Generale Synode Dalfsen 6 oktober 2018

Gereformeerde Kerken Nederland (GKN)
deputaat-scriba: J.F. de Leeuw
Prinsesselaan 11, 3851 XM Ermelo
Tel. 06-53672343, E-mail: j.f.deleeuw@online.nl
Aan: de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld)
Samenroepende kerk DGK Bergentheim/Bruchterveld en omstreken,
Scriba A. Hutten
Lutteresweg 37
7782 TA De Krim
scriba@dgk-bergentheim-bruchterveld-eo.nl
Betreft: Besluit Generale Synode Dalfsen 6 oktober 2018
Dalfsen, 6 oktober 2018.
Geachte broeders,
In het kerkelijke seizoen 2017/2018 hebben onze deputaten Eenheid Gereformeerde belijders samen
met uw deputaten ACOBB op uitnodiging van uw Generale Synode van Groningen 2014/15 een serie
gesprekken gevoerd. Naar aanleiding van de rapportage van deze gesprekken hebben de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) besluiten genomen.
Voor de besluitvorming hebben wij ons gebaseerd op een gezamenlijke verklaring van beide
deputaatschappen, gedaan op 17 februari 2017. In een gezamenlijk persverslag is uitgesproken dat
Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen en dat de kerkorde, kerkelijke rechtspraak
en kerkgeschiedenis niet tot het fundament behoren.
Allereerst is uitgesproken om u te herkennen als kerken van Christus, staande op het fundament van
apostelen en profeten. Niet in ieder opzicht denken we helemaal gelijk, maar het is ook niet het
fundament van de kerk dat we het in alles eens zijn. Wij verheugen ons zeer dat wij deze dingen in
het huidige geestelijke klimaat mogen opmerken en we verwonderen ons.
Het door uw voorgangers bedoelde gesprek bevat, conform de meegegeven agendapunten, een
mengeling van fundamentele en niet-fundamentele zaken. Omdat alle fundamentele zaken uit die
agenda inmiddels besproken zijn, kan het door uw voorgangers bedoelde gesprek uiteraard niet
worden voortgezet zonder een uitspraak uwerzijds dat ook de GKN worden herkend als kerken van
Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten. Anders zouden wij immers een
onkatholieke weg kiezen in de richting van een mogelijke vereniging?
Wij dringen er bij u op aan deze uitspraak te doen.
Met broedergroeten,
Namens de Generale Synode GKN Dalfsen 6 oktober 2018

Ds. L. Heres, scriba
Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar deputaten ACOBB

BIJLAGE
Besluit Generale Synode Dalfsen 6 oktober 2018.
1. De Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) herkennen De Gereformeerde Kerken

(hersteld) (DGK) op basis van hun publieke belijdenis en op de gevoerde gesprekken als
kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en profeten.
Gronden:
1. De DGK erkennen het gezag van heel de Schrift
2. De DGK binden zich aan de gereformeerde belijdenis
3. Er zijn verschillen in opvatting over de kerk, maar zolang er niet boven Schrift en
belijdenis wordt gebonden, vallen die binnen de bandbreedte van de katholieke kerk
2. Het door DGK bedoelde gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK

dat de GKN herkend worden als kerken van Christus, staande op het fundament van
apostelen en profeten.
Gronden:
1. Er is uitvoerig gesproken over de leer over de kerk en over het Schriftgezag, waarbij
ook de opvattingen van prof. J. Douma zijn besproken. Daarmee zijn de
fundamentele onderwerpen uit de agendapunten van de kant van DGK behandeld.
Samen met wat publiek aan informatie over de GKN verkrijgbaar is, levert dat
voldoende materiaal om tot een dergelijke uitspraak te komen.
2. Alle overige agendapunten die de DGK willen bespreken, behoren tot de categorie
kerkorde, kerkelijke rechtsspraak en kerkelijke geschiedenis en zijn volgens een
gezamenlijk persverslag van niet-fundamentele aard. Dit deel van het gesprek hoort
daarom niet gevoerd te worden voordat er van beide zijden herkenning is
uitgesproken.
3. Door een dergelijke uitspraak door DGK wordt de nodige helderheid verschaft over
hoe zij de GKN beschouwen en zou de betiteling 'schismatieke kerken' duidelijk
weersproken zijn.
4. Voor eventuele verkennende contacten op een later moment biedt de instructie van
het deputaatschap Eenheid Gereformeerde belijders voldoende ruimte en is geen
nadere opdracht van de Generale Synode nodig.
3.

Op basis van de herkenning van de DGK als kerken die staan op het fundament van
Schrift en belijdenis kan samenwerking worden gezocht op het terrein van ethische
onderwerpen e.a.
Gronden:
1. Terwijl voortgang van het gesprek in de toekomst mogelijk wordt geacht, kan het
bereikte resultaat de kerken over en weer helpen om in publieke verdediging van het
geloof en praktische vorming van het christen zijn elkaar van dienst te zijn.

