Gereformeerde Kerken Nederland ( GKN)
Acta van de buitengewone Generale Synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland, samengekomen te
Harderwijk op vrijdag 18 mei 2018.
Artikel 1. Opening
Namens de samenroepende kerk, de Gereformeerde Kerk Dalfsen, heet ds. A. Bas de afgevaardigden en
de broeders en zusters op de publiek tribune hartelijk welkom. In het bijzonder richt hij een woord van
welkom aan ds. A. de Jager: ”We zijn dankbaar dat u zich gevoegd heeft bij de kerk te Zwolle. Dankbaar
dat u deze stap hebt gezet en kenbaar hebt gemaakt dat u graag in de kerken het evangelie wil
verkondigen. U hebt toelating gevraagd tot de dienst van het Woord. Daarvoor zijn we vanavond
bijeen”.
De GK Zwolle e.o. heeft om een buitengewone synode gevraagd. De GK Dalfsen heeft deze aanvraag van
harte ondersteund en als samenroepende kerk deze buitengewone synode bijeen laten roepen.
Dominee Bas leest Jesaja 52: 7 en Romeinen 10: 4-15 en gaat voor in gebed.

Artikel 2. Presentie
(agenda 2.)
De GK Dalfsen doet onderzoek naar de geloofsbrieven.
Afvaardiging:
Kerk
GK Assen Boerakker
GK Dalfsen
GK Ede e.o.
GK Hardenberg e.o.
GK Kampen
GK Zwolle e.o.
GK Zwijndrecht e.o.

Primi
oud. L. ten Brink
oud. H. van der Vinne
ds. A. Bas
oud. H. Hoek
oud. J. de Voogd
diaken W.A. Gelderblom
ds. R. van der Wolf
oud. J.F. Horst
oud. H.P.C. Bos
oud. J.J. de Bruijne
oud. H. Hutten
oud. K.J. Wierenga
ds. L. Heres
oud. J. Peters

Secundi
oud. R. van der Meulen
oud. H. Snippe

Oud. A. Pullen
oud. A.H.J. Rook
oud. W. Koelewijn
oud. L.P. Meedendorp
oud. P.M.J. Verkuil
oud. M. van Wijk

Het onderzoek wijst uit dat de geloofsbrieven in orde zijn. Alle primi-afgevaardigden zijn aanwezig.
Ds. E. Hoogendoorn woont de synode bij als adviseur.

Artikel 3. Verkiezing moderamen
(agenda 3.)
Achtereenvolgens worden een preses, een scriba en een assessor gekozen. De samenstelling van het
moderamen is:
Preses ds. R. van der Wolf
Scriba ds. L. Heres
Assessor ds. A. Bas
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Artikel 4. Constituering van de vergadering
(agenda 3.)
De preses van de samenroepende kerk, ds. A. Bas, verklaart de buitengewone Synode van De
Gereformeerde Kerken voor geconstitueerd. Hij nodigt de leden van het moderamen uit om hun
plaatsen in te nemen.

Artikel 5. Instemming met de belijdenis
(agenda 4.)
De preses ds. Van der Wolf verzoekt de leden van de synode, door op te staan, hun instemming met de
Drie Formulieren van Eenheid te betuigen. De leden van de synode betuigen hun instemming door te
gaan staan.

Artikel 6. Vaststellen agenda
(agenda 5.)
De agenda wordt vastgesteld.

Artikel 7. Ingekomen stukken
(agenda 6.)
Schrijven van de GK Zwolle e.o. inzake verzoek tot het bijeenroepen van een buitengewone synode
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Schrijven van de GK Dalfsen met ondersteuenen verzoek GK Zwolle e.o.

De vergadering neemt kennis van de aanvraag voor een buitengewone synode en de steun voor dit
verzoek.

Artikel 8. Verzoek tot toelaten ds. A. de Jager tot de bediening van het Woord
(agenda 7.)
Procedure.
Het moderamen stelt voor dat gehandeld zal worden zoals eerder bij het toelaten van ds. Bas door de
GS van 7 oktober 2017.
Het moderamen zal de stukken beoordelen. Vervolgens volgen twee gesprekken.
Ds. L. Heres zal het gesprek leiden over de beweegredenen. Dit zal in comité plaats vinden.
Ds. Van der Wolf zal het gesprek over de leer leiden. Dit gesprek zal in openbare zitting plaatsvinden.
Daarna zal de synode in comité gaan voor de besluitvormig en het nemen van een besluit.
De vergadering stemt in met deze procedure.

Artikel 9. Verzoek tot toelaten ds. A. de Jager, beoordeling benodigde stukken.
(agenda 7.1.)
Onderzoek stukken
Aanwezig zijn:
 Attest van de GK Zwolle e.o.
 Bewijs van studie(afronding) aan de Theologische Universiteit te Kampen.
 Bewijs van verbondenheid aan kerken in de Gereformeerd Kerken (Vrijgemaakt).
 Verklaring inzake Emeritering
De stukken worden door het moderamen beoordeeld. Het moderamen stelt vast dat de stukken in orde
zijn.

Artikel 10. Verzoek tot toelaten ds. A. de Jager, gesprekken.
(agenda 7.1.)
1e deel beweegredenen in comité
De vergadering gaat in comité voor het gesprek over de beweegredenen onder leiding van ds. L. Heres.
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2e deel confessie
Nadat het comité is beëindigd draagt de preses de leiding van de vergadering over aan ds. Bas en neemt
zelf de leiding van het gesprek met ds. De Jager over de confessie op zich.
Een weergave van beide delen van het gesprek zijn opgenomen in de vertrouwelijke Acta.

Artikel 11. Verzoek tot toelaten ds. A. de Jager, besluitvorming en besluit.
(agenda 7.1.)
Comité
Voor de besluitvorming gaat de vergadering in comité
Besluit
Nadat het comité is opgeheven deelt de preses het besluit mee en spreekt ds. De Jager toe.
Dominee de Jager,
wij hebben met elkaar vergaderd naar aanleiding van de beide gesprekken die gevoerd zijn. Die
bijna tot een gesprek kunnen worden samengevoegd.
Unaniem volgens de vergadering, inclusief de adviseur, mogen wij u zeggen dat wij u met vreugde
mogen meedelen dat de GS van de GKN u van harte de toegang wil verlenen tot de dienst van het
woord binnen deze kerken.
Onze bede daarbij is dat het mag zijn tot heil van de kerken, tot opbouw ervan en bovenal tot eer
van de Heer. Wij bidden u daarin ook de rijkdom van het ambt en de bediening van zowel het
Woord als natuurlijk ook de sacramenten toe, dat het mag zijn tot vreugde.
U meldde zelf al even in het gesprek dat het u in Canada had getroffen, hoe de Here Jezus in Lucas
24 zelf leert hoe je preken moet. Dat is een opgave, een opdracht. Dat is zo af en toe een
titanenklus. Zeker wanneer je de diepte en de rijkdom van de tekst vanuit je eigen beperktheid niet
altijd meteen in de gaten hebt. Dat kan soms een gebedsworsteling zijn en dat kan soms ook een
verzuchting zijn. En als het van u en van mij af zou moeten hangen, dan was het voor de kerken
niet best
Maar de Here Jezus zegt in datzelfde gedeelte nog iets anders. Hij zegt:” en zie ik doe de belofte
van mijn vader op u komen”. Wat zal dat een geweldige bemoediging zijn geweest voor die
mannetjes die daar die wereld in moesten. Die aanbaden, maar er waren er ook die twijfelden, wie
Hij was, wat Hij kon, of Hij echt de Messias was. En zij moesten die wereld in. Ze wisten wat de
wereld kan doen met mensen die zeggen dat ze van God gezonden zijn. Wat zal dat een troost zijn
geweest voor hen dat de Here Jezus nog een keer naar voren brengt wat Hij ook in Johannes 14
heeft beloofd. Hij zegt daar: ”Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en
de wereld ziet mij niet meer, maar u ziet Mij, want ik leef en u zult leven. Te dien dage zult u weten
dat ik in mijn Vader ben en u in Mij en ik in u”. Onze hoop is, ons gebed is, ons verlangen is, onze
enige redding is, dat u in uw dienst het Woord zo naar voren blijft brengen, dat wij Hem mogen
kennen in Hem mogen groeien, ons zelf als zondaar leren ontdekken. Om in die genade van hem,
tot die lof op God in ons leven te komen. En wij bidden u van harte toe dat ook uw prediking zo tot
zegen mag zijn binnen de kerken
Op voorstel van de preses zingt de vergadering ds. Jager staande toe met Psalm 87: 1,2 en 5
Vervolgens leest de preses achtereenvolgens de Akte van toelating tot de dienst des Woords in de GKN
en het ondertekening formulier voor de predikanten voor, waarna ds. Jager beide stukken ondertekent.
Ds. de Jager wijst er op dat het niet meer dan een hertekening is. De doorgaande lijn zo onderstreept de
preses.
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In de felicitaties aan het adres van ds. de Jager nemen we, zo verwoordt ds. Van der Wolf, natuurlijk ook
uw vrouw van harte mee.
Het besluit tot toelating van ds. A. de Jager tot de woordbediening in de GKN zal voor publicatie aan de
pers worden aangeboden.

Artikel 12. Rondvraag
(agenda 8)
Conferentie EuCRC
Ds. L. Heres vertelt iets van zijn bezoek aan Engeland waar hij namens deputaten buitenlandse kerken
een conferentie van de EuCRC voor een deel heeft bijgewoond. De conferentie duurde tot vandaag.
Gisteren is hij teruggegaan.
De EuCRC is de Europese afdeling van de ICRC. Als GKN zijn we daar geen lid van. We hebben een
uitnodiging ontvangen via dr. Peter Naylor, predikant van de EPCEW. Ds. Heres heeft de GKN daar
mogen introduceren en iets over ons kunnen vertellen. Wij waren daar als observers, zo heet dat dan als
je geen lid bent. Je komt er niet zomaar binnen, je moet daarvoor door twee lidkerken worden
voorgedragen. Ds. Heres heeft aan meerderen laten weten dat wij die wens hebben.
Hij heeft het als bemoedigend ervaren om daar te zijn. Zeker omdat daar heel veel Europese landen zijn
waar kerkverbandjes zijn, die zelfs nog kleiner zijn dan de GKN. Wij zijn eigenlijk een groot kerkverband
als je dat vergelijkt met veel Europese zusterkerken, ook al zijn ze dat dan niet officieel. De SERK was er
ook. Deze bemoediging wil ds. Heres graag doorgeven. Wij denken soms in Nederland dat wij heel klein
zijn in vergelijking met waar wij vandaan zijn gekomen. Dat is ook zo. Maar er zijn er in Europa
meerderen die nog meer moeite hebben om de zaak rond te zetten dan wij, maar allemaal door de
kracht en genade van onze Here Jezus Christus. Van ds. Peter Naylor persoonlijk brengt ds. Heres de
groeten over aan ds. de Jager.
Dankwoord
Ds. de Jager bedankt de vergadering hartelijk voor de manier waarop de gesprekken zijn geleid en het
welkom dat hij mocht hebben.
Hij onderstreept ook van zijn kant dat het allemaal klein en bescheiden is. Maar als je in de breedte
staat van het evangelie en je verbonden weet en je verbonden bent met de Heiland, dan mag je in een
gymzaaltje bij elkaar komen maar dan sta je in de oecumene van Christus kerk. We noemen dat de
katholiciteit. Daar ligt mijn hart. Daarom ben ik ook heel erg blij met wat ik vanavond hoorde vanuit
Engeland. En ik hoop ook dat wij als GKN broeders de deuren en ramen wijd open houden naar het
kerkvergaderend werk van de Here. Ik heb op mijn zoektocht, die niet gemakkelijk was, de 3 delen van
K. Schilder over de kerk weer gelezen. Ik heb daaruit de les weer meegenomen dat het hele kerkzijn de
kerkelijke problematiek vast zit op het werkwoord institueren. Dat werkwoord moet je vervoegen. Maar
dat moet je Schriftuurlijk vervoegen Niet in de voltooid tegenwoordige tijd maar in de onvoltooid
tegenwoordige tijd. Schilder zegt op een gegeven moment heel raak: daar zit alle kerkelijke
problematiek aan vast. Wij vervoegen het werkwoord institueren verkeerd.
Dynamiek van Christus kerkvergaderend werk. Ds. de Jager spreekt de hoop uit dat hij met veel
blijdschap en vreugde in die ruimte het evangelie mag bedienen in Christus’ kerk
Conferentie
Bij monde van de preses wordt aan de kerken gevraagd a.s. zondag bij de afkondigingen aandacht te
besteden aan het congres op 2 juni. Aanmelden graag voor 27 mei.

Artikel 13. Censuur naar art 48 Kerkorde
(agenda 9)
De preses stelt vast dat dit punt niet nader ingevuld hoeft te worden.
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Artikel 14. Sluiting
(agenda 10)
Nadat ds. Van der Wolf is voorgegaan in gebed sluit hij de vergadering.

Vastgesteld en ondertekend door het moderamen van de buitengewone GS 18 mei 2018 te Harderwijk

Preses, ds. R. van der Wolf;

Scriba, ds. L. Heres;

Assessor, ds. A. Bas
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