een aantal commissies/deputaten actief. Onder 
andere: commissie begeleiding studenten theologie, deputaten ad examina, deputaten  
visitatoren, commissie buitenlandse kerken, commissie financieel beheer en een deputaat-
scriba. Verder kijkt een commissie naar de beschikbaarheid van leespreken. 
 
Ambten 
In de kerken zijn in 2013 drie predikanten in actieve dienst. Ds. E. Hoogendoorn in Kampen, ds. 
R. van der Wolf in Hardenberg en ds. L. Heres in Zwijndrecht. Eén broeder bereidt zich voor op 
het ambt van predikant. Ouderlingen en diakenen mogen in de kerken dienen. Het verkiezen van 
ambtsdragers is een zaak van heel de gemeente. Het omzien naar gemeenteleden neemt in het 
ambtswerk een belangrijk plaats in. Jaarlijks wordt door 2 ouderlingen huisbezoek gebracht.  
De diakenen brengen bezoek met een geopende bijbel, om te bemoedigen, te troosten en op te 
wekken tot dienstbetoon. De diakenen verlenen steun waar dat nodig is. Prediking, catechisatie 
en toerusting hebben bij de predikanten prioritiet. In bijzondere situaties kunnen vacante 
gemeenten een beroep op hen doen. 
 
Kerkdiensten 
De kerkdiensten zijn rijk en tegelijk sober van inrichting. De Woordverkondiging staat centraal. 
De diensten verlopen volgens de orde van Middelburg 1933 of Kampen 1975. De kerken maken 
gebruik van de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap (1951).  
Het lezen van de tien geboden heeft in de morgendiensten een vaste plaats. Dat geldt ook voor 
schuldbelijdenis. In de middagdienst wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen en 
wanneer daar aanleiding voor is, de belijdenis van Nicea. Soms wordt de belijdenis door de 
gemeente gezongen. Eén keer per zondag wordt Gods Woord verkondigd aan de hand van de 
Heidelbergse Catechismus. De kerken maken gebruik van het Gereformeerd Kerkboek 
(1984/1985). Daarin zijn opgenomen de 150 berijmde Psalmen en 41 gezangen, de 
belijdenisgeschriften, orden van dienst en liturgische formulieren. In verhouding wordt veel 
preek gelezen, ook maken gemeenten gebruik van beeld en geluid van eerder opgenomen 
diensten. Vanwege persoonlijke beperkingen, ouderdom en ziekte en de grote reisafstanden is 
het bezoeken van twee kerkdiensten op zondag niet altijd mogelijk. Thuis kan worden 
meegeluisterd via internet. 
 
Gemeenteleven 
De gemeenten weten zich in dienst van Koning Jezus die in de gemeente en in haar leden wonen 
wil. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van gemeenschap die vanuit Christus naar de 
gemeente toekomt. Er zijn verschillen vanwege afkomst en moment van toetreden. Daarvoor is 
ruimte en tegelijk is het onderwerp van studie en gesprek. De gemeenten bestrijken een groot 
grondgebied. In kleine gemeenten staat de jeugd vaak alleen. Samen koffiedrinken en het 
gesprek na de kerkdiensten is niet meer weg te denken. In breder verband zijn er activiteiten 
voor de jeugd en jongeren. Jaarlijks is er een landelijke contactdag. Bij deze activiteiten staan 
toerusting en ontmoeting centraal. Samen wordt nagedacht wat kerk zijn in deze tijd, vaak op 
eenzame posities, betekent en hoe dat moet worden vorm gegeven.  
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Veel energie wordt er gestoken in toerusten en geven van voorlichting, o a. door het schrijven 
van een catechisatie methode, artikelen in kerkbladen, in het digitale tijdschrift Pietas en het 
maandblad Weerklank. Daarnaast zijn er spreekbeurten en lezingen voor jongeren en ouderen 
binnen de GKN en voor verontrusten in de GKv. 
 
Ontwikkeling  
Nadat in 2009 de plaatselijke kerken GK Zwijndrecht e.o. (tot 2006 GKh), GK Hardenberg e.o.( tot 
2008 GKh) en GK Kampen (Ichthus) (tot 2008 GKv) het kerkverband GKN vormden staan de 
ontwikkelingen niet stil. Er is sprake van een voorzichtige groei. Individuele kerkleden uit GKv en 
DGK(h) komen over, afgescheiden kerken en groepen treden toe.  
In 2010 worden broeders en zusters uit de GKh die sinds 2006 samenkomen in Veenendaal lid 
van de GK Zwijndrecht e.o. en wordt de GK Zwolle e.o., voorheen GKh, tot de GKN toegelaten.  
In 2011 mocht een deel van de in 2010 van de GKv in Dalfsen afgescheiden gemeente zich als GK 
Dalfsen e.o. bij het kerkverband aansluiten. In het zelfde jaar volgden de uit de GKv in Assen en 
in Goes getreden broeders en zusters. De uit GKh afkomstige broeders en zusters die samen 
komen in Peize sluiten zich aan bij de GK Assen e.o.. 
De groei betekent veel werk, vooral in de plaatselijke kerken. Dankbaarheid is er voor de 
Schriftuurlijke prediking, de catechisaties en gezamenlijke Bijbelstudie. Tegelijk is er verdriet 
vanwege strijd en de breuken die zijn geslagen.  
 
Verhouding tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
De kerken hebben  grote zorg over de koers van de GKv die steeds verder afvoert van de 
gereformeerde leer en kerkregering. Er zijn geen officiële contacten met de deze kerken. Wel 
informeel met verontruste kerkleden en enkele predikanten. In de GKv krijgt de methode van 
schriftuitleg waarin niet de Schrift zelf maar veelal de context en de ervaring en beleving van 
mensen de richting wijst, alle ruimte. Mensenwoorden worden vermengd met Gods woorden. 
Met alle gevolgen van dien voor o.a. kerk zijn, de zondag, doop en avondmaal, tucht, de wet, het 
homohuwelijk, Schriftgezag en de prediking. Velen zijn daardoor vastgelopen en hebben 
afscheid moeten nemen in 2003 en de jaren daarna. Soms persoonlijk, soms als gemeente. 
Terugkeer is niet mogelijk zonder omkering in de GKv 
 
Contacten met De Gereformeerde Kerken hersteld. 
Hoe dicht de kerken ook bij elkaar staan, een gesprek tussen DGK(h) en de GKN is niet mogelijk. 
Wel zijn er brieven gewisseld door de GK Kampen (Ichthus). Zo is in juni 2012 nogmaals aan de 
synode van DGK(h) geadviseerd contact op te nemen met de GKN. Helaas staan DGK(h) op het 
standpunt dat gesprekken met de GKN niet mogelijk zijn zolang GK Zwijndrecht, GK Hardenberg 
en GK Zwolle geen schuld belijden en de schorsing en synode uitspraken over hen niet 
aanvaarden. Op plaatselijk niveau is in 2011 gesproken tussen GK Hardenberg e.o. en DGK  
Bergentheim/Bruchterveld. In 2013 hebben er informatieve gesprekken plaatsgevonden tussen 
GK Zwijndrecht e.o. en DGK Berkel&Rodenrijs/Bergschenhoek en tussen GK Assen e.o. en DGK 
Assen. 
 
Contacten met kerken in het buitenland. 
Een aantal keren zijn er gesprekken geweest met afgevaardigden van gereformeerde kerken in 
Australië, Canada en Zuid-Afrika. De Gereformeerde kerken Nederland hebben de VGKSA 
verzocht om verdergaand contact en aan de CanRC laten weten positief te staan tegenover het 
onderhouden van een vorm van contact. 
 
Contacten met andere kerken. 
De Gereformeerde Kerken Nederland zoeken kerkelijke gemeenschap te oefenen met allen, die 
met hen willen staan op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde belijdenis en 

die de gezamenlijk vastgestelde bepalingen van de kerkorde willen naleven. 
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Zij volgen de ontwikkelingen in de Christelijke Gereformeerde Kerken, in de Gereformeerde 
Gemeenten  en in de Hersteld Hervormde Kerk. Er zijn geen formele contacten. De kerken 
bidden de Heere om genade, wijsheid en inzicht tot daadwerkelijke vereniging van alle 
gereformeerde belijders in Nederland in één kerkverband.  
 
Toekomst 
De kerken staan in de lijn van de Reformatie en houden vast aan wat de Heilige Schrift zegt over 
kerkelijk leven en samenleven door gehoorzaam Christus te volgen en eerbiedig te leven naar 
Gods heilige Wet. 
Tanend Schriftgezag, stellen van mensenwoord boven Gods Woord, loslaten van de binding aan 
de belijdenis, eigenwillig gebruik van de sacramenten en de tucht, verstoorde verhoudingen en 
ontbreken van vertrouwen, drongen tot afscheid nemen en weerkeren tot het onfeilbare 
Woord, het evangelie van verlossing en leven door genade alleen. 
 
De toekomst van de kerk is veilig in de handen van onze Here. In Nederland komen de kerken en 
haar leden steeds meer alleen te staan. De tijd van de gereformeerde organisaties, eigen 
scholen, directe invloed in de politiek is voorbij. Voorgoed? God weet het. Kerk zijn nu in 
Nederland en christen zijn in een Christus vijandige omgeving is een, voor ons, nieuwe situatie 
en vraagt om voortdurend gesprek en bezinning. De kerken willen Gods Woord zuiver bewaren 
en samen nadenken over het onderwijzen van de jeugd van de kerk. Voorleven, getuigen en 
uitdragen van de blijde boodschap in eigen omgeving en oproepen tot bekering en terugkeer 
naar het Woord alleen. Christus bevel is dat wij niet op ons zelf blijven staan maar ons buigen 
onder Zijn juk en in broederlijke liefde de eenheid van de kerk onderhouden.  
 
De Gereformeerde Kerken Nederland weten zich in alles afhankelijk van onze Here Jezus Christus 
die zijn kerk vergadert, beschermt en onderhoudt, door zijn Geest en Woord in de eenheid van 
het ware geloof. Wereldwijd, de hele geschiedenis door, op elke plaats waar Hij de kerk stelt.  
Voor onze Vader belijden wij onze schuld, onze fouten en tekortkomingen in ons christen zijn, in 
onze omgang met broeders en zusters, in ons kerkelijk handelen en geduld oefenen met hen die 
over ons zijn gesteld. Onze bede is dat Vader in de hemel onze schuld, zonde, tekorten en 
ongeduld wil vergeven om zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus wil.  
 

 
Gereformeerde Kerken Nederland 
Kampen, december 2013 
info@gereformeerdekerkennederland.nl 
http://www.gereformeerdekerkennederland.nl 
  

mailto:info@gereformeerdekerkennederland.nl
http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/
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Gereformeerde Kerk Assen e.o.  

wijkgemeenten van de GK Hardenberg e.o. 

scriba: L. de Vries, tel. 0592 460202, e-mail: lpdv4042@versatel.nl 

kerkdiensten: Zuiderkerk Zuidersingel 81, 9401 KC Assen 

 

Gereformeerde Kerk Dalfsen e.o. 

scriba: T. Tel tel. 0529 433442, e-mail: scriba@gereformeerdekerkdalfsen.nl 

kerkdiensten: landgoed Gerner, Gerner Es 5A, 7722 RX Dalfsen 

 

Gereformeerde Kerk Ede- Veenendaal e.o.  

wijk van de GK Zwijndrecht e.o. 

scriba: J.F. de Leeuw, tel: 06-53672343, e-mail: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl 

kerkdiensten: kerkgebouw Elim, Stakenberg 94,6718 DG Ede 

 

Gereformeerde Kerk Goes e.o.,  

wijk van de GK Zwijndrecht e.o. 

contact: vliedberggemeente@gmail.com 

kerkdiensten: Calvijn College, Klein Frankrijk 19, Goes 

 

Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. 

scriba: J. Odding, tel. 0523-263018, e-mail: scribagereformeerdekerk@hotmail.com 

kerkdiensten: Hoftekerk, Lage Doelen 3, 7772 BL Hardenberg 

           Stephanuskerk, Voorstraat 36, 7772 AD Hardenberg 
 

Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) 

scriba: scriba@gereformeerdekerkkampenichthus.nl 

kerkdiensten: gebouw "Quintus", Vloeddijk 38, 8261 GC  Kampen 

 

Gereformeerde Kerk Twente,  
wijkgemeenten van de GK Hardenberg e.o. 
contact: J.E. Fortuin, tel. 06-46715057 
kerkdiensten: wijkgebouw “De letterbak”,Clematishof 6 7621 CV  Borne 
 

Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o.  

scriba: J.F. de Leeuw, tel: 06-53672343, e-mail: scriba@gkzwijndrecht-eo.nl 

kerkdiensten: Develsteincollege, Develsingel 5, 3333 LD, Zwijndrecht 

 

Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. 

scriba: W.J. Boot, tel: 06 - 30 564 510, e-mail : scriba@gereformeerdekerkzwolle.nl. 

kerkdiensten: verenigingsgebouw "De Kandelaar", J.W. van Lenthestraat 2,'s-Heerenbroek. 
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