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Voorwoord 
 
Deze Acta contracta van de Generale Synode van Emmen 
2009 betreft de besluiten die door de synode zijn genomen 
tijdens de vergaderingen die gehouden werden in Nieuw 
Amsterdam. 
 
Van de besluiten treft u ook de overwegingen en gronden aan 
en ook worden, zij het soms op verkorte wijze, de materialen 
vermeld. 
Omdat het hier om de Acta contracta gaat zult u de 
besprekingen, rapporten en dergelijke hier niet in kunnen 
vinden, omdat die alleen zijn opgenomen in de complete Acta. 
Ook de openingswoorden en slottoespraken zijn alleen 
opgenomen in de complete Acta. 
 
In dat verband zijn ook de synodebesluiten, die betrekking 
hebben op eerdere synodebesluiten alleen in compleetheid 
opgenomen in de gewone Acta en ontbreekt in deze Acta 
contracta de complete tekst van de eerdere en oude besluiten. 
In deze Acta contracta zijn wel de artikelnummers gebruikt, 
zoals u ze in de complete Acta terug kunt vinden. 
Door het mogen hebben en houden van Generale Synodes 
wordt op die manier zowel naar binnen als naar buiten de 
wettigheid van het kerkverband nog eens bevestigd.  
 
Het moderamen hoopt met deze Acta contracta aan haar doel 
te beantwoorden gezien de taak die zij daartoe gekregen had, 
zodat de kerken hiermee op een duidelijke en overzichtelijke 
manier geïnformeerd worden over de genomen besluiten. 
Wij hopen dat dit boekje mag bijdragen aan de doorgaande 
opbouw van De Gereformeerde Kerken onder de zegen van 
de Here. 
 
Deputaten Voorbereiding Volgende Synode, januari 2011  
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Hoofdstuk 2 KERKREGERING 

 
 
Artikel 10 : Rapport Deputaten Voorbereiding 
Volgende Synode (VVS) 

14-11-2009 
 
Besluit:  
 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit m.b.t. het concept 
Huishoudelijke Regeling voor de generale synoden in het Rapport 
van de Deputaten Voorbereiding Volgende Synode:  
a. Dat onder II.1 bij de werkzaamheden van de assessor de 

volgende opdracht “Hij stelt tijdens de duur van de synode het 
Kort Verslag op, zodat dit aan het eind van elke zittingsdag van 
de synode kan worden vastgesteld.”, voor deze synode vervalt. 
In plaats daarvan zal na elke synodevergadering in De Bazuin 
een artikel worden geplaatst, waarin alle besproken zaken een 
plaats krijgen. De regeling zal echter niet aangepast worden om 
dat dit per synode zal worden beslist. 

b. Dat onder I.5 de termijn “twee maanden vóór de datum van de 
synode de classes te verzoeken afgevaardigden naar de synode 
te benoemen;” weer terug gebracht wordt op drie maanden, 
zoals al eerder in de regeling vermeld stond. 

c. Dat onder Va.3 de zin “Ook adviseurs die uitgenodigd zijn door 
de synode, hebben het recht deel te nemen aan de 
discussieronden.” gewijzigd zal worden in “Adviseurs die 
uitgenodigd zijn door de synode, kunnen uitgenodigd worden 
deel te nemen aan de discussieronden.” 

d. Dat onder Vb.5 de zin “Dit geldt ook voor adviseurs en 
deputaten, die door de synode uitgenodigd zijn.” vervangen 
wordt door: “Wanneer adviseurs of deputaten die door de synode 
uitgenodigd zijn een voorstel indienen geldt voor hen hetzelfde.”  

e. Dat onder Vb.1 het voorstel om rapporten van deputaten in zowel 
het format van MS Word als in PDF aan te leveren, 
overgenomen wordt. Tevens wordt onder hetzelfde nummer 
aangenomen om de rapporttitels, de nummering en de 
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aanvullingen in het format als voorgesteld door deputaten, uit te 
voeren.  

f. Dat onder Vc het voorstel om de Acta reeds tijdens de synode 
zover mogelijk op te stellen, zodat de publicatie na de synode 
ook zo snel als mogelijk kan plaatsvinden, over te nemen. 

g. Dat als aanvulling op de voorstellen onder VII.h aan de classis 
Zuid-West gevraagd zal worden een roepende kerk aan te 
wijzen voor de volgende synode van 2011. 

 
De assessor zal de wijzigingen in de Huishoudelijke Regeling 
doorvoeren. 
 
 

Artikel 11. Sluitingsdatum indienen stukken 
14-11-2009 

 
Besluit : De vergadering besluit dat de brieven van br. Velthuis en 
DGK Groningen aan de te bespreken stukken worden toegevoegd 
en dat DGK Zwolle e.o. tot en met 20 november a.s. de tijd krijgt om 
eventueel nog met een brief ter synode te komen. Wel zal duidelijk 
worden aangegeven dat dit een uitzondering betreft. De kerken zijn 
ruim in de gelegenheid geweest om de  Acta te bestuderen en deze 
te bespreken.  
 
 
Artikel 13: Rapport DOS naamgeving deputaatschap 

11-09-2010 
 
Materiaal: Instructie 4: 
Zij zullen in het rapport van het onderzoek, naast de materialen ook 
opnemen de bij het onderzoek genomen overwegingen, en een 
concept besluittekst voor de eerstvolgende synode, die aangeeft of 
herziening dan wel afschaffing nodig is, voorzien van de daarbij 
horende gronden. 
 
Overweging: 
1. In de huidige situatie en bij het overwegen van de reeds lang 
 geleden genomen besluiten komt het voor en kan het voorkomen  
 dat de tekst van instructie 4, zoals nu  omschreven, de gegeven 
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 situatie niet kan bevatten omdat  er niet wordt gesproken over 
 opschorten. 
2. De naam van het Deputaatschap moet vastliggen, zodat  het 
 duidelijk is voor alle kerkleden en daar geen  vergissingen mee 
 zullen worden gemaakt. 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de instructie 
4 voor Deputaten Onderzoek Synodebesluiten gewijzigd wordt in: 
 Zij zullen in het rapport van het onderzoek, naast de materialen 

ook opnemen de bij het onderzoek genomen overwegingen, en 
een concept besluittekst voor de eerstvolgende synode, die 
aangeeft of herziening dan wel afschaffing nodig is, voorzien 
van de daarbij horende gronden; bij die besluiten waarvoor 
geen gronden zijn om ze af te schaffen op grond van Schrift 
en/of kerkorde, maar die vanwege praktische redenen in de 
huidige situatie van de kerken niet toepasbaar zijn het volgende 
voorstel te doen: deze besluiten dienen voor onbepaalde tijd te 
worden opgeschort; ze dienen na opschorting bij eventuele 
toepasbaarheid in de toekomst herbeoordeeld te worden in het 
licht van de dan ontstane situatie.”  

 
Besluit 2: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de afkorting 
voor het Deputaatschap Onderzoek Synode- besluiten vastgesteld 
zal worden als DOS. 
 
Gronden: 
1. Een instructie moet duidelijk zijn en ten principale elke 

voorkomende situatie omvatten.  
2. Het kan niet zo zijn dat deputaten buiten hun instructies gaan 

werken omdat bepaalde zaken niet omschreven zijn. 
3. Een deputaatschap moet een vaste afkorting hebben, die dan 

door de kerken, etc. algemeen gebruikt zal worden. 
 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
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Artikel 14: KO art 22. Diaconale zaken 
11-09-2010 

B.1 .  KERKREGERING: KO art. 22 
 
B.1.1. Materiaal 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 31, 32, 33 m.b.t. 

diaconale zaken 
 
 
B.1.2. Overwegingen 
B.1.2.1.  M.b.t. GS Ommen 1993 art. 31. 

a. Besluit 1 en besluit 2 omvatten de dank en de 
dechargeverlening van deputaten voor het geleverde 
werk en het uitgebrachte rapport. 

b.  In de besluiten 3 en 4 worden nieuwe deputaten 
benoemd met een herziene instructie. Met nadruk 
wordt daarbij gewezen op het functioneren van de 
criteria in het geven van adviezen (grond bij besluit 4). 
Het gaat met name over de beoordeling van (destijds) 
gereformeerde instanties en zorginstellingen. Echter, 
De Gereformeerde Kerken bijeen in de GS van 14 
november 2009, kennen geen aan haar verbonden 
zorginstellingen. 

B.1.2.2.  M.b.t. GS Ommen 1993 art. 32. 
Het besluit betreft een antwoord aan de Gereformeerde 
Kerk te Rozenburg destijds en is zodanig voor De 
Gereformeerde Kerken van nu niet relevant. Toch blijft 
daarbij het belang overeind van de vraag om geordende 
informatie voor diakenen ter beschikking te stellen aan de 
kerken. Dit is verwoord in de Acta van de GS Leeuwarden 
1990 art. 63. 

B.1.2.3.  M.b.t. GS Ommen 1993 art. 33 
Ook in het besluit van art. 33 wordt gesproken over zaken 
die in de huidige Gereformeerde Kerken niet relevant zijn. 
O.a. wordt genoemd het uitbreiden van de taken van het 
Generaal Diaconaal Deputaatschap. Deze kennen de 
huidige Gereformeerde Kerken niet. Voor de taak van de 
diakenen verwijzen we kortheidshalve o.a. naar het 
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rapport van deputaten genoemd onder B.1.1.1. 
 
 

B.1.3. Besluiten 
B.1.3.1.  De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten 1 en 2 van art. 31 van de GS 
van Ommen 1993 m.b.t. het werk van deputaten 
gehandhaafd blijven en dat de kerken daaraan gebonden 
zijn.  

B.1.3.2.  De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten 3 en 4 van artikel 31, alsmede 
de besluiten van de artikelen 32 en 33 van de GS van 
Ommen 1993 m.b.t. diaconale zaken, voor onbepaalde tijd 
worden opgeschort. 

B.1.3.3.  De in besluit B.1.3.2. genoemde synodebesluiten dienen 
na opschorting bij eventuele toepasbaarheid in de 
toekomst, herbeoordeeld te worden in het licht van de dan 
ontstane situatie. 

 
B.1.4. Gronden 
B.1.4.1.  M.b.t. besluit 1.3.1. 

Deputaten hebben het hun opgedragen werk gedaan en 
de verschuldigde dank, genoemd in de besluiten 1 en 2 
van  Ommen is  gerechtvaardigd. Deze besluiten strijden 
niet met de Schrift of de KO. 
 

B.1.4.2. M.b.t. besluit 1.3.2. 
a.  Door gewijzigde omstandigheden binnen de kerk na 

de vrijmaking van 2003 vervalt de actualiteit van de 
besluiten van de GS Ommen 1993, genoemd onder 
B.1.3.2. Er zijn geen deputaten voor diaconale zaken 
en er is ook geen Generaal Diaconaal Deputaatschap. 

b.  Er zijn op dit moment geen zorginstellingen of 
soortgelijke hulpverlenende instanties gebonden of 
gerelateerd aan De Gereformeerde Kerken A.D. 2009. 

B. 1.4.3. M.b.t. besluit 1.3.3.  
Onder de zegen van de Here zou er in de toekomst een 
situatie kunnen ontstaan waarin de onder B.1.3.2. 



8 
 

genoemde synodebesluiten op onderdelen van toepassing 
zouden kunnen zijn. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 
Artikel 15: Roeping tot de Dienst des Woords 

11-09-2010 
B.2. KERKREGERING: Roeping tot de dienst des Woords 
 
B.2.1. Materiaal 
 Generale Synode Zuidhorn 2002/2003 artikel 26 en 27 
 Generale Synode Mariënberg 2005  artikel 25 K 
 
B.2.2. Overwegingen 
B.2.2.1.  In art. 25 van de GS Mariënberg 2005/2006 worden de 

besluiten zoals die genomen zijn door GS Leusden 1999 
in art. 28 en door GS Zuidhorn 2002/2003 in art. 25 
vervallen verklaard. Daarin wordt vastgehouden aan de 
besluiten van  GS Rotterdam-Delfshaven 1964/65 inzake 
de kerkelijke examens, die een goede Schriftuurlijke basis 
geven.  

B.2.2.2.  De besluiten in art. 26 en 27 van GS Zuidhorn hangen 
samen met het vervallen verklaren van de regeling van GS 
Rotterdam-Delfshaven 1964/1965 door GS Leusden 1999.  

B.2.2.3. Deze besluiten tonen niet aan dat de oude regeling niet 
Schriftuurlijk of tegen de kerkorde is of dat hij in de huidige 
situatie door de kerken niet uitvoerbaar is. 

 
B.2.3. Besluit 
B.2.3.1.  De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten genoemd in de artikelen 26 en 
27 van de GS Zuidhorn 2002/2003 zijn vervallen en dat De 
Gereformeerde Kerken daar derhalve niet meer aan 
gebonden zijn.  

 
B.2.4. Gronden 
B.2.4.1.  Art. 26 en 27 van GS Zuidhorn stoelen op de besluiten van 
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GS Leusden 1999 (art. 28) en GS Zuidhorn (art. 25), welke 
door GS Mariënberg 2005/2006 zijn vervallen verklaard.  

B.2.4.2.  De oude regeling van GS Rotterdam/Delfshaven 
1964/1965 biedt een goede basis voor de behandeling van 
de in art. 26 en 27 van GS Zuidhorn 2002/2003 betrokken 
zaken.  

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 16: Financiële verzorging predikanten uit 
ander kerkverband 

11-09-2010 
B.3. KERKREGERING: Financiële verzorging predikanten uit 
ander kerkverband 
 
B.3.1. Materiaal 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 29 
 Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 30 
 
 
B.3.2. Overweging 

Financiële verzorging van predikanten die overkomen uit 
een ander kerkverband is in de eerste plaats een zaak van 
de gemeente waaraan de predikant wordt verbonden (art. 
11 KO).  
Echter bij financiële nood zijn er mogelijkheden om een 
beroep te doen op het kerkverband. In die zin zijn er door 
meerdere synodes besluiten genomen die dat regelen.  
De uitspraken van GS Kampen 1951, art. 90 en GS 
Groningen-Zuid 1978, art. 97 geven ruimte aan een kerk 
om binnen het kerkverband hulp te vragen. 
 

B.3.3. Besluit 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van de GS Leusden 1999, art. 
29 en Zuidhorn 2002/2003, art. 30, inzake de financiële 
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hulp aan kerken m.b.t. predikanten van buiten het 
kerkverband, gehandhaafd blijven, en dat de kerken 
derhalve daaraan gebonden zijn. 
 

B.3.4. Gronden 
B.3.4.1.  Een plaatselijke gemeente, waaraan een predikant 

verbonden is, regelt de financiële zaken m.b.t. haar 
predikant. Is de gemeente daar niet of gedeeltelijk niet toe 
in staat, dan kan en mag er hulp gevraagd worden binnen 
het kerkverband. Dit kan zowel bij een andere gemeente 
als ook bij een meerdere vergadering. 

B.3.4.2.  Is een predikant door verschillende omstandigheden 
tijdelijk niet aan een gemeente verbonden, in dit geval 
doordat hij overkomt uit een ander kerkverband en o.a. in 
een periode van beroepbaarheid verkeert, zal hij 
onderhouden moeten worden door het kerkverband.  

B.3.4.3.  De besluiten in de genoemde artikelen van de synodes 
van Kampen 1951 en Groningen-Zuid 1978 geven daar 
een goede regeling voor. 

 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 17: Losmaking predikant naar artikel 14 KO 
11-09-2010 

B.4. KERKREGERING: Losmaking predikant naar artikel 14 
KO  
 
B.4.1. Materiaal: 

   Generale Synode van Leusden 1999, artikel 30.  
   Generale Synode van Zuidhorn 2002, artikel 29 en 31. 

   
 
B.4.2. Overwegingen 
B.4.2.1. GS Leusden heeft op basis van vragen van de PS 

Gelderland en Friesland besloten in artikel 30, besluit 1dat 
nadere regelgeving ten aanzien van de toepassing van 
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artikel 14 KO noodzakelijk is. Als grond voerde zij aan dat 
hetgeen vorige synodes daarover besloten niet voldoende 
helderheid geeft en bovendien ruimte geeft voor 
rechtsongelijkheid in verschillende situaties. 

B.4.2.2. GS Leusden heeft vervolgens besloten (artikel 30, besluit 
2) dat alle eerdere generaal synodaal vastgestelde 
regelingen ten aanzien van losmaking vervallen zijn en 
tevens wordt een regeling van 14 punten vastgesteld 
inzake hoe te handelen ingeval artikel 14 KO. Daarbij heeft 
zij zich geconfronteerd met eerdere besluiten van synodes 
en ook duidelijk aangegeven waarom er nu wel 
overgegaan dient te worden tot een nadere regeling. Uit dit 
besluit en uit het rapport blijkt tevens, dat artikel 14 niet 
lichtvaardig mag worden toegepast.  

B.4.2.3. Het benoemen van deputaten ad artikel 14 KO is enerzijds 
om kerkenraden, classes en predikanten te kunnen 
adviseren inzake artikel 14 KO. Anderzijds dient het ook 
om rechtsongelijkheid in het kerkverband te voorkomen. 

B.4.2.4. GS Leusden werkt vervolgens de instructie uit voor 
deputaten ad artikel 14 KO (artikel 30, besluit 3). Tevens 
wordt in besluit 4 het commissierapport als bijlage 
toegevoegd aan de regeling (besluit 2), omdat het rapport 
een zinvolle toelichting geeft op de besluitvorming en de 
achtergronden.  

B.4.2.5. GS Zuidhorn (2002, artikel 29) kreeg verschillende 
reacties te verwerken n.a.v. de besluiten van de GS 
Leusden. Deze reacties richten zich voornamelijk op twee 
aspecten. Het eerste is het verzoek om uitbreiding van de 
bevoegdheid van deputaten ad artikel 14 KO in de richting 
van predikanten in algemene dienst, segmentering van het 
ambtswerk, tijdelijke detachering in een andere gemeente, 
mogelijkheid parttime werk predikanten, er zou in de 
kerken onvoldoende personeelsbeleid zijn en het kerkrecht 
zou onvoldoende handvatten bieden om crises te 
voorkomen. Het tweede is het verzoek om meer aandacht 
te geven om crisissituaties te voorkomen. 

B.4.2.6. GS Zuidhorn 2002 besluit de taakvelden van twee 
deputaatschappen te bundelen en in plaats daarvan een 
nieuw deputaatschap “Dienst en Recht” te benoemen. 
Daarin moeten dan verschillende deskundigheden 
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ingeschakeld kunnen worden.  
 
B.4.3. Besluit  
B.4.3.1. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van GS Leusden 1999, artikel 
30 t.a.v. de losmaking van predikanten (artikel 14 KO) 
gehandhaafd blijven en dat de kerken daaraan gebonden 
zijn. 

B.4.3.2. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van GS Zuidhorn 2002, artikel 
29 en 30 t.a.v. de losmaking van predikanten (artikel 14 
KO) vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet meer 
gebonden zijn. 

 
 
B.4.4. Gronden 
B.4.4.1. De besluiten van GS Leusden 1999, zoals genoemd onder 

besluit B.4.3.1, zijn niet in strijd met Gods Woord of de 
kerkorde. Tevens wordt duidelijk de noodzakelijkheid van 
nadere regelgeving aangetoond en blijft expliciet 
gehandhaafd het belang van de artikelen 3, 4, 13, 15 en 
79 KO. Uit dit besluit en uit het rapport blijkt tevens, dat 
artikel 14 niet lichtvaardig mag worden toegepast. Tevens 
blijkt hieruit hoe belangrijk in dit verband de artikelen 3 en 
4 KO worden geacht! (de gemeente roept tot het ambt en 
voor de blijvende vervulling van het ambt is de concrete 
verbinding aan een gemeente noodzakelijk).   

B.4.4.2. De besluiten van GS Leusden 1999, zoals genoemd onder 
besluit B.4.3.1, zijn ook voor onze kerken van belang en 
uitvoerbaar.  

B.4.4.3. De besluiten van GS Zuidhorn 2002 (artikel 29) gaan veel 
verder dan het besluit van Leusden en raken het overeind 
houden of wijzigen van de artikelen 3,  4 en 15 KO. Een 
predikant bindt zich volgens artikel 15 KO voor het leven 
aan de kerkelijke dienst. De KO spreekt niet over parttime 
of een gesegmenteerde dienst. 

B.4.4.4. Het benoemen van een deputaatschap “Dienst en Recht” , 
zoals GS Zuidhorn 2002 besloot, is voor ons kleine 
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kerkverband op dit moment niet mogelijk en ook niet 
noodzakelijk. Enerzijds zullen we moeten waken tegen 
“een beheersingsdenken” , anderzijds zullen we de 
wettelijke regels voor arbeidsverhoudingen zoveel mogelijk 
in acht moeten nemen. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 18: Toepassing van artikel 30 KO 
                  

     11-09-2010 
B.5. KERKREGERING: Toepassing van artikel 30 KO 
 
B.5.1. Materiaal 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 34 
 Bezwaar tegen de handelwijze van de Particuliere Synode 

van Zuid-Holland 1993 inzake de toepassing van artikel 30 
KO 

 Materiaal :  
 verzoek van ds. D. Grutter te Rijnsburg dd. 22 maart 1993 

om uit te spreken dat de Particuliere Synode van Zuid-
Holland 1993 in strijd met artikel 30 KO handelde, door 
een onderdeel van een door de classis 's-Gravenhage 
ingediend voorstel anders te redigeren en van een andere 
vraagstelling te voorzien. 

 Besluit: 
 aan dit verzoek niet te voldoen. 
 Grond:  
 de gewraakte handelwijze betreft niet een nieuwe, maar 

een door een classis voorgelegde zaak. 
 
B.5.2. Overweging 

Het betreft hier een besluit met betrekking tot een bezwaar 
van dominee D. Grutter inzake de toepassing van artikel 
30 KO in de handelwijze van de particuliere synode van 
Zuid-Holland 1993. Over deze zaak ontbreken nadere 
gegevens.  
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B.5.3. Besluit 

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij het besluit van GS Ommen 1993 in 
artikel 34, t.a.v. de toepassing van artikel 30 KO handhaaft 
en dat de kerken daaraan gebonden zijn. 
 

B.5.4. Grond 
De thans zittende synode is niet geroepen om deze 
kwestie nader te beoordelen omdat het hier om een 
toepassing gaat van artikel 30 KO in een concrete situatie, 
die echter niet nader beschreven is in de Acta. 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 19: Appelregeling artikel 31 KO 
11-09-2010 

B.6a.  KERKREGERING: Appelregeling artikel 31 KO  
 
B.6a.2. Overwegingen 
B.6a.2.1. Door GS Leusden 1999 is op verzoek van twee 

particuliere synoden een appèlregeling  opgesteld ten 
behoeve van het adequaat afhandelen van 
bezwaarschriften naar artikel 31 KO. 

B.6a.2.2. Door GS Mariënberg 2005 zijn vanwege de behandeling 
van bezwaarschriften instructies opgesteld die in grote 
lijnen overeenkomen met de appèlregeling van GS 
Leusden 1999. Deze instructies waren nodig vanwege het 
opschorten van de besluiten van de generale synoden 
vanaf 1993. Inmiddels worden aan de hand van deze 
instructies, die bijgesteld zijn door GS Zwolle 2007, de 
bezwaarschriften behandeld. 
 
 

B.6a.3. Besluiten: 
B.6a.3.1. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
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Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat besluit 1 van GS Leusden 1999 in artikel 33 
t.a.v. een opgestelde appèlregeling vervallen is en de 
kerken daaraan niet gebonden zijn.  

B.6a.3.2. Besluit 2 behoeft als zodanig verder geen beoordeling en 
wordt gehandhaafd en voor kennisgeving aangenomen. 
 
 

B.6a.4. Gronden: 
B.6a.4.1. Door GS Mariënberg 2005 zijn instructies, die bijgesteld 

zijn door GS Zwolle 2007, ten behoeve van de 
behandeling van bezwaarschriften en voor deputaten 
behandeling bezwaarschriften opgesteld die inmiddels 
algemeen geaccepteerd zijn binnen het kerkverband. 

B.6a.4.2. Besluit 2 betreft slechts de vergoeding van kosten die 
deputaten maken. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 
B.6b. KERKREGERING: Appèlzaken en appèlregeling naar 
artikel 31 KO  
 
B.6b.2. Overwegingen 
B,6b.2.1. De eerste twee besluiten betreffen een verzoek tot revisie 

van artikel 33 Acta GS Leusden 1999. Dit verzoek betrof 
de behandeling van een op deze synode ingediend 
voorstel om over te gaan tot de instelling van een 
deputaatschap appèlzaken . De indieners waren van 
mening dat het genoemde voorstel niet via de kerkelijke 
weg bij de GS ter tafel was gekomen. 

B.6b.2.2. De besluiten 3, 4, 5 en 6 betreffen het definitieve rapport 
van deputaten voor appélzaken ..   

 
 
B.6b.3. Besluiten: 
B.6b.3.1. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij de besluiten 1 en 2 van GS Zuidhorn 
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2002 in artikel 50, t.a.v. het verzoek om revisie van het 
besluit van GS Leusden 1999 betreffende de 
appélregeling handhaaft en dat de kerken daaraan 
gebonden zijn.  

B.6b.3.2. De besluiten 3-6 worden gehandhaafd en voor 
kennisgeving aangenomen. 

 
 
B.6b.4. Gronden: 
B.6b.4.1.De door de GS Leusden 1999 opgestelde appélregeling 

was via de zgn. kerkelijke weg op de agenda van de 
generale synode gekomen. 

B.6b.4.2. De besluiten 3-6 betreffen een appèlregeling die als 
zodanig niet meer functioneert binnen ons kerkverband. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 
B.6c.   KERKREGERING: Toepassing artikel 31 KO  
 
B.6c.2. Overweging 
 Het betreft hier een besluit met betrekking tot een bezwaar 

van een broeder uit Spijkenisse tegen de uitspraak van de 
particuliere synode van Holland-Zuid 2001 inzake het 
geschil tussen hem en de classis Hoogvliet. Tot 
beoordeling van dit besluit is de thans zittende generale 
synode niet geroepen omdat het om een zaak gaat die 
slechts één persoon betreft, een zgn. particuliere zaak, zie 
hiervoor het besluit van GS Heemse 1984/5, artikel 124. 

 
B.6c.3. Besluit: 
 De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij het besluit van GS Zuidhorn 2002 in 
artikel 59, t.a.v. de toepassing van artikel 31 KO handhaaft 
en de kerken daaraan gebonden zijn. 

 
B.6c.4. Grond: 
  De thans zittende synode is niet geroepen om deze 
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kwestie nader te beoordelen omdat het hier om een 
toepassing gaat van artikel 31 KO in een particuliere zaak. 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 
Artikel 20: Archief en documentatie, artikel 50 KO  

11-09-2010 
 
B.7. KERKREGERING: Archief en documentatie, artikel 50 

KO 
 
B.7.1. Materiaal 
 Generale Synode Ommen 1999, artikel 35 

Materiaal : 
1. rapport van de deputaten voor de kerkelijke archieven en 
 de documentatie van de geschiedenis van De 
 Gereformeerde Kerken in Nederland;  
2. brief van deputaten dd. 15 april 1993, vergezeld van de 
 jaarrekening over 1991, de conceptjaarrekening over 1992 
 en de begroting voor de jaren 1993 tot en met 1995; 
3.  aanvullend rapport dd. 16 april 1993, waarin verslag wordt 
 gedaan van de werkzaamheden rond werving en 
 aanstelling van een archivaris-documentalist en melding 
 wordt gemaakt van de  oplevering van het Archief- en 
 Documentatiecentrum (ADC). 
Besluit 1: 
1.  de arbeid en het beleid van deputaten in de verslagperiode 
 1990 - 1993 onder dankzegging  goed te keuren, met dien 
 verstande dat de concept-jaarrekening over 1992 wordt 
 aanvaard  onder voorbehoud van goedkeuring door de 
 accountant; 
2.  de aangeboden begroting voor de jaren 1993 tot en met 
 1995 goed te keuren. 
Besluit 2: 
Aan de nieuw te benoemen deputaten voor archief en 
documentatie de volgende opdrachten te  verstrekken: 
1. archief- en documentatiemateriaal te verzamelen en te 
 beheren, dat van belang is voor de  geschiedenis van De 
 Gereformeerde Kerken in Nederland met name sinds de 
 Vrijmaking van 1944 en volgende jaren; 
2. kennis en onderzoek op het gebied van de geschiedenis 
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 van De Gereformeerde Kerken in  Nederland te bevorderen, 
 met name door het toegankelijk maken van de aanwezige  
 collecties; 
3. speciale aandacht te besteden aan de herdenking van de 
 Vrijmaking in 1994 en de kerken te attenderen op de 
 diensten die het ADC met het oog daarop kan verlenen; 
4.  alle maatregelen te nemen die voor de instandhouding van 
 het ADC nodig zijn, alsmede die werkzaamheden uit te 
 voeren, die voortvloeien uit de aanstelling van de door 
 deputaten  benoemde archivaris-documentalist; 
5. de kerkeraden, de meerdere vergaderingen en haar 
 deputaatschappen, alsmede waar nodig en van belang ook 
 personen en instanties te dienen met advies en  
 voorlichting inzake de zorg voor archief- en 
 documentatiemateriaal; 
6. de kerkelijke vergaderingen speciaal te dienen met 
 richtlijnen en instructies voor een goed archiefbeheer; 
7. voor het geval dat de stichtingsvorm gehandhaafd blijft, het 
 bestuur te blijven vormen van de 'Stichting Exploitatie 
 Archief- en Documentatiecentrum Broederweg 16', 
 opgericht op 27  november 1989 en gevestigd te Kampen, 
 en zich in die kwaliteit te houden aan de besluiten van  de 
 generale synode van De Gereformeerde Kerken in 
 Nederland door welke zij zijn benoemd;  dit laatste dient 
 als clausule in de statuten van de stichting te worden 
 vastgelegd; 
8. de reeds verworven maar nu nog verspreide collecties te 
 doen bijeenbrengen en de archieven van de generale 
 synoden en haar deputaatschappen, thans nog bewaard en 
 beheerd door de Gereformeerde Kerk te Groningen-
 West, naar het ADC te doen overbrengen tegen een nader 
 te bepalen datum; 
9. overleg te voeren met elk generaal-synodaal 
 deputaatschap over het overbrengen van het oudere 
 gedeelte van zijn archief naar het ADC; 
10.de kerken te vertegenwoordigen in de Commissie tot 
 registratie van de Protestantse kerkelijke en semi-
 kerkelijke Archieven (CPA); 
11.contacten te onderhouden en activiteiten te ontplooien, die 
 voor het onder 1-10 genoemde noodzakelijk en nuttig zijn; 
12.toezicht te houden op de werkzaamheden van de 
 functionaris die met de dagelijkse uitvoering van het 
 onder 1, 2, 3, 5, 6, 8 t/m 11 genoemde is belast; 
13.van de kerken per 1 januari 1994 een quotum te vragen 
 van € 1,75 per lid per jaar en de  financiële administraties 
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 van de onder 7 genoemde stichting en van het 
 deputaatschap te laten controleren door een accountant; 
14.de generale synode te dienen met een voorstel hoe de 
 controle van de archieven en met name van het 
 generaal-synodaal archief het meest geëigend kan 
 plaatsvinden; 
15.aan de eerstvolgende synode over hun arbeid te 
 rapporteren. 

 
7.2. Overwegingen 
7.2.1. Wij kennen geen Archief- en Documentatiecentrum meer 

in de opzet zoals die er in 1993 was. In plaats daarvan 
hebben wij nu een archivaris wiens opdracht is om o.a. 
zorg te dragen voor het synode-archief van De 
Gereformeerde Kerken in Nederland.  

7.2.2. Besluit 2 van GS Ommen 1993, artikel 35, bevat o.a. de 
opdracht om archief- en documentatiemateriaal te 
verzamelen en te beheren dat van belang is voor de 
geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland 
met name sinds de Vrijmaking van 1944. Iets dergelijks 
lijkt, gezien de beperkte mogelijkheden die wij in de 
huidige situatie hebben, niet goed uitvoerbaar.  

7.2.3. Wel is het wenselijk en het overwegen waard om, in het 
kader van het levend houden van de geschiedenis van De 
Gereformeerde Kerken in Nederland, dat er een begin 
wordt gemaakt met het verzamelen en beheren van 
archief- en documentatiemateriaal rondom de Vrijmaking 
van 2003/4.  
 

7.3. Besluit 
 De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij de besluiten van GS Ommen 1993 in 
artikel 35, besluit 1 t.a.v. de rapportage van deputaten en 
2.1 t.a.v., het verzamelen en beheren van archief- en 
documentatiemateriaal handhaaft en de kerken daaraan 
gebonden zijn. De besluiten 2.2 t/m 2.15 worden 
opgeschort. 
 

7.4. Gronden 
7.4.1. Het gaat in artikel 35 van de Acta van GS Ommen 1993 
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over besluiten inzake het werk van de deputaten voor 
kerkelijke archieven en de documentatie van de 
geschiedenis van De Gereformeerde Kerken in Nederland 
die als zodanig correct zijn. 

7.4.2. Het gaat hier om de geschiedenis van de HERE met Zijn 
Kerk die levend gehouden dient te worden voor het 
nageslacht opdat ook dit nageslacht zal blijven roemen in 
de roemrijke daden van de HERE, zie Psalm 78. 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 
Artikel 21: Interpretatie artikel 66 KO  

11-09-2010 
 
B.8. KERKREGERING: Interpretatie artikel 66 KO 
 
B.8.1. Materiaal 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 42 
 
B.8.2. Overwegingen 
B.8.2.1. Het betreft hier een verzoek om een uitspraak van GS 

Berkel 1996 ten aanzien van de catechismusprediking te 
herzien en wel in deze zin dat de leerstellige prediking in 
de kerken op overeenkomstige wijze als de Heidelbergse 
Catechismus ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels als uitgangspunt mag hebben. 

B.8.2.2. Terecht houdt GS Leusden 1999 vast aan het principe dat 
de Heidelbergse Catechismus qua vorm, opzet en karakter 
het meest geschikt is om in de prediking de leer van Gods 
Woord samenvattend te verklaren. Daarnaast is er 
voldoende ruimte aanwezig om de andere 
belijdenisgeschriften mede te gebruiken bij het leerstellige 
onderwijs in de prediking. 

 
B.8.3.  Besluit: 
 De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij het besluit van GS Leusden 1999 in 
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artikel 42 t.a.v. de catechismusprediking handhaaft en de 
kerken daaraan gebonden zijn.  

 
B.8.4. Grond: 
 Terecht stelt GS Leusden 1999, in navolging van GS 

Berkel en Rodenrijs 1996, dat de H.C. qua vorm, opzet en 
karakter het meest geschikt is om in de prediking de leer 
van Gods Woord samenvattend te verklaren.  

 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 
 

Artikel 22: Pastoraat en Diaconaat, Gastlid-

maatschap 
11-09-2010 

 
B.10. KERKREGERING: Pastoraat en Diaconaat. 

Gastlidmaatschap  
 
B.10.1. Materiaal 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 67 
 Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 37 
 
B.10.2. Overwegingen 
B.10.2.1. De regeling ten aanzien van het zgn. gastlidmaatschap 

van jongeren betreft een zaak die door vier particuliere 
synoden in 1999 aan de orde werd gesteld omdat hun 
inziens de regel die GS Leeuwarden 1990 in artikel 65 van 
de Acta van deze synode hiervoor stelde niet afdoende 
was gebleken. 

B.10.2.2. Door GS Leusden 1999 werd een regeling opgesteld die 
het mogelijk maakte dat jongeren die bv. nog thuis wonen 
maar ook elders regelmatig verkeren i.v.m. studie of werk, 
lid konden worden van twee kerken. Daarbij gold de ene 
kerk als thuiskerk en de andere kerk als gastkerk. Het 
lidmaatschep van de thuiskerk gold dan als het ‘gewone’ 
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lidmaatschap, het lidmaatschap van de gastkerk gold als 
gastlidmaatschap. Onderscheid werd gemaakt tussen de 
‘gewone’ attestatie die gold voor de thuiskerk en de 
verblijfsattestatie die gold voor de gastkerk. Het doel 
hiervan was om de ambtelijke bearbeiding van deze 
jongeren zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.  

B.10.2.3. Door GS Zuidhorn 2002/2003 werd deze regeling iets 
aangepast.  

 
B.10.3. Besluit 
 De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat zij de besluiten van GS Leusden 1999, in 
artikel 67, en van GS Zuidhorn 2002, in artikel 37, t.a.v. 
het zgn. gastlidmaatschap handhaaft en de kerken 
daaraan gebonden zijn. 

 
B.10.4. Gronden 
B.10.4.1. De besluiten ten aanzien van het zgn. gastlidmaatschap 

zijn in de kerkelijke weg aan de orde gekomen en bevatten 
afspraken met het oog op een zo goed mogelijke 
ambtelijke bearbeiding van jongeren die thuis wonen en 
regelmatig elders verkeren.  

B.10.4.2. Ook voor de huidige generatie jongeren die thuis wonen 
en regelmatig, bv. in verband met studie of werk, elders 
verkeren is het goed dat de ambtelijke bearbeiding door 
verschillende kerkenraden wordt uitgevoerd aan de hand 
van een daarvoor vastgestelde regeling. 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
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Hoofdstuk 3 EREDIENST 
 

Artikel 23: Leespreken  
19-12-2009  

Materiaal: 
Rapport van het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen  
 
Overwegingen:  
1. In principe zou het niet aan de orde moeten zijn hoe oud de 

predikanten zijn, maar of de preken de toets der kritiek kunnen 
doorstaan. Daarbij wordt verwezen naar  een interview in 
Rechte Sporen met ds. D. v. Dijk. 

2. De prekensite van Amersfoort zou opgeschoond moeten 
worden zodat de preken, die volgens het synode besluit van de 
Synode Mariënberg 2005/2006, niet gelezen mogen worden, er 
niet meer te vinden zullen zijn.  

3. Om de door Deputaten gestelde datum van 1 januari 2005 bij te 
stellen naar de datum  van de vrijmaking, t.w. 20 september 
2003. 

4. Dat de hoeveelheid beschikbare digitale preken voor bijzondere 
dagen  en feestdagen snel opraakt. Op papier zijn er nog wel 
voldoende, maar die moeten ingescand worden. 

5. Dat kerkenraden de preken niet beoordelen, maar dat dit door de 
preeklezer zelf gebeurt, waarbij noodzakelijke aanpassingen 
eventueel in overleg met een preses of scriba van de kerkenraad 
gebeuren. 

6. Dat bij een tekort aan preken voor bijzondere dagen en 
feestdagen de preken van ds. S. de Marie door elke gemeente, 
m.u.v. Zwolle, met één jaar vertraging, gelezen zouden kunnen 
worden. 

7. Dat ds. S. de Marie deze preken, bij voldoende vraag, af zal 
staan aan Deputaten. 
8. De catechismusserie onder redactie van ds. Joh. Francke is 

gedigitaliseerd en kan ook gebruikt worden in de erediensten. 
 
Besluit 1: 
De synode besluit om aan het advies van de Synode Mariënberg 
2005/2006 inzake te lezen preken in erediensten het volgende toe te 
voegen: De synode acht tevens het lezen van preken geoorloofd 
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welke uitgegeven zijn door een kerk of uitgever vóór 1 januari 1990 
en geschreven zijn door predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-
jarige leeftijd hadden bereikt en die tijdens hun leven zich vóór 1 
januari 2005 niet hebben vrijgemaakt waarbij een belangrijke 
voorwaarde is, dat iedere preek vooraf inhoudelijk getoetst zal 
moeten worden onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
kerkenraad. Ten aanzien van de preken van de professoren is het 
advies om alléén de preken van de professoren D. Deddens en K. 
Deddens te lezen en van de overige professoren niet. 
 
Gronden: 
1.  De datum van 1 januari 1990 is gebruikt om een aanvaardbare 

aanloop te hebben naar de synode van Ommen-1993, waarvan 
de besluiten door onze kerken opnieuw beoordeeld worden of 
deze de toets van de Schrift kunnen doorstaan. 

2.  De datum van 1 januari 2005 is gebruikt omdat in 2004 nog 
vrijmakingen hebben plaatsgevonden. 

3.  Het lezen van preken van de professoren die in hun leven een 
verkeerde kerkelijke keuze gemaakt hebben kan op 
gevoelsmatige gronden weerstand oproepen, met uitzondering 
van de professoren D. Deddens en K. Deddens omdat de 
beschikbare preken van deze professoren door de kerken 
stilzwijgend als Schriftuurlijk zijn aanvaard en vóór 1 januari 1990 
uitgegeven zijn. 

4.  In de ter beschikking staande bestanden van de broeders C.A. 
Teunis en A. Admiraal levert dit ruim 500 extra preken op. 

 
 

Artikel 25: Beoordeling preken 
23-01-2010 

 
Materiaal : Het door deputaten geleverde voorstel 1A: 

Voorstel 1A : Verantwoordelijkheid voor de beoordeling van 
preken 
Besluit : De kerken zijn verantwoordelijk voor de beoordeling 

van preken of deze zijn ‘geoorloofd om te lezen in 
een eredienst’. 

Gronden : 
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1.  De gemeenten komen bij elkaar in 
erediensten, 1 Corinthe 11:17, Hebreeën 
10:25.   

2.  De kerk onderhoudt de zuivere prediking van 
het evangelie, NGB artikel 29. 

3.  De regeerders van de kerk moeten de ware 
godsdienst onderhouden en zorgen dat de 
ware leer voortgang heeft, NGB artikel 30. 

4.  Ambtsdragers moeten weren valse leer en 
dwaling, Kerkorde artikel 55. 

 
Overwegingen :  
1. Het besluit dat door deputaten is opgesteld is dusdanig 

vanzelfsprekend dat het in principe niet als besluit zou moeten 
worden weergegeven omdat het in die situatie niet dienstig kan 
zijn. 

2. Door de vanzelfsprekendheid van het door deputaten 
opgestelde besluit is het wenselijker dit als aanvullend of zelfs 
als eerste grond toe te voegen aan de gronden van andere 
besluiten. 

3. De gronden van het besluit kunnen van waarde zijn bij de 
gronden van het voorstel 1E van deputaten. 

4. Een besluit moet niet feitelijk alleen een reeks onderbouwingen 
zijn, waarvan de argumenten algemeen bekend zijn, want 
daarmee is dat besluit dan overbodig.  

5. Er kan eventueel een ander besluit geformuleerd worden waarin 
de verantwoordelijkheid en de verhouding tussen de deputaten 
Liturgische Voorzieningen en de kerkenraad wordt omschreven.  

6. In de gronden van het voorgestelde besluit staan steeds andere 
aanduidingen, t.w. de kerk, de regeerders en de ambtsdragers. 
Dit geeft verwarring omtrent de verantwoordelijkheidsstelling.   

 
Besluit :  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat het door deputaten 
voorgestelde besluit en gronden als beschreven in voorstel 1A niet 
als besluit zal worden gekenmerkt maar dat het voorgestelde besluit 
en de gronden als gronden kunnen dienen bij andere besluiten.  
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Gronden : 
1. Het besluit zoals omschreven in het voorstel 1A is te 

vanzelfsprekend om als besluit te kunnen dienen. 
2. Het voorgestelde besluit komt in de huidige vorm beter tot 

zijn recht als grond bij een ander besluit.  
3. De gronden en het voorgestelde besluit zijn belangrijke 

uitgangspunten en zullen daarom niet ongebruikt mogen 
blijven. 

 
 
Dit besluit wordt met 7 stemmen vóór genomen. Van de 
afgevaardigden onthouden 2 zich van stemming, terwijl  de drie 
deputaten, de broeders A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis, 
buiten stemming blijven. 
 

Artikel 26: Behandeling voorstel 1B uit aanvullend  
    rapport DLV  

23-01-2010  
 
Voorstel 1B : De kerken mogen preken gebruiken van ( lijst 1) de 
predikanten die tijdens hun leven geen verkeerde keus hebben 
gemaakt overeenkomstig het advies van de Generale Synode van 
Mariënberg, acta artikel 23, besluit 7.3. en van (lijst 2a) predikanten 
die vóór de vrijmaking waren van 1944, maar dat niet hebben mogen 
beleven en van (lijst 2b) predikanten die vóór 1 januari 1990 de 50-
jarige leeftijd hadden bereikt maar zich tot nu toe niet hebben 
gevoegd bij De Gereformeerde Kerken en van prof. D. Deddens en 
prof. K. Deddens.  
 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen (DLV) 
- Aanvullend Rapport van Deputaatschap Liturgische 
Voorzieningen 
 
Overwegingen: 
 1. Het belangrijkste criterium voor het lezen van een preek is niet de 

naam van de predikant, maar de Schriftuurlijkheid van de preek. 
Tot de Schriftuurlijkheid hoort ook het punt of de Schrift ten volle 
open is gegaan en er geen selectie is toegepast. 
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2. Er dient m.b.t. de ingang van de Woordverkondiging oog te zijn 
voor de beoordeling door de gemeente van de naam van een 
predikant die zich publiekelijk heeft uitgelaten tegen de (zaak van 
de) vrijmaking van 2003. 

3. De tekst van het besluit in het voorstel 1A zou als grond 1 onder 
het besluit van voorstel 1B geplaatst moeten worden. 

 
Besluit 1:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat de kerken twee lijsten met 
namen van predikanten onderhouden. 
 
Lijst 1: 
Predikanten die tijdens hun leven geen verkeerde kerkelijke keus 
hebben gemaakt, overeenkomstig het advies van de Generale 
Synode van Mariënberg, acta artikel 23, besluit 7.3. 
 
Lijst 2: 
a. Predikanten die tijdens hun leven de zaak van de vrijmaking-

1944 een warm hart toegedaan waren en die vóór augustus 
1944 zijn overleden, van deze predikanten worden thans op de 
lijst opgenomen de predikanten Ds. J.W. Tunderman en Ds. 
M.B. van ‘t Veer, en 

b.  Predikanten die tijdens hun leven zich niet gevoegd hebben bij 
De Gereformeerde Kerken en vóór 1 januari 1990 de 50-jarige 
leeftijd hadden bereikt en van de professoren: D. Deddens en K. 
Deddens. 

 
Gronden: 
1. De kerken zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van preken 

of deze  ‘geoorloofd worden geacht om te lezen in een 
eredienst’. 

2.  De predikanten van lijst 1 vallen onder het advies van de   
  Generale Synode van Mariënberg. 
3. De predikanten van lijst 2 hebben mogelijk preken geschreven 

welke, bij nader onderzoek, 'geoorloofd geacht zijn om te lezen 
in een eredienst'. 

4. Volgens mondelinge informatie zijn preken van Ds. J.W. 
Tunderman, D. Deddens en K. Deddens zonder bezwaar reeds 
gelezen in onze kerken. 
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5. Het beschikbaar hebben van namenlijsten geeft duidelijkheid en 
helpt om vergissingen tegen te gaan. 

 
Besluit 2:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit aan het deputaatschap 
Liturgische Voorzieningen de opdracht te geven om lijst 1 en lijst 2 
aan te leggen en te beheren. 
 
Grond: 
Opbouw en beheer van lijst 1 en lijst 2 behoort door de kerken 
duidelijk geregeld te zijn. 
 
De besluiten worden na elkaar besproken en elk met 8 stemmen 
voor en 1 onthouding genomen. De drie deputaten, de broeders A. 
Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis blijven buiten stemming. 
 

Artikel 27: Verklaring van preekbeoordeling 
23-01-2010  

 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
- Aanvullend Rapport van Deputaatschap Liturgische 
 Voorzieningen 
 
Overwegingen: 
1. De kerkenraden zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de 

preken. Ook voor het feit dat zij ten dienste van de zusterkerken 
de gronden zullen vermelden waarom na de toetsing een preek 
geoorloofd of ongeoorloofd wordt geacht om te lezen. 

2. Kerkenraden kunnen toetsingscriteria met elkaar uitwisselen om 
daarmee op termijn een zorgvuldiger toetsingsmethode te 
krijgen. 

3. verplaatst naar 1B omdat daar de zaak al betrekking op heeft . 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit een formulier ‘Verklaring van 
preek-beoordeling’, zie pagina 6 van dit rapport, voor gebruik door 
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de kerken vrij te geven voor het beoordelen of een preek van een 
predikant uit lijst 2 wel of niet ‘geoorloofd wordt geacht om te lezen in 
een eredienst’. 
 
Gronden: 
1.  Alleen preken die in overeenstemming zijn met de Schrift zijn 
 geoorloofd om te lezen in een eredienst. 
2. De handhaving van eenheid van onderwijs binnen de kerken is 

gediend met een uniforme werkwijze bij de weergave van de 
beoordeling van een preek. 

3. Het werken met een formulier en het beheren van de ingevulde 
formulieren door deputaten maakt het mogelijk dat de kerken op 
een ordelijke manier kunnen samenwerken bij het beoordelen 
van preken en kennis kunnen nemen van de 
beoordelingswerkzaamheden van elkaar. 

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. De drie 
deputaten, de broeders A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis, 
blijven buiten stemming. 
 

Artikel 28: Aanleg van digitaal preekbestand 
23-01-2010  

 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
- Aanvullend Rapport van Deputaatschap Liturgische 
 Voorzieningen 
 
Overwegingen: 
1. De Gereformeerde Kerken van het kerkverband zullen dankbaar 

gebruik maken van prekenbestanden die ter beschikking 
worden gesteld. 

2. De Gereformeerde Kerk van Amersfoort e.o. heeft te kennen 
geven de prekenbestanden op de site te willen overdragen aan 
De Gereformeerde Kerken met daarbij hun kennis en kunde. 

 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat de kerken een 
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gegevensbank gaan onderhouden met preken welke ‘geoorloofd 
worden geacht om te lezen in een eredienst’. 
 
In deze gegevensbank worden opgenomen: 
1.  Preken van predikanten uit lijst 1. 
2. Preken van predikanten uit lijst 2, indien één van de kerken 

hierover het oordeel ‘geoorloofd om te lezen in een eredienst’ 
heeft uitgesproken en plaatsing bij deputaten Liturgische 
Voorzieningen heeft aangevraagd onder toezending van de 
volledig ingevulde ‘Verklaring van preek-beoordeling’. 

 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit onder dank het aanbod van 
De Gereformeerde Kerk te Amersfoort e.o. te aanvaarden, dat de 
bestanden van de preken, alsmede de daar aanwezige kennis en 
kunde, ter beschikking worden gesteld aan de kerken. 
 
Besluit 3: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit de prekenbestanden op de 
website van de kerken te plaatsen onder beheer van deputaten 
Liturgische Voorzieningen in overleg met deputaten-curatoren 
Landelijk Kerkblad en Websites. 
 
Gronden: 
1. Het onderhouden van prekenbestanden ten behoeve van de 

kerken is een verantwoordelijkheid voor de kerken gezamenlijk. 
2. Het deputaatschap Liturgische Voorzieningen heeft mede tot 

taak om te voorzien in een voldoende aanbod van te lezen 
preken. 

3. De kerk van Amersfoort heeft inmiddels aan deputaten 
Liturgische Voorzieningen aangeboden de bestanden, met 
daarbij behorende kennis en kunde, te willen overdragen aan de 
kerken. 

 
De drie besluiten worden elk met algemene stemmen genomen.  De 
drie deputaten, de broeders A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis, 
blijven buiten stemming. 
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Artikel 29: Behandeling voorstel 1E uit aanvullend  
    rapport van DLV 

23-01-2010  
 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
- Aanvullend Rapport van Deputaatschap Liturgische 
Voorzieningen 
 
Overwegingen: 
1. Het Deputaatschap Liturgische Voorzieningen is 

verantwoordelijk voor het opnemen in het prekenbestand van 
preken van predikanten uit lijst-2.  

2. Het is de taak van de kerkenraad om de formulieren ‘Verklaring 
van preekbeoordeling’ in te vullen en te verzenden naar 
deputaten LV als hij een door hem goedgekeurde preek in het 
prekenbestand wil laten opnemen.  

3. De in het voorstel opgenomen verplichting om het formulier 
‘Verklaring van preekbeoordeling’ volledig in te vullen, vormt 
mogelijk een drempel bij het indienen ervan. Voorgesteld wordt 
om het woord ‘volledig’ uit de tekst van het besluit te halen. 

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat een preek van een 
predikant uit lijst 2 wordt opgenomen in het bestand van preken 
welke ‘geoorloofd worden geacht om te lezen in een eredienst’ 
indien een kerkenraad daartoe een verzoek indient bij deputaten 
Liturgische Voorzieningen onder toezending van een zo volledig 
mogelijk ingevulde ‘Verklaring van preek-beoordeling’. 
De betreffende verklaring wordt door deputaten Liturgische 
Voorzieningen gepubliceerd. 
 
Gronden: 
1. Een kerkenraad is de bevoegde instantie om uit te spreken dat 

een preek is ‘geoorloofd om te lezen in een eredienst’. 
2. De reden waarom een preek ‘geoorloofd wordt geacht om te 

lezen in een eredienst’ behoort toetsbaar te zijn. 
3. Binnen een kerkverband is samenwerking mogelijk inzake het 

toetsen van preken. 



32 
 

4. De kerk onderhoudt de zuivere prediking van het evangelie, 
NGB artikel 29. 

5. De regeerders van de kerk moeten de ware godsdienst 
onderhouden en zorgen dat de ware leer voortgang heeft, NGB 
artikel 30. 

6. Ambtsdragers moeten weren valse leer en dwaling, KO art 55 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  De drie 
deputaten, de broeders  
A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis, blijven buiten stemming. 
 

Artikel 30: Behandeling voorstel 1F, 1G, 1H en 1I uit  
    aanv. rapport van DLV 

13-02-2010 
 
Voorstel 1F, 1G, 1H en 1I : de voorstellen 1F en 1H worden 
gedurende de bespreking van de vergadering via een ingediend 
amendement samengevoegd. Tijdens de bespreking worden de 
voorstellen 1G en 1I, gezien de overeenkomsten in de voorgestelde 
besluiten, ook meegenomen. 
 
Materiaal:  De door deputaten geleverde voorstellen 1F, 1G, 1H en 
1I in zijn geheel: 

Voorstel 1F :  Verwijdering van een preek uit de lijst van 
preken welke zijn ‘geoorloofd om te lezen 
in een eredienst’  

Besluit :  Een preek van een predikant uit lijst-2 
wordt verwijderd uit de lijst van preken 
welke worden geacht te zijn ‘geoorloofd 
om te lezen in een eredienst’ indien één 
van de kerken daartoe een volledig 
ingevulde ‘Verklaring van preek-
beoordeling’ indient bij Deputaten 
Liturgische voorzieningen.  

Het betreffende verzoek wordt door Deputaten Liturgische 
Voorzieningen gepubliceerd.  
Gronden : 
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1.  Een kerkenraad is de bevoegde instantie om uit te 
spreken dat een preek niet is ‘geoorloofd om te lezen 
in een eredienst’.  

2.  De reden waarom een preek niet is ‘geoorloofd om 
te lezen in een eredienst’ behoort toetsbaar te zijn.  

3.  Binnen een kerkverband is samenwerking mogelijk 
inzake het toetsen van preken.  

 
Voorstel 1G: Digitaal bestand van preken waarvan nog niet 

het oordeel ‘geoorloofd om te lezen in een 
eredienst’ is uitgesproken door één van de 
kerken  

Besluit:  De kerken onderhouden van predikanten 
uit lijst-2 een digitaal bestand van preken 
welke uitgegeven zijn door een 
kerkenraad of uitgever vóór 1 januari 
1990, waarvan één van de kerken aan 
deputaten Liturgische Voorzieningen nog 
niet het oordeel heeft gegeven van 
‘geoorloofd om te lezen in een eredienst’.  

Gronden: 
1. Het aanleggen van prekenbestanden is een 

verantwoordelijkheid van de kerken. 
2.  Het onderhouden van een prekenbestand van 

preken welke mogelijk zijn ‘geoorloofd om te lezen in 
een eredienst’ is een gemeenschappelijk belang van 
de kerken. 

 
Voorstel 1H: Bestand van preken welke niet zijn 

‘geoorloofd om te lezen in een eredienst’  
Besluit:  De kerken onderhouden een bestand van 

preken waarvan  door één der kerken 
uitgesproken is dat deze niet is 
‘geoorloofd om te lezen in een eredienst’.  

Grond: Duidelijk behoort te zijn welke preken niet 
zijn ‘geoorloofd om te lezen in een 
eredienst’. 

 
Voorstel 1I: Bezwaren tegen preken van predikanten uit 
lijst-1  
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Besluit Een kerkenraad die bezwaar heeft tegen 
een preek of een gedeelte daarvan, van 
een predikant uit lijst-1 meldt dat, met 
redenen omkleed, aan deputaten 
Liturgische Voorzieningen.  
Deputaten geven dit oordeel met de 
motivering door aan de kerken en 
verbinden dit bezwaar met motivering 
aan de desbetreffende preek in het 
bestand waarin deze is gepubliceerd. 

Gronden: 
1. Kennisname van een bezwaar tegen een preek van 

een predikant uit lijst-1 kan dienstbaar zijn aan het 
Schriftuurlijk verantwoord houden van de preken 
welke in erediensten worden gelezen.  

2. De kerken behoren hun inzichten met elkaar te delen 
omtrent de te lezen preken als er zorgen zijn of de 
preek of een deel daarvan de toets van de Schrift 
niet kan doorstaan. 

 
Overwegingen:  
1. Het is de taak van Deputaten Liturgische Voorzieningen middels 

een gecoördineerd systeem om ervoor te zorgen dat de kerken 
behoed worden voor het feit dat er preken gelezen zullen 
worden die Gods Woord tekort doen of t.a.v. bepaalde 
passages discutabel zijn.  

2. Het is de taak van de kerkenraden om bij bezwaren t.a.v. 
preken van predikanten uit lijst 2 de daartoe bestemde 
formulieren met daarop vermeld de gronden van het bezwaar te 
sturen naar Deputaten Liturgische Voorzieningen. 

3. De bestanden met preken zullen in de komende jaren  
uitgebreid worden met preken die wel geoorloofd geacht zijn om 
te lezen, maar, die nog niet gedigitaliseerd zijn. Verder zullen 
toegevoegd worden preken van nog in leven zijnde predikanten 
die onder de nieuwe criteria vallen maar nog niet getoetst zijn. 

 
Besluit 1F:  
De kerkenraad die een gegrond bezwaar heeft tegen een preek van 
een predikant uit lijst-2 meldt dit aan alle kerkenraden en tevens 
middels het formulier ‘Verklaring van preekbeoordeling’ aan 
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deputaten Liturgische Voorzieningen, die deze preek vervolgens 
verwijdert uit de lijst van preken welke geoorloofd worden geacht om 
te lezen in een eredienst. Deputaten plaatsen de bewuste preek in 
de lijst van preken welke niet geoorloofd worden geacht om te lezen 
in een eredienst. 
 
Besluit 1G: 
De kerkenraad die een gegrond bezwaar heeft tegen een preek van 
een predikant uit lijst-1 meldt dit aan alle kerkenraden en tevens aan 
deputaten Liturgische Voorzieningen, die het gegronde bezwaar 
vervolgens  toevoegt aan de desbetreffende preek in het bestand 
waarin deze preek is gepubliceerd. 
 
Gronden: 
1. GS Zwolle 2007 heeft besloten in art. 42, dat een kerkenraad 

die gegronde bezwaren heeft tegen een gepubliceerde 
leespreek alle kerkenraden in het kerkverband vertrouwelijk 
informeert over de aard van deze bezwaren. 

2. De deputaten Liturgische Voorzieningen zijn verantwoordelijk 
voor het beheren van de lijst van ‘preken welke geoorloofd 
worden geacht om te lezen in de eredienst’ en voor het beheren 
van de daarbij behorende bestanden. 

3. Duidelijk behoort te zijn welke preken niet ‘geoorloofd worden 
geacht om te lezen in de eredienst.’ 

 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. De 
deputaten A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis blijven buiten 
stemming.  
 
 

Artikel 31: Prekenverzameling   
13-02-2010 

Voorstel 2: De prekenverzameling 
 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
 
Overwegingen: 
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1.  Deputaten Liturgische Voorzieningen (DLV) zijn 
verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van bestanden 
van preken die in de erediensten geoorloofd worden geacht om 
te lezen. 

2. Het is de taak van de kerken om het aantal preken en de 
beschikbaarheid daarvan op peil te houden zodat er geen tekort 
zal ontstaan.  

 
Besluit :  
De synode geeft aan het deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
de opdracht om één of meer bestanden aan te leggen en te beheren 
van preken welke gelezen kunnen worden in de erediensten. Zij 
zullen de preken ter beschikking te stellen aan de kerken; met dien 
verstande dat de preken in deze prekenbestanden alleen preken 
bevatten die voldoen aan de door de synodes gegeven adviezen ter 
zake van het lezen van preken in de erediensten. 
 
Gronden: 
1.  Het beschikbaar hebben van te lezen preken is een 

verantwoordelijkheid van de kerken. 
2.  De door de kerken ten behoeve van de erediensten verzamelde 

preken, behoren beschikbaar te zijn voor de kerken. 
3.  Opbouw en beheer van de bestanden behoort door de kerken 

duidelijk geregeld te zijn. 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. De deputaten 
A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis blijven buiten stemming.  
 
 

Artikel 32: Uitbreiding aantal gedigitaliseerde 
preken 

13-02-2010  
Voorstel 4 :  Het uitbreiden van het aantal gedigitaliseerde preken. 
 
Materiaal: 
- Rapport van Deputaatschap Liturgische Voorzieningen 
 
Overweging: 
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1. Het is de taak van de kerken om het aantal gedigitaliseerde 
preken en de beschikbaarheid daarvan op peil te houden c.q. te 
brengen zodat er geen tekort zal ontstaan. 

 
Besluit: 
De kerken zullen naar vermogen mee werken onder leiding van 
deputaten aan het digitaliseren van preken in overeenstemming met 
de richtlijnen welke door de GS zijn vastgesteld.  
 
Gronden: 
1. De Woordbediening is een verplichting voor en 

verantwoordelijkheid van de kerken. 
2. Het beschikbaar hebben van voldoende leespreken is een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
3. De kerken behoren naar vermogen actief te speuren naar 

preken die vallen onder de door de synode vastgestelde kaders. 
4. Het onderhouden en het ter beschikking stellen van het digitale 

prekenbestand is een verantwoordelijkheid van het 
deputaatschap Liturgische Voorzieningen. 

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. De deputaten 
A. Admiraal, W. Snippe en C.A. Teunis blijven buiten stemming.  
 
 
Artikel 33: Rapport Deputaten Onderzoek Herziene  
    Statenvertaling  

12-06-2010 
 
Materiaal: 
1. Rapport Deputaten Onderzoek Herziene Statenvertaling 
2. Aanvullend Rapport Deputaten Onderzoek Herziene 
 Statenvertaling 
 
Overwegingen:  
De Herziene Staten Vertaling, is vertaald vanuit de grondtekst en 
niet vanuit de Statenvertaling zelf.  Er zijn een aantal vragen gerezen 
voor wat betreft de vertaling van sommige teksten. Deze vragen zijn 
door omstandigheden niet naar de  Stichting Herziening Staten 
Vertaling gestuurd. 
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Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om schriftelijk te informeren bij 
de Stichting Herziening Statenvertaling of er nog een mogelijkheid is 
om wijzigingen voor te stellen en of die mogelijkheden nog zinvol zijn 
i.v.m. de vorderingen van het drukproces. 
 
Grond: 

1. In de Herziene Staten Vertaling zijn een aantal teksten 
zodanig vertaald dat er vragen zijn gerezen over de 
gebruikte vertaling en de juistheid er van. Omdat het Gods 
Woord betreft zal er gestreefd moeten worden om zo dicht 
mogelijk bij de grondtekst te blijven. In een enkel geval is dit 
discutabel.  

2. Het is onzeker of de aangegeven datum voor een uiterlijke 
inzending van amendementen strikt aangehouden wordt.  

 
Dit besluit wordt met 11 stemmen voor en 1 stem tegen genomen.  
 

Artikel 34: Benoemen Deputaten Onderzoek HSV  
16-10-2010 

Materiaal: 
- Voorstel benoeming zuster E. Godschalk-Wielenga en broeder 

P. van Ewijk tot deputaat Onderzoek HSV 
 
Overwegingen: 
1. Voor het deputaatschap is het een goede zaak als de nieuwe 

deputaten kennis hebben van de Griekse en Latijnse taal. 
2. Iemand die niet gestudeerd heeft kan door grote interesse en 

motivatie voor het onderzoekswerk van de HSV ook mee 
werken binnen het deputaatschap. 

  
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen besluit  de benoeming van 
zuster E. Godschalk-Wielenga en broeder P. van Ewijk tot deputaat 
Onderzoek HSV, na hun instemming daarmee, te accorderen.   
 
Gronden:  
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1. Zuster E. Godschalk-Wielenga heeft een academische opleiding 
en i.v.m. haar studierichting ook enige  kennis van de Griekse 
en Latijnse taal. 

2. Broeder P. van Ewijk, die geen academische opleiding heeft 
gedaan, heeft in de afgelopen periode al veel werk verricht voor 
het deputaatschap en wil daar graag mee doorgaan. 

  
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 35: Aangepaste kerkdiensten voor     
    gehandicapten 

11-09-2010 
 
C.2. EREDIENST. Aangepaste kerkdiensten voor 

gehandicapten. 
 
C.2.1. Materiaal: 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 41.  
 Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 52-54. 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 63, 64. 
 Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 91, 93. 
 
C.2.2.    Overwegingen 
C.2.2.1. GS Ommen 1993 besluit dat aangepaste erediensten voor 

verstandelijk gehandicapte broeders en zusters naar de 
Schrift is. Tevens besluit zij dat dit als het mogelijk is in 
een reguliere eredienst met heel de gemeente moet 
plaatsvinden. Indien dat niet mogelijk is omdat er 
aanpassingen op vrijwel alle onderdelen van de liturgie 
nodig zijn, dan een extra dienst te beleggen voor deze 
broeders en zusters en de overige leden van de gemeente 
vrij te laten deze extra dienst te bezoeken. Ook besluit zij 
dat voor deze diensten afgeweken mag worden van de 
artikelen 65 en 67 KO. Deze synode besloot verder om 
deputaten te benoemen om te inventariseren wat zich 
inhoudelijk en organisatorisch heeft ontwikkeld in de 
kerken. Uit dit laatste blijkt duidelijk, dat er in de kerken al 
geëxperimenteerd wordt met deze kwestie. Het lijkt er op 
dat Ommen hierbij wil aansluiten en de zaken wil gaan 
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coördineren in plaats van terug brengen tot wat 
afgesproken is in de kerkorde. 

C.2.2.2. De gronden door GS Ommen 1993 genoemd bij het besluit 
dat aangepaste diensten naar de Schrift zijn, zijn 
aanvechtbaar. Dat is dan ook gebeurd door een aantal 
kerken op GS Berkel en Rodenrijs 1996. Het beroep op 1 
Cor. 12:24b voor het geven van speciale zorg aan 
verstandelijk gehandicapte gemeenteleden, houdt niet 
automatisch in dat er dus aangepaste diensten voor deze 
doelgroep moeten worden belegd. Extra pastorale zorg 
geven aan, is nog iets anders dan aangepaste 
erediensten. Vallen kerkdiensten ook onder die zorg? We 
lezen nergens in Gods Woord dat er, wanneer de 
gemeente samenkomt, er aanpassingen voor bepaalde 
groepen in de eredienst worden aangebracht. Wel lezen 
we steeds dat heel Gods volk dan voor Gods aangezicht 
kwam, van klein tot groot!  

 De bezwaren tegen het besluit en de gronden van Ommen 
worden door Berkel afgewezen, zonder de bezwaren met 
deugdelijke argumenten te weerleggen.  

C.2.2.3. Voorts wordt door GS Ommen 1993 bij het besluit dat 
aangepaste diensten naar de Schrift zijn in de gronden 
verwezen naar GS Leeuwarden 1920, artikel 25 en GS 
Utrecht 1943, artikel 261. Ook hiertegen wordt door een 
aantal kerken bezwaar aangetekend. Er wordt op gewezen 
dat genoemde besluiten niet handelen over een speciale 
groep binnen de gemeente, maar over gemeenteleden / 
christenen die gebonden zijn aan een bepaalde plaats. 
Maar ook dit bezwaar wordt door GS Berkel 1996 
afgewezen, met als argument dat niet verwezen is naar 
GS Leeuwarden 1920 en GS Utrecht 1943 om aan te 
geven dat het geoorloofd is om een kerkdienst te beleggen 
met een deel van de gemeente, maar om aan te geven 
hoe ver aanpassing wel kan gaan. 

 Echter in de acta van GS Leeuwarden 1920, artikel 25, 
wordt wel een besluit genomen over het bedienen van het 
Heilig Avondmaal in stichtingen, maar er worden geen 
gronden aangevoerd waarom dit kan. Ook in het 
commissierapport worden geen gronden uit de Schrift 
genoemd. Hooguit wordt gewezen op de historie. 
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C.2.2.4. Het besluit 4 van GS Ommen 1993 in artikel 41, om 
studiedeputaten eredienst te benoemen, is door GS 
Mariënberg 2005 reeds afgewezen en buiten werking 
gesteld.   

C.2.2.5. Het besluit van GS Ommen 1993 in artikel 41 om vergaand 
af te mogen wijken van artikel 65 lid b en 67 KO is in strijd 
met de duidelijke bedoeling van deze artikelen (zie ook art. 
84 KO), waardoor deze artikelen dusdanig worden 
opgerekt zonder dat deze artikelen gewijzigd werden. 
Reeds door GS Mariënberg 2005 is het genoemde besluit 
van GS Ommen 1993, artikel 41, afgewezen (GS 
Mariënberg, artikel 25F); zie ook de daar genoemde 
overwegingen en gronden.  
Bovendien besloot Ommen dat het toegestaan was af te 
wijken van betreffende kerkorde artikelen, terwijl ze 
studiedeputaten benoemde om uit te zoeken of dit wel kon. 
Op deze manier wordt vooruitgegrepen op een zaak die 
nog in studie is. Hiermee rijdt men benoemde deputaten in 
de wielen.  

C.2.2.6. De aangepaste erediensten moeten zoveel mogelijk 
aansluiten bij het bevattingsvermogen en de 
belevingswereld van de doelgroep. Dit besluit van GS 
Berkel 1996, acta artikel 54, besluit 2 vloeit voort uit het 
principe besluit van GS Ommen 1993, artikel 41, besluit 1.  

C.2.2.7. Door GS Leusden 1999, artikel 63 en 64 worden teksten 
en formulieren vastgesteld voor gebruik in aangepaste 
diensten. Ook hier zaken die voortvloeien uit het 
principebesluit van GS Ommen 1993, artikel 41, besluit 1. 

C.2.2.8. Op GS Zuidhorn 2002, artikel 91 en 92 komt een verzoek 
van een kerk aan de orde om deputaten alsnog een 
studieopdracht te geven met betrekking tot diensten met 
een ander karakter, zoals gastendiensten, vespers, 
evangelisatie- en 'open deur'-diensten, diensten via de 
media etc. 
Besloten wordt om dit verzoek af te wijzen, met als grond 
dat op basis van de door GS Zuidhorn 2002 aangenomen 
koersbepaling inzake art. 65 en art. 67 KO kerkenraden 
aan erediensten met aanpassingen voor gasten op 
zorgvuldige en doelmatige wijze invulling kunnen geven, 
met inachtneming van de kerkelijke afspraken als in 
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bovengenoemde artikelen. In feite wordt hier de 
aangepaste dienst voor geestelijk gehandicapten gebruikt 
als breekijzer om ook in andere situaties vrijheid van 
handelen te hebben en de synode stemt hierin toe. 
Het besluit van GS Leeuwarden 1920, artikel 25 werd door 
GS Zwolle 2007 afgewezen (art. 25) 

 
C.2.3.    Besluit 
 De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993, artikel 
41 en GS Berkel 1996, artikel 52-54 en GS Leusden 1999, 
artikel 63 en 64 en GS Zuidhorn 2002, artikel 91 en 93, 
vervallen zijn en dat de kerken daaraan niet meer 
gebonden zijn.  

 
C.2.4. Gronden 
C.2.4.1. Gods Woord leert nergens dat het geoorloofd en nuttig zou 

zijn, dat er speciale kerkdiensten of aangepaste 
kerkdiensten voor gemeenteleden met een verstandelijke 
handicap moeten of mogen worden belegd. Ook niet dat in 
de samenkomsten van God met zijn volk de priesters zich 
zouden moeten richten op het niveau van verstandelijk 
gehandicapten. Daarentegen lezen we wel dat de vaders 
hun kinderen en mannen hun vrouw moeten uitleggen 
hetgeen niet werd begrepen in de eredienst (Ex. 12:26 en 
27; 1 Cor. 14:34 en 35).  

C.2.4.2. In 1 Cor. 12:24b en 25 wordt niet gesproken over het 
aanpassen van kerkdiensten. De apostel Paulus spreekt in 
de hoofdstukken 12 t/m 14 over de verschillende gaven 
van de ene Geest en over het ene lichaam van de 
gemeente. Al die afzonderlijke leden, ieder met hun eigen 
door de Geest geschonken gaven, vormen samen het 
lichaam van Christus en hebben elkaar nodig, ja kunnen 
elkaar niet missen. Paulus heeft het daar ook niet over 
verstandelijk gehandicapten. Hij heeft het daar zelfs niet 
over zwakkeren en minder bedeelden in de gemeente, 
maar hij heeft het in de beeldspraak over leden van het 
lichaam, die het zwakst schijnen. De apostel sluit hier aan 
bij de leden van het ene lichaam, uitgewerkt in vers 13: 
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Joden, Grieken, slaven en vrijen. Joden werden belangrijk 
geacht, maar slaven waren niet in tel. Vervolgens komt hij 
tot de beeldspraak over de verschillende leden van het 
lichaam. Het oog en het oor lijken belangrijker dan de voet. 
Zonder hart kan geen mens leven, maar zonder voet wel. 
Toch is een lichaam niet compleet, wanneer er een lid 
ontbreekt en kan het niet optimaal functioneren.  

C.2.4.3. Het besluit van GS Leeuwarden 1920, artikel 25 en van 
GS Utrecht 1943, artikel 261 handelt niet over een speciale 
doelgroep binnen de gemeente, maar over broeders en 
zusters die gebonden zijn aan een bepaalde plaats 
wegens ziekte.  

C.2.4.4. Om aan te geven hoe ver een aanpassing voor een 
bepaalde groep mag gaan wordt verwezen naar GS 
Leeuwarden 1920 en GS Utrecht 1943. De besluiten van 
genoemde synodes berustten niet op deugdelijke gronden 
uit Schrift, belijdenis of kerkorde. Verwijzing naar zo’n 
besluit dat zelfs niet Schriftuurlijk onderbouwd is, toont 
hooguit aan dat een bepaald besluit genomen werd, maar 
toont niet aan de juistheid van het besluit.  
Het besluit van GS Leeuwarden 1920, artikel 25 werd door 
GS Zwolle 2007 (art. 25) afgewezen. 

 C.2.4.5. De artikelen 65 en 67 KO zijn in gemeenschappelijk 
overleg en in eensgezindheid aanvaard door alle kerken. 
Ook hebben de kerken het volgende beloofd: “zij zullen 
zich erop toeleggen de bepalingen van deze kerkorde na 
te leven”,(art. 84 KO). 

 De kerken hebben daar tevens afgesproken, dat wanneer 
dit in het belang van de kerken is, de kerkordeartikelen 
behoren te worden gewijzigd. Dat moet dan gebeuren door 
een generale synode en dient in de kerkelijke weg aan de 
orde te worden gesteld. Geen enkele synode mag zomaar 
een afspraak uit de KO verruimen of buiten werking 
stellen. 

C.2.4.6. Het is niet juist dat er enerzijds studiedeputaten worden 
benoemd inzake de strekking van artikel 65 KO en 
anderzijds dezelfde synode al uitspreekt dat er afgeweken 
mag worden van de artikelen 65 en 67 KO. 

C.2.4.7. De besluiten van GS Berkel 1996, artikel 52-54 en GS 
Leusden 1999, artikel 63 en 64 en GS Zuidhorn 2002, 
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artikel 91 en 93 vloeien voort uit het principebesluit van GS 
Ommen 1993. Het besluit van GS Ommen werd door de 
genoemde synoden bevestigd en verder uitgewerkt.  

C.2.4.8. Het besluit 4 van de GS Ommen 1993, artikel 41, om 
studiedeputaten eredienst te benoemen, is door GS 
Mariënberg 2005 (art. 25 F) reeds afgewezen en buiten 
werking gesteld.   

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 36: Orden van dienst 
11-09-2010 

 
C.3.   EREDIENST: Orden van dienst 

 
C.3.1.   Materiaal 

Generale Synode Ommen 1993, artikel 46 
Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996, artikelen 
59-62 
Generale Synode Leusden 1999, artikel 49 
Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikelen 70-72 

 
C.3.2.  Overwegingen 
C.3.2.1.  Artikel 46 van de GS van Ommen 1993 is een van de 

grondslagen van de nadien opeenvolgende besluiten voor 
wat betreft vernieuwing en verandering in liturgie en 
eredienst.  In die besluitvorming wordt steeds verder van 
Gods Woord en de belijdenis van de kerk afgeweken. 

C.3.2.2.  Op de Generale Synode van Mariënberg 2005 is artikel 46 
van de GS van Ommen 1993 aan de orde geweest. 
Besluiten uit het genoemde artikel t.a.v. gezangen en 
kerkmuziek zijn daarbij vervallen verklaard (GS 
Mariënberg 2005, art 25 besluit Ec3). Een van de 
overwegingen daarbij was dat er reeds op de GS Ommen 
1993 door de rapporteur van het meerderheidsrapport is 
gewezen op het gevaar, dat een deputaatschap dat gaat 
inventariseren en onderzoeken, van alles loshaalt waar de 
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kerken niet om hebben gevraagd (GS Mariënberg, art. 25 
overweging Ec2.1.). Ook t.a.v. de opdracht van het 
deputaatschap om liturgische bezinning te inventariseren 
en te verwerken geldt dezelfde overweging. 

C.3.2.3.  Van de Generale Synode van Leusden 1999 is artikel 49.4 
besproken door de GS Mariënberg 2005 (art. 25 Ea) Dit 
artikel 49.4 gaat over het ordinarium. Samen met alle 
andere besluiten die ruimte geven voor een ordinarium als 
liturgie, of iets soortgelijks, zijn deze besluiten vervallen 
verklaard. In de eredienst behoort Gods Woord de centrale 
plaats te hebben. 

C.3.2.4.  Het is treffend en tegelijk treurig dat de besluiten genoemd 
in art. 46 van de GS van Ommen genomen zijn op voorstel 
van de minderheid van de commissie, terwijl er binnen de 
commissie zeer terecht tegen is gewaarschuwd: 
a.  Zie onder grond 2 bij besluit 2 art. 46 GS Ommen 
1999. 
b.  De GS moet besluiten op grond van concrete 

resultaten. Nu kan er van alles losgehaald worden 
waar de kerken niet om hebben gevraagd. 

c.  Is een studiedeputaatschap echt nodig? Is de 
voorgestelde taakstelling niet te onbegrensd? Waar 
begint en eindigt het inventariseren? 

d.  Bij de vraag naar een eventueel nieuw doopformulier 
wordt verwezen naar art. 33 KO dat betekent: als het 
over het Kerkboek gaat, moeten de besluiten van 
voorgaande synoden over het Kerkboek erbij worden 
betrokken en als men van oordeel is dat wijziging 
daarvan noodzakelijk is, moet dat bewezen worden. 

e.  Er wordt gewezen op het verzoek van de PS Zuid-
Holland (GS Ommen 1999, materiaal 1, art. 46). Hier 
wordt niets concreet naar voren gebracht. Bovendien 
bewijst zij niet dat haar verzoek niet door haarzelf 
behandeld kan worden. 

Voor de punten b t/m e is gebruik gemaakt van de 
bespreking bij artikel 46 van GS Ommen 1999 zoals die in 
de Acta is opgenomen. 

C.3.2.5.  Ook wordt door GS Ommen 1999 de deur geopend naar 
zelfstandig opererende deputaat-schappen. Waardoor de 
eenheid van het kerkverband ernstig in gevaar komt. Het 
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is op te merken in de opdrachten die het door Ommen 
ingestelde deputaatschap krijgt: 
a. Inventariseren liturgische bezinning. 
b. Onderzoek naar variatie en uitbreiding orden van dienst. 
c. Het aantal liturgische formulieren. 
d. Onderzoek naar wenselijkheid en mogelijkheid van 
uitbreiding gezangen. 
e. Bezinning op uitgangspunten. 
Door de opdrachten niet concreet gericht te formuleren, 
ontstaat een deputaatschap die zichzelf grenzen, of juist 
niet!, stelt. Het is dan ook de synode en niet het 
deputaatschap, die verantwoordelijk is voor de grote 
vrijheid en verzelfstandiging van een deputaatschap. Als 
een deputaatschap komt met allerlei nieuwe zaken en 
voorstellen, dan wordt afgeweken van de kerkelijke weg 
zoals omschreven in art. 30 KO. Nieuwe zaken kunnen 
alleen aan de orde worden gesteld in de weg van 
voorbereiding door de mindere vergadering. 

C.3.2.6.  In grond 1.1. onder besluit 1 van art. 46 (GS Ommen) 
wordt gesproken over een brede liturgische bezinning die 
op gang is gekomen. Echter, er wordt op geen enkele 
manier gesproken over de noodzaak, de wenselijkheid en 
de Schriftuurlijkheid van een dergelijke bezinning.  

C.3.2.7.  In grond 1.4. onder besluit 1 van art. 46 (GS Ommen) 
wordt de bestaande criteria nog meer geweld aan gedaan, 
door te spreken van “het verlangen naar meer 
afwisseling”. Niet meer het: zo zegt de HEERE, maar het 
verlangen van de mens gaat voorop. 

C.3.2.8.  Op de Generale Synodes van Middelburg (1933) en 
Kampen (1975) zijn twee orden van dienst aangenomen, 
die heel duidelijk als uitgangspunt hadden dat de eredienst 
een Verbondsontmoeting was tussen God en Zijn volk met 
de Woordverkondiging in het middelpunt. Daarmee werd 
aangegeven dat wij in de eerste plaats God ontmoeten en 
luisteren naar Hem. In die heilige samenkomsten hebben 
we slechts eerbiedig te luisteren naar Hem en ook alleen 
maar te vragen: HEERE, hoe wilt U dat wij zullen doen? 
De liturgische bezinning van de jaren ’90 (en misschien al 
wel eerder) vragen inspraak van de mens. Met daarbij 
aandacht voor gevoel en beleving, hoe willen wij de HERE 
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dienen. Voorbeelden daarvan zijn dat de term 
‘Verbondsgesprek’ voor de eredienst verdwijnt. Er komt 
dus ruimte voor een orde van dienst, zoals het ‘ordinarium’ 
dat de viering van het avondmaal (oorspronkelijk mis!) 
centraal stelt. Het is noodzakelijk om alle besluiten die 
ruimte geven aan deze ontwikkelingen af te wijzen. 

C.3.2.9.  Er valt onder “materiaal” onder C.3.1.8. te lezen dat een 
van de belangrijkste nieuwe elementen voor de orde van 
dienst C is dat er een afzonderlijke schuldbelijdenis en 
genadeverkondiging is. Terwijl in de liturgieën van 
Middelburg en Kampen die beide elementen heel bewust 
aan de wet van de HEERE zijn gekoppeld. 

C.3.2.10.Onder grond 1 bij besluit 3 (C.1.3.8. GS Leusden, art. 49.3) 
wordt gezegd dat de orde van dienst C steunt op twee 
polen. Namelijk de Schrift en de maaltijd van de HEERE. 
Alsof er sprake zou zijn van twee gelijkwaardige zaken. 
Zie verder C. 3.2.8. 
 

C.3.3.  Besluit 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat alle besluiten, genoemd in de artikelen 46 
van de GS Ommen, 59-62 van de GS Berkel en Rodenrijs, 
49 van de GS Leusden en 70-72 van de GS Zuidhorn, 
waar ze gaan over of in verband staan met de orden van 
dienst en de bijbehorende liturgie, vervallen zijn verklaard 
en dat de kerken daaraan niet meer gebonden zijn. 
 

C.3.4.  Gronden 
C.3.4.1.  De orden van dienst van Middelburg (1933) en Kampen 

(1975) zijn gebaseerd op de Schriftuurlijke visie dat de 
eredienst een Verbondsontmoeting is tussen God en Zijn 
volk, waarbij de Woordverkondiging een centrale plaats 
heeft. In de nieuwe orden van dienst (zowel orde van 
dienst C als het ordinarium dat nog niet werd vrijgegeven) 
wordt daar afbreuk aan gedaan.  

C.3.4.2.  Van bestaande besluiten van vóór 1993 wordt nergens 
bewezen en aangetoond dat ze niet (meer) toereikend 
zouden zijn. Of dat ze strijden met de Schrift of de KO. Er 
worden onder de nieuwe besluiten vanaf de GS van 
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Ommen geen argumenten aangevoerd die bewijzen dat 
wijziging van bestaande besluiten noodzakelijk is, art 33 
KO. 

C.3.4.3.  Het besluit van Ommen in art. 46, met de daaruit 
voortvloeiende besluiten van Berkel en Rodenrijs, Leusden 
en Zuidhorn, zijn in zekere mate gestoeld op de in de 
kerken ontstane liturgiecommissies. Deze worden ook in 
de gronden bij besluit 1 uit art. 46 genoemd. In het 
algemeen gesproken zijn de liturgiecommissies ontstaan 
uit een gevoel van onvrede met de bestaande situatie. In 
vele gevallen was er een vernieuwings- en 
veranderingsdrang aanwezig, zonder enige Schriftuurlijke 
basis. Door de besluitvorming van Ommen, en de daarop 
gebaseerde en volgende synodebesluiten wordt die geest 
omarmd, in plaats van veroordeeld. 

C.3.4.4.  Door de GS van Ommen wordt nergens de noodzaak, de 
wenselijkheid en de Schriftuurlijkheid aangetoond van de 
weg die zij is opgegaan, om een deputaatschap te 
benoemen die vergaande vrijheid kreeg om allerlei zaken 
aangaande liturgie en eredienst te onderzoeken. Een 
vrijheid die ze vervolgens ook nam. 
 

Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 37: Spreekconsent. 
11-09-2010 

 
C.7. EREDIENST: Spreekconcent. 
 
C.7.1. Materiaal: 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 45.  
 Generale Synode Berkel en Rodenrijs 1996, artikel 58. 
  
C.7.2.    Overwegingen 
C.7.2.1. GS Amsterdam 1908 (Acta art. 60) sprak uit, niet meer toe 

te staan, dat studenten in de theologie, die nog geen 
preparatoir examen hebben afgelegd, optreden voor de 
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gemeente.  
C.7.2.2. GS Den Haag 1914 (Acta art. 77, sub a) handhaafde de 

uitspraak van GS Amsterdam 1908 en verscherpte de 
regels (Acta art. 77, sub c), omdat verschillende kerken 
zich niets aantrokken van de uitspraak van Amsterdam. 
Den Haag eiste van kandidaten bij het preparatoir examen 
een schriftelijke verklaring, dat zij het betreffende besluit 
van Amsterdam niet hadden overtreden. 

C.7.2.3. GS Groningen 1946 stelde het besluit betreffende besluit 
van GS Amsterdam 1908 (Acta art. 60) en GS Den Haag 
1914 (Acta art. 77, sub a en c) buiten werking tot aan de 
volgende synode. Tevens werd een regeling vastgesteld, 
waaraan moest worden voldaan om spreekconsent te 
verkrijgen. Bij het lezen van de verzoeken, ontstaat de 
indruk, dat er behoefte was aan een uniforme regeling 
m.b.t. het verlenen van spreekconsent door classes. 

C.7.2.4. GS Kampen 1951 (Acta art. 70) handhaaft het besluit van 
GS Amsterdam 1908, maar in art. 173 wordt besloten om 
de aanscherping van GS Den Haag 1914 (Acta art. 77, lid 
c) niet te handhaven. 

C.7.2.5. GS Berkel en Rodenrijs 1952 besluit om de uitspraken van 
GS Amsterdam 1908, GS Den Haag 1914 en GS Kampen 
1951 tot de volgende generale synode buiten werking 
stellen (Acta art. 99). Ook werd besloten tot een regeling 
(vergelijkbaar met die van GS Groningen 1946) waaraan 
het aanvragen van spreekconsent moest voldoen. 
Argumenten voor het buiten werking stellen van de 
besluiten van GS Amsterdam 1908, GS Den Haag 1914 en 
GS Kampen 1951 zijn steeds het grote tekort aan 
predikanten. Vaak is de situatie zo, dat er maar ruim de 
helft aan predikanten is op het totale aantal gemeenten. 
Vaak gaat het ook om veel kleine gemeenten, die zelf 
geen predikant kunnen beroepen. 

C.7.2.6. Op GS Groningen-Zuid 1978 lag het verzoek van de 
kerken van Goes en Zutphen om de betreffende besluiten 
van GS Amsterdam 1908, GS Den Haag 1914 en GS 
Kampen 1951, definitief buiten werking te stellen en dat 
met inachtneming van het door GS Kampen 1975 (Acta 
art. 62) beslotene, en dat voortaan is toegestaan aan 
studenten van de Theologische Hogeschool te Kampen 
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voor te gaan in de samenkomsten van de gemeente voor 
het spreken van een stichtelijk woord. De synode wees het 
verzoek van beide kerken af en handhaafde de tot dan toe 
gevolgde lijn sinds de Vrijmaking 1946. Zij stelde dus 
opnieuw genoemde besluiten buiten werking tot de 
volgende synode.  

 Tevens nam zij een besluit inzake kandidaten in de 
theologie, die zich voorbereiden op het doctoraal examen, 
om opnieuw in aanmerking te komen voor twaalf maanden 
spreekconsent. De synode besluit aan dit verzoek niet te 
voldoen. De termijn voor spreekconsent blijft gehandhaafd 
op 12 maanden. Ook wordt er op gewezen, dat het accent 
niet moet verschuiven van de nood in de kerken naar 
nuttigheid voor de studenten. 

 Ook door de volgende synodes tot aan GS Leeuwarden 
1990 werden steeds, vanwege het grote tekort aan 
predikanten en de nood die dat met zich meebracht voor 
vacante gemeenten, de besluiten van GS Amsterdam 
1908, GS Den Haag 1914 en GS Kampen 1951 tot de 
volgende generale synode buiten werking gesteld en werd 
steeds gewezen op de regels zoals vastgesteld door GS 
Berkel en Rodenrijs 1952. 

C.7.2.7. Op GS Leeuwarden 1990 werd opnieuw een verzoek tot 
het buiten werking stellen gedaan door een gemeente 
(Acta art. 75). Ter vergadering werd opgemerkt, dat de 
kerken met spreekconsent niet gediend zijn. Wettig 
genomen besluiten worden op die manier permanent 
buiten werking gesteld. Ook wordt er ter synode op 
gewezen, of het spreekconsent niet een goede 
mogelijkheid zou zijn voor praktische vorming van 
studenten. De synode besluit om opnieuw de betreffende 
besluiten van GS Amsterdam 1908, GS Den Haag 1914 en 
GS Kampen 1951 tot de volgende generale synode buiten 
werking te stellen. Tevens wijst zij er op, dat wanneer men 
het spreekconsent wil ingebouwd zien in de praktische 
vorming als student, er een revisieverzoek zal moeten 
worden ingediend. 

C. 7.2.8. Concluderend kunnen we zeggen, dat voorgaande 
synodes steeds het spreekconsent hebben verleend tot 
aan de volgende generale synode. Hierdoor werd steeds 
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benadrukt dat het een noodmaatregel betrof en dat de 
regel was naar hetgeen GS Amsterdam 1908 had 
besloten. Spreekconsent werd steeds verleend met als 
grond de grote predikantennood in de kerken. Er werd 
slechts één keer van deze gang van zaken afgeweken 
door GS Kampen 1951. Soms werd geprobeerd om een 
andere grond aan te voeren, namelijk het nut voor de 
student, maar dit werd steeds afgewezen als zijnde geen 
grond voor spreekconsent. Pas op GS Leeuwarden werd 
voor het eerst gesproken over het spreekconsent als 
praktische vorming voor de student. 

C.7.2.9. Op GS Ommen 1993 (Acta art. 45) lag reeds een verzoek 
van de PS Friesland, om een blijvende regeling aan te 
nemen, omdat men het niet gewenst achtte dat besluiten 
steeds maar buiten werking werden gesteld. Ook lag er 
een verzoek van de kerk te Goes om studenten opnieuw in 
de gelegenheid te stellen om een stichtelijk woord te 
spreken in de erediensten. 

 De synode wees het verzoek van de PS Friesland af. Als 
grond werd genoemd, dat de nood der kerken kan leiden 
tot een noodmaatregel. Maar dat het onjuist zou zijn de 
nood der kerken tot grond te maken voor een blijvende 
regeling. Tevens dat het spreekconsent in de huidige vorm 
niet staat in het kader van de opleiding, zoals de 
voorgestelde stage-elementen. 

 Ook wordt besloten dat men aan het curatorium van de TU 
de vraag wil voorleggen of het spreekconsent een andere 
vorm kan krijgen, in die zin dat de mogelijkheid hiertoe 
wordt geboden aan studenten die met goed gevolg hun 
stage elementen hebben afgerond, met toestemming van 
de kerken en onder voldoende toezicht vanuit de opleiding. 

 Het verzoek van de kerk te Goes werd gehonoreerd, zoals 
sinds 1946 steeds gehandeld was. Op de volgende synode 
zal dan het advies van deputaten curatoren worden 
besproken en tevens wanneer deputaten curatoren geen 
mogelijkheid zien om het spreekconsent te regelen met 
toezicht vanuit de opleiding, het aan de volgende synode is 
om het spreekconsent te regelen. 

C.7.2.10. GS Berkel en Rodenrijs 1996 (Acta art. 58) handelt over 
een brief van de PS Overijssel over een interpretatie van 
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een besluit van GS Groningen-Zuid 1978 (Acta art. 109) 
betreffende de duur van het spreekconsent. Zij besluit dat 
de betreffende interpretatie door deze GS gegeven 
volgens haar juist is en dat het spreekconsent maximaal 
12 maanden is. 

 Ook komt aan de orde het rapport van deputaten curatoren 
paragraaf 6.6 over de vraag of het spreekconsent een 
andere vorm kan krijgen. Deputaten rapporteren, dat het 
hele nieuwe studieprogramma huns inziens geen ruimte 
biedt om studenten de mogelijkheid van een 
spreekconsent aan te bieden. De begeleiding in de praktijk 
vindt gericht plaats, in een bepaalde gemeente en is 
daarom niet geschikt voor een algemeen spreekconsent. 

 De synode besluit dan ook dat het betreffende besluit van 
GS Amsterdam 1908 (Acta art. 60) gehandhaafd door GS 
Den Haag 1914 (Acta art. 77) in de kerken rechtskracht 
heeft. 

C.7.2.11. Concluderend kunnen we zeggen dat tot en met GS 
Ommen 1993 de besluiten van GS Amsterdam 1908, GS 
Den Haag 1914 en GS Kampen 1951 buiten werking 
werden gesteld. Tevens dat er een andere denklijn wordt 
ingebracht om de grond voor en het karakter van het 
spreekconsent te veranderen. Tenslotte dat die andere 
denklijn op GS Berkel en Rodenrijs 1996 niet wordt 
voortgezet; tevens dat het besluit van GS Amsterdam 
1908, gehandhaafd door GS Den Haag 1914, niet opnieuw 
buiten werking wordt gesteld.  

  
C.7.3. Besluit. 
 De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van GS Ommen 1993, in 
artikel 45, en GS Berkel en Rodenrijs 1996, in artikel 58, 
t.a.v. het spreekconsent gehandhaafd blijven en dat de 
kerken daaraan gebonden zijn. 

 
C.7.4. Gronden. 
C.7.4.1. GS Ommen 1993 (Acta artikel 45) wijkt niet af van de lijn 

die al vanaf 1946 werd gevolgd, namelijk dat vanwege het 
grote aantal predikantsvacatures en de nood 
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dienaangaande in de vacante kerken, de besluiten van GS 
Amsterdam 1908, GS Den Haag 1914 en GS Kampen 
1951 buiten werking moesten worden gesteld. 

C.7.4.2. Het onderzoek naar het wijzigen van de grond en het 
karakter van het spreekconsent werden door GS Berkel en 
Rodenrijs 1996 afgewezen. 

C.7.4.3. Slechts een verzoek om buiten werking stelling van 
bepaalde besluiten aan een generale synode kan reden 
zijn om op het besluit terug te komen. 

C.7.4.4. Een verzoek tot revisie of een verzoek tot het buiten 
werking stellen van de besluiten van GS Amsterdam 1908, 
GS Den Haag 1914 en GS Kampen 1951 ligt er niet, zodat 
de kerken aan het betreffende besluit van GS Berkel en 
Rodenrijs 1996 gebonden zijn.   

            
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Hoofdstuk 4 OPLEIDING 

Artikel 38: Wijze van behandeling rapport deputaten 
Opleiding tot de Dienst des Woords 

19-12-2009  
 
 
Overwegingen: 
1.Openheid van de besprekingen is van groot belang, voor zover als 
dat mogelijk is.- 
 
Besluit 1:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat tijdens de bespreking van 
het Rapport Opleiding tot de Dienst des Woords ds. S. de Marie mee 
mag discussiëren en meestemmen m.u.v. zaken bij de 
besluitvorming  waarbij hij zelf mede onderwerp van besluitvorming 
is. 
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Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen, waarbij broeder 
C.A. Teunis (als deputaat)  en ds. S. de Marie buiten stemming 
blijven. 
 
Gronden: 
1. Ds. S. de Marie is geen deputaat geweest van het 

Deputaatschap Opleiding tot de Dienst des Woords 
(DOtdDdW), maar heeft als adviseur het deputaatschap 
gediend. 

2. Er is in de loop der jaren met de komst van adviseurs op de 
synodes een nieuwe situatie ontstaan. 

3. Bij de synodes, waarbij een afgevaardigde was die tevens 
adviseur van de synode was en deze diende met adviezen, was 
het gebruikelijk dat deze afgevaardigde wel in de 
bespreekronden mee mocht discussiëren en ook aan de 
stemrondes mee mocht doen, maar dat hij zich onthield van 
stemmen bij besluiten waarbij hij zelf onderwerp was van de 
bespreking.  

 
Materiaal: 
Rapport deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords (OtdDdW). 
 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat bij de gehele bespreking 
van het rapport van de deputaten Opleiding tot de Dienst des 
Woords toeschouwers aanwezig mogen zijn, behalve bij de 
bespreking van het voorstel 5.11 waar namen van broeders, die aan 
deze opleiding zouden willen beginnen, in voorkomen. Dit voorstel 
5.11 zal in comité worden besproken.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen, waarbij broeder 
C.A. Teunis als deputaat buiten stemming blijft. 
 
Gronden: 
1. Transparantie van de besprekingen is van groot belang voor 

zover als dat mogelijk is. 
2. Bespreekrondes, waarbij namen genoemd worden van broeders 

die eventueel aan de opleiding zouden willen beginnen, zijn 
vertrouwelijk. 
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Artikel 40: Behandeling voorstel 5.1 van het rapport  
    OtdDdW 

19-12-2009 
 
Materiaal: 
Rapport deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords. 
 
 
Overwegingen: 
1. Vastgesteld wordt dat in het voorgestelde besluit 5.1 van 

Deputaten OtdDdW de woorden “De Generale Synode besluit” 
in principe het verzoek aan deputaten OtdDdW is om alle 
hiernavolgende besluiten uit te voeren. 

2. Dr. P. van Gurp geeft in de discussie aan dat de besluiten niet 
vastgelegd moeten worden zoals in de rapporten verwoord, 
maar zoals de synode die nemen zal na de bespreking, m.a.w. 
de synode is niet gehouden om de tekst van Deputaten als 
zodanig zoveel mogelijk over te nemen, maar kan zelf de 
besluittekst zo verwoorden zoals zij dat goed acht. 

3. Op de vraag of het gezien Grond 4 van dit voorgestelde besluit: 
“Bij een eigen opleiding naast de opleiding aan de TUA blijft de 
mogelijkheid open om een officieel erkend diploma te behalen.” 
dan toch nog mogelijk zou zijn om een officieel erkend diploma 
te verkrijgen geven deputaten als antwoord dat het mede i.v.m. 
de voorgaande bespreking beter zou zijn de Gronden 4 en 6, 
die ook betrekking hebben op een officieel erkend diploma, te 
schrappen uit de gronden. 

4. Dr. P. van Gurp duidt de vergadering erop dat de voornaamste 
grond om een eigen opleiding tot de Dienst des Woords te 
beginnen er in is gelegen dat het “voor de kerken en door de 
kerken” is. Deputaten OtdDdW, Commissie van Begeleiding èn 
studenten komen allen voort uit De Gereformeerde Kerken en 
de studenten worden predikanten voor de kerken. 

5. Gevraagd wordt om art. 18 KO: “De kerken onderhouden een 
theologische hogeschool voor de opleiding tot de dienst des 
Woords. Tot de taak van de hoogleraren in de theologie behoort 
het uitleggen van de Heilige Schrift en het verdedigen van de 
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zuivere leer tegen ketterijen en dwalingen. Predikanten die 
afgezonderd zijn voor de opleiding tot de dienst des Woords, 
blijven op de wijze van emeritipredikanten verbonden aan de 
kerk die zij gediend hebben en houden de rechten van een 
dienaar des Woords. De gezamenlijke kerken nemen de 
verplichting op zich, naar behoren in hun onderhoud te 
voorzien, evenals in dat van hun weduwen en wezen.” en artikel 
19 KO: “De kerken zullen ernaar streven, dat er studenten in de 
theologie zijn. Zij zullen, als dit nodig is, financiële steun 
verlenen.”  toe te voegen als Grond bij dit besluit. 

Aangegeven wordt dat de laatste zin van het voorgestelde besluit 
een overbodige is omdat die informatie al duidelijk is uit het 
voorgaande gedeelte. Voorgesteld wordt om die zin uit het besluit te 
verwijderen.   
 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit om te starten met een eigen 
opleiding welke verplicht is voor studenten in de vooropleiding en de 
theologie om toegelaten te kunnen worden tot de kerkelijke examens 
om te komen tot het ambt van dienaar des Woords in De 
Gereformeerde Kerken. 
 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat de gronden 4 en 6 uit het 
voorstel 5.1, welke betrekking hebben op het verkrijgen van een 
erkend diploma uit de gronden geschrapt worden. 
 
Besluit 3: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit  dat aan de gronden van het 
besluit omtrent het voorstel 5.1 de art. 18 en 19 KO zullen worden 
toegevoegd 
 
Deze besluiten worden met 11 stemmen voor genomen, waarbij 
broeder C.A. Teunis, als Deputaat ODDW, buiten stemming blijft. 
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Gronden: 
1. De kerken blijven bij het beginsel m.b.t. de opleiding tot de dienst 

des Woords bij het: “Voor de kerk, door de kerk”, zoals verwoord 
wordt in de artikelen 18 en 19 KO. 

2. De beïnvloeding aan de huidige opleidingsinstituten gaat vanaf 
het begin en met het voortschrijden van de tijd in toenemende 
mate in een Schriftkritische richting. 

3. Onze studenten werken aan de vooropleiding, de bachelorfase of 
aan de afronding daarvan en één student begint aan het eerste 
deel van de masterfase. 

4. Een eigen opleiding naast de opleiding van de TUK en de TUA 
heeft tot gevolg dat de studenten in voldoende mate geïnstrueerd 
worden in het onderkennen en weerleggen van dwalingen, welke 
in toenemende mate bezit nemen van onze omgeving. 

5. Een geleidelijke opbouw heeft tot voordeel dat wat meer de tijd 
genomen kan worden om dit pionierswerk verantwoord te 
verrichten. 

 
 

Artikel 41: Behandeling voorstel 5.2 van het rapport  
    OtdDdW  

19-12-2009  
 
Overwegingen: 
1. Aangegeven wordt in de bespreking dat het voorgestelde besluit 

5.2. vrij ingewikkeld is en moeilijk te begrijpen. Voorgesteld 
wordt om het punt 3 : “De verplichting tot het volgen van de 
eigen opleiding voor onze studenten.” uit het besluit te halen 
omdat het een overbodige stelling betreft. 

2. Gezien punt 4 : “Het vrijmaken van Ds. S. de Marie gedurende 
één werkdag per week ten behoeve van de Opleiding tot de 
Dienst des Woords en hiervoor overleg te voeren met zijn 
kerkenraad.”  zou het voor ds. S. de Marie lastig kunnen worden 
als hij overleg moet voeren met zijn kerkenraad om tijd vrij te 
maken om deeltijd-opleider te zijn en wanneer zijn kerkenraad 
daar dan problemen mee heeft.  

3. Gelet op punt 7 : “De mogelijke spanning tussen de eigen 
opleiding met het huidige studierooster en het studierooster en 
de tijdsbesteding van de studie aan de TUA.” wordt aangegeven 
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om er voor te waken dat de studenten niet overbelast zullen 
worden. 

4. De adviseur ds. S. de Marie geeft aan dat wanneer de synode 
aan Deputaten OtdDdW de opdracht geeft om de besluiten uit 
te voeren, dezen de synode dan wel hebben gediend  met 
hun werk, maar zij mogen dan niet buiten het vastgestelde 
kader gaan werken. T.a.v. dat gegeven is het voor de synode 
van belang om te verifiëren of de opdrachten compleet zijn en 
voldoende vorm geven aan de nieuw op te starten opleiding. 

5. Met betrekking tot de tekst van het voorgestelde besluit 5.2. : 
“De Generale Synode geeft tijdens haar zittingen aan deputaten 
en haar adviseurs de opdracht om de Generale Synode tijdens 
haar zitting te dienen met een beargumenteerd advies omtrent 
de navolgende aspecten inzake een nadere kwantificering van 
de gevolgen van een eigen opleiding en gaat daarna over tot 
behandeling van de voorstellen 5.2. tot en met 5.7.” worden 
diverse voorstellen gedaan om de tekst te wijzigen. Het in de 
eerste regel “geeft tijdens haar zittingen” zal worden vervangen 
door “besluit”. Na het woord “opdracht” in de eerste regel zal 
worden ingevoerd “te geven” en achter de woorden “omtrent de” 
zal geplaatst worden “onderstaande punten.” De regels die daar 
achter staan zullen in zijn geheel vervallen.  

6. Aangegeven wordt dat bij de gronden van dit voorstel 5.2. het 
punt 4 : “De roeping om tot een eigen gereformeerde opleiding 
te komen.” er beter uit gelaten kan worden. 

 
Besluit 1: 
De Generale Synode besluit aan Deputaten OtdDdW en haar 
adviseurs de opdracht te geven om de Generale Synode tijdens haar 
zitting te dienen met een beargumenteerd advies omtrent de 
onderstaande punten. 
 
 1. Het kader voor een eigen opleidingsplan. 

2. Een raamwerk voor eigen examens tijdens de opleiding en 
een afsluitend examen. 

3. De gevolgen voor de kerk van Zwolle en het kerkverband 
indien Ds. S. de Marie tot taak krijgt om de begeleiding van 
onze studenten om te bouwen tot een opleiding voor onze 
studenten. 
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4. De financiële consequenties voor de kerk van Zwolle en het 
kerkverband ten aanzien van honorarium en overige kosten 
indien ds. S. de Marie één dag per week vrijgesteld wordt om 
de Opleidingstaak te vervullen. 

5. De mogelijke spanning tussen de eigen opleiding met het 
huidige studierooster en het studierooster en de 
tijdsbesteding van de studie aan de TUA. 

6. De financiële kosten in verband met het aanleggen, beheren 
en huisvesten van een bibliotheek ten dienste van de 
opleiding tot de dienst des Woords. 

 
Gronden: 
1. De zorgelijke situatie van de huidige theologische opleiding. 
2. De noodzaak van intensieve begeleiding en opleiding om tot 

gereformeerde kennis en vorming te komen van de studenten. 
3. De huidige beperkte mogelijkheden van tijdsbesteding van de 

Commissie van Begeleiding. 
4.  Gereformeerde vorming is belangrijker dan een master-titel. 
5. Ds. S. de Marie heeft de kennis en kunde om structuur en inhoud 

te kunnen geven aan de opleiding van studenten. 
6. De opleiding tot dienaar des Woords is een gemeenschappelijke 

zaak van alle kerken, de daarmee gepaard gaande financiële 
lasten behoren door het gehele kerkverband te worden gedragen. 

7. Wie een toren wil bouwen, zet zich eerst neer om de kosten te 
berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen (Lucas 14:28) 

 
Dit besluit wordt met 11 stemmen voor genomen. Broeder C.A. 
Teunis blijft als deputaat buiten stemming. 
 
 

Artikel 42: Behandeling voorstel 5.8 van rapport   
    Deputaten OtdDdW  

19-12-2009  
Overwegingen: 
1. Op de vraag hoe het kan dat er nu in het voorstel 5.8 gesproken 
 wordt over een toelichting door de Commissie van 
 Begeleiding, terwijl in het voorstel 5.3 gesproken  wordt over een 
 vervanging van de Commissie van Begeleiding door een College 
 van Opleiding, wordt aangegeven dat dit kan omdat het 
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 betrekking heeft op de huidige situatie waarin de Commissie  nog 
 niet vervangen is. 

 2. Ds. De Marie heeft met medewerking van enkele afgevaardigden 
 het voorstel om van  Grond 3 : “Een mondelinge toelichting kan 
 veelal meer helderheid verschaffen dan een schriftelijke 
 toelichting.” te vervangen door “Een mondelinge toelichting kan 
 een belangrijke aanvulling geven op een schriftelijke rapportage.”  
 
Besluit 1: 
De synode draagt de Commissie van Begeleiding op ter 
synodevergadering een mondelinge toelichting te geven met 
betrekking tot het aanvullende studieprogramma, de studievoortgang 
van de studenten en de toekomstvisie. 
 
Dit besluit wordt met 9 stemmen voor genomen. Ds. S. de Marie en 
broeder T.L.Bruinius onthouden zich als lid van de Commissie van 
Begeleiding(CvB) van stemming terwijl deputaat broeder C.A. Teunis 
buiten stemming blijft. 
 
Gronden: 
1. Een mondelinge toelichting door de CvB met de mogelijkheid 

van gesprek met de synodeleden vergroot de betrokkenheid 
van synodeleden en begeleiders. 

2. Wijzigingen in het studieprogramma van de universiteiten treedt 
jaarlijks op, de CvB kan dat het beste toelichten. 

3. Een mondelinge toelichting kan een belangrijke aanvulling 
geven op een schriftelijke rapportage. 

 
 

Artikel 43: Behandeling voorstel 5.10 van rapport 
deputaten OtdDdW  

19-12-2009  
Overwegingen:  
1. Aangegeven wordt dat het woord “Opleiding” gewijzigd zou 

moeten worden in “Opleiding tot de Dienst des Woords”, omdat 
het gewone woord “Opleiding” niet direct een duidelijke 
aanduiding is voor een Opleiding tot de Dienst des Woords.  

 2. Enkele broeders afgevaardigden vragen of in Grond 2 : “Bij de 
toelating moet vaststaan dat de kandidaat-student onbesproken 
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is in leer en leven en een positieve motivatie heeft om het ambt 
van dienaar des Woords te gaan vervullen in onze kerken.” de 
woorden “positieve motivatie” niet gewijzigd moet worden omdat 
dat een andere betekenis heeft dan roeping. Hierop wordt 
aangegeven dat het vooral in de beginfase van de studenten 
veelal wel een bepaalde motivatie is om deze studie te gaan 
volgen en dat de roeping over het algemeen dan later komt.  

3. In grond 3: “Deputaten vertegenwoordigen de kerken 
gezamenlijk.” wordt een overbodige stelling geponeerd en 
gevraagd wordt of die grond kan vervallen. 

 
Besluit 1: 
De toelating tot het volgen van de Opleiding tot de Dienst des 
Woords wordt door Deputaten OtdDdW verleend aan een kandidaat-
student mits hij een positief attest heeft van zijn kerkenraad inzake 
zijn leer, leven en motivatie, en mits hij daarna met positief resultaat 
een toelatingsgesprek heeft gehad met deputaten. 
 
Dit besluit wordt met 11 stemmen voor genomen. Broeder C.A. 
Teunis blijft als deputaat buiten stemming. 
 
Gronden: 
1. Het toelaten tot de Opleiding tot de Dienst des Woords is een 

zaak die alle kerken aan gaat. 
2. Bij de toelating moet vaststaan dat de kandidaat-student 

onbesproken is in leer en leven en een positieve motivatie heeft 
om het ambt van dienaar des Woords te gaan vervullen in onze 
kerken. 

 
 

Artikel 44: Behandeling voorstel 5.11 van rapport  
    deputaten OtdDdW  

19-12-2009  
Bespreking:  Zie vertrouwelijke acta. 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode neemt het besluit opdracht te geven aan de 
deputaten om t.a.v. de studenten die momenteel de vooropleiding 
volgen, maar nog niet zijn toegelaten door Deputaten tot de opleiding 
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tot de dienst des Woords, uitvoering te laten geven aan het hieraan 
voorgaande besluit 5.10: “De toelating tot het volgen van de 
Opleiding tot de Dienst des Woords wordt door Deputaten OtdDdW 
verleend aan een kandidaat-student mits hij een positief attest heeft 
van zijn kerkenraad inzake zijn leer, leven en motivatie, en mits hij 
daarna met positief resultaat een toelatingsgesprek heeft gehad met 
deputaten”. 
 
Grond: 
Deputaten hadden volgens de instructie van de Generale Synode 
2007 geen mandaat om een besluit omtrent de toelating te nemen. 
 

Artikel 45: Behandeling voorstel 5.12 van rapport  
    van deputaten OtdDdW  

19-12-2009  
Overwegingen:  
1. In verband met de presentatie die de studenten mondeling zullen 

houden, geven deputaten van tevoren een onderwerp op aan de 
studenten, omdat anders de koppeling die er is tussen College 
van Opleiding en studenten te groot zou worden.  

2. In dit besluit gaat het om alle studenten. Dus zowel die van de 
vooropleiding, de Bachelor-fase als in de Master-fase, worden 
bedoeld. 

3. Aangegeven wordt dat het woord “definitief” in het besluit zou 
moeten vervallen omdat dat een vanzelfsprekende zaak is. 

4. Gevraagd wordt om uit grond 3: “Het houden van een presentatie 
geeft de student de gelegenheid zijn visie en kennis uit te dragen, 
en geeft aan de Generale Synode en de deputaten inzicht in de 
vorderingen van de student op zijn weg naar het ambt van 
dienaar des Woords.” de woorden “en de deputaten” te laten 
vervallen omdat die toch al voldoende contact hebben met de 
studenten. 

5. In het besluit staat dat “De synode” de studenten uitnodigt, maar 
dat zou “Elke Generale Synode” moeten zijn, om niet in de laatste 
plaats op die manier aan de studenten het gevoel te geven dat de 
kerken graag op de hoogte willen blijven van hun vorderingen en 
tevens hen de zegen van de Here toe willen wensen bij hun 
zware studie. 
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Besluit 1: 
Elke Generale Synode nodigt de studenten welke zijn toegelaten tot 
de Opleiding tot de Dienst des Woords uit voor een gesprek. Tijdens 
dit gesprek geeft de student mondeling een presentatie over een 
onderwerp dat van tevoren door de deputaten is aangegeven en dat 
door de student vooraf schriftelijk bij de Generale Synode en de 
deputaten wordt ingeleverd. 
 
Dit besluit wordt met 11 stemmen voor genomen. Broeder C.A. 
Teunis blijft als deputaat buiten stemming. 
 
Gronden: 
1. Nadere kennismaking van synodeleden met de studenten 

verdiept de onderlinge band. 
2. Vast moet blijven staan dat redelijkerwijs verwacht kan worden 

dat de student inderdaad op een verantwoorde manier toewerkt 
naar het ambt van dienaar des Woords in onze kerken. 

3. Het houden van een presentatie geeft de student de gelegenheid 
zijn visie en kennis uit te dragen, en geeft aan de Generale 
Synode inzicht in de vorderingen van de student op zijn weg naar 
het ambt van dienaar des Woords. 

4. Een gesprek met de Generale Synode toont de betrokkenheid 
van de kerken met de studenten. 

5. Het ervaren van een positieve betrokkenheid van de Generale 
Synode door de studenten is van invloed op het verkrijgen van 
betrouwbare dienaren des Woords. 

 
 

Artikel 46: Verzoek ten aanzien van behoefte aan   
    predikanten  

20-03-2010 
 
Materiaal:  
1. Constateringen van de classis Noord-Oost i.v.m. de behoefte 
 aan predikanten 
2. Artikel 8 KO: 
3. BIJLAGE 7 van H. Bouma (bij art. 8 K.O.) Rapporten over „de 
 bijzondere gaven tot het  predikambt” 
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Overweging: 
1. In het verzoek van classis N.O. wordt vrij stellig aangenomen 

dat er op dit moment, nadat ds. De Marie in 2005 in de weg van 
art. 8 KO predikant is geworden, geen gebruik wordt gemaakt 
van de mogelijkheid die art. 8 KO geeft. De mogelijkheid van 
art. 8 is wel bij de kerken onder de aandacht gebracht maar dit 
lijkt niet verdisconteerd te zijn in het schrijven van DGK 
Groningen.  

2. Uit het door de classis gedane verzoek zou een  bepaalde mate 
van berekening af te leiden kunnen zijn. Hoe hoger de nood, 
des te meer er op aangedrongen zou moeten worden om de 
weg van art. 8 KO te gaan. Een berekening die het gevaar loopt 
om andere criteria te hanteren voor kandidaten naar art. 8, dan 
dit artikel zelf aangeeft.   

3. In het verzoek wordt een termijn gesteld binnen welke tijd de 
kerkenraden moeten hebben omgezien naar broeders die 
eventueel naar het ambt van predikant zouden willen staan. 
Hierdoor dreigt onvoldoende erkend te worden dat art. 8 uitgaat 
van gaven die door de Here Zelf verleend worden en die Hij op 
Zijn tijd en wijze uitdeelt en tot uiting doet komen. 

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit om artikel 8 van de Kerkorde 
onder de aandacht te brengen van de kerken, met een verwijzing 
naar het gestelde in de rapporten van 1887, 1888 en 1946 die in de 
zogenaamde map van Bouma als bijlage bij art. 8 zijn gevoegd.  . 
 
Gronden: 
1. De bepaling van art. 8 der Kerkenordening mag geen uitvlucht 

worden, om in een tijdelijk gemis van herders en leraars te 
voorzien. Het gebruik van deze bepaling zal moeten  blijven 
dienen om Gods vrijmachtige genade te eerbiedigen, dat Hij ook 
zonder studie aan enkele personen zulke bijzondere gaven van 
de kennis van Zijn Woord, de kennis van de geestelijke noden, 
en van de toepassing van Gods Woord en van de 
welsprekendheid heeft verleend, dat Hij, buiten alle menselijke 
berekening om, deze personen blijkbaar aan Zijn Kerk schonk 
als getuigen en vertroosters van de zielen. Hun aanwezigheid in 
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de kerken zal ten behoeve van de kerken tot voordeel  mogen en 
behoren te strekken. (naar rapport 1887)  

2. Uit het verleden is gebleken dat niet zelden voor singuliere gaven 
wordt aangezien, wat dit helemaal niet is. Wanneer steeds 
dringender de behoefte aan de prediking des Woords wordt 
gevoeld, heeft men wel door middel van een verkeerde en 
betreurenswaardige toepassing van art. 8, zo spoedig mogelijk 
daarin willen voorzien (naar rapport 1888). 

3. Het gevolg van zo’n verkeerde toepassing van dit artikel zal 
kunnen zijn, dat men in de bediening des Woords vele goede en 
uitnemende krachten en gaven aan de Gemeente onttrekt, en 
haar zo armer maakt, zodat een kleine directe winst op 
onberekenbare schade zou komen te staan (naar rapport 1888). 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 
 

Artikel 48: Instelling College van Opleiding  
 
Materiaal: 
1. Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
2. Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des 

Woords 
3. De concept-studiegids d.d. 24 maart 2010 
4. Beoordeling van de presentaties van de studenten door ds. Van 

Gurp 
5. Art. 26 van Acta GS Emmen 2009 : ‘De synode draagt de 

Commissie van Begeleiding op ter synodevergadering een 
mondelinge toelichting te geven met betrekking tot het 
aanvullende studieprogramma, de studievoortgang van de 
studenten en de toekomstvisie.’ 

 
 
Besluit 1:  
De synode besluit om een College van Opleiding in te stellen, ter 
vervanging van de Commissie van Begeleiding. 
 
Gronden: 
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1. Er is in Nederland op dit moment geen externe opleiding 
theologie die geschikt is voor de opleiding tot dienaar des 
Woords in De Gereformeerde Kerken. 

2. Binnen de externe opleidingen worden afwijkingen en dwalingen 
geconstateerd die uitgebreid en fundamenteel zijn en niet alleen 
maar incidenteel of minimaal.  

3. Deze situatie vereist van de kerken een vorm van onderwijs dat 
in veel gevallen het karakter moet hebben van structurele 
aanvullende en vervangende opleiding, dat is meer dan van 
begeleiding met incidentele correctie. 

4. Het is van belang de naamgeving van de commissie af te 
stemmen op haar feitelijke taak 

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen.Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 

Artikel 49: Oprichting bibliotheek ten behoeve van  
    de opleiding  

08-05-2010 
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode besluit tot het oprichten en in stand houden 
van een eigen bibliotheek ten behoeve van de opleiding tot de Dienst 
des Woords.  
 
Besluit 2: 
Deze bibliotheek zal noodzakelijke werken en tijdschriften bevatten, 
waarvoor - naar het oordeel van de opleider - directe 
toegankelijkheid nuttig is, en die niet gemakkelijk in een persoonlijke 
bibliotheek voorhanden zijn. 
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Besluit 3: 
De locatie van deze bibliotheek zal afgestemd moeten worden op de 
toegankelijkheid voor de opleider, de docenten en de studenten.  
 
Besluit 4: 
De Generale Synode stelt het budget voor de bibliotheek op € 2500,-
- per kalenderjaar.  
 
Gronden: 
1. De directe toegankelijkheid van veel theologische werken en 

tijdschriften is bevorderlijk voor de kwaliteit van het te bieden 
onderwijs.  

2. Het is minder nuttig om werken op te nemen die gemakkelijk 
voor de persoonlijke bibliotheek van studenten zijn aan te 
schaffen,   

3. Het is minder nuttig om minder relevante werken aan te 
schaffen die gemakkelijk via universitaire of andere bibliotheken 
zijn te raadplegen. 

4. De opleider is de aangewezen persoon om de selectie van de 
verzameling vast te stellen. 

5. Aanschaf, beheer en huisvesting van documentatie brengen 
kosten met zich mee.  

 
De besluiten 1, 2, 3 en 4 worden elk afzonderlijk met algemene 
stemmen genomen.  Bij het stemmen blijven ds. De Marie als 
opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat buiten stemming. 
 
 

Artikel 50: Planning College van Opleiding  
08-05-2010 

Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
Het College van Opleiding geeft tenminste halfjaarlijks een planning 
van de onderwijsmomenten, de leerstof en het jaarlijks af te nemen 
examen aan de deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords. 
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Grond: 
Een goede planning bevordert duidelijkheid en zorgvuldigheid van de 
opleidingsactiviteiten en  bevordert een goede afstemming op de 
totale studiebelasting van de studenten, de opleider en de docenten. 
 
Dit besluit wordt zonder verdere bespreking met algemene stemmen 
genomen. Bij het stemmen blijven ds. De Marie als opleider en 
broeder C.A. Teunis als deputaat buiten stemming. 
 
 

Artikel 51: Verplichte eigen opleiding  
08-05-2010 

Voorstel:  De studenten behoren aan de eigen opleiding te voldoen 
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit 1: 
De studenten zijn verplicht zich te houden aan het begeleidings- en 
opleidingsplan van het College van Opleiding.  
 
Besluit 2: 
Zij dienen alle examens van het College met een voldoende te 
hebben afgelegd alvorens te kunnen worden toegelaten tot het 
preparatoir examen van de kerken (art. 5 KO).  
Een voldoende cijfer is het cijfer 6.0 of hoger.  
 
Grond: 
Alleen een voldoende resultaat van de examens van de eigen 
opleiding biedt voor de kerken een garantie dat de examinandus met 
goed gevolg een gereformeerde opleiding heeft voltooid. 
 
De besluiten 1 en 2 worden elk afzonderlijk met algemene stemmen 
genomen. Bij het stemmen blijven ds. De Marie als opleider en 
broeder C.A. Teunis als deputaat buiten stemming. 
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Artikel 52: Rapport deputaten OtdDdW voorstel: 
voortgangsgesprek met studenten  

08-05-2010 
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
In het jaar waarin de Generale Synode niet bijeenkomt geeft de 
student mondeling een presentatie aan deputaten over een 
onderwerp dat van tevoren door de deputaten is aangegeven en dat 
door de student vooraf schriftelijk bij deputaten wordt ingeleverd.  
Elk jaar in de periode van maart tot en met mei voeren Deputaten 
een voortgangsgesprek met elke student afzonderlijk. Na dit gesprek 
geven deputaten een schriftelijk advies met betrekking tot de 
voortgang van de studie aan het College van Opleiding en de 
student. 
 
Gronden:  
1. De opleiding tot dienaar des Woords is van belang voor alle 

kerken gezamenlijk.  
2.  Vast moet blijven staan dat redelijkerwijs verwacht kan worden 

dat de student inderdaad op een gereformeerde en 
verantwoorde manier toewerkt naar het ambt van dienaar des 
Woords in onze kerken.  

3. Het houden van een presentatie geeft de student de 
gelegenheid zijn visie en kennis uit te dragen, en geeft aan 
deputaten inzicht in de vorderingen van de student op zijn weg 
naar het ambt van dienaar des Woords. 

4. Uit het voeren van een voortgangsgesprek blijkt de positieve 
betrokkenheid van de kerken.  

5. Een positief voortgangsgesprek is motiverend voor de student.  
6. Een voortgangsgesprek dat uitmondt in een advies om de 

studie te staken voorkomt teleurstellingen in de toekomst. 
 
Na een door een afgevaardigde ingebrachte verduidelijking in de 
besluittekst wordt het besluit met algemene stemmen genomen. Bij 
het stemmen blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. 
Teunis als deputaat buiten stemming. 
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Artikel 53: Aanpassing regeling studiefinanciëring  
08-05-2010 

 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
De synode besluit om met ingang van het studieseizoen 2009/2010 
de Regeling studiefinanciering theologische studenten-2009, zoals 
vastgelegd in bijlage C, te gebruiken.   
 
Gronden: 
1. De door de synode gegeven instructies aan deputaten 

Opleiding tot de Dienst des Woords en het College van 
Opleiding voor de Opleiding tot de Dienst des Woords dienen 
op correcte wijze in de regeling te zijn verwoord. 

2. De verwijzing naar Artikel 3 lid 2 gaat uit van het principe dat de 
student geen ongewenste studieschuld opbouwt bij derden en is 
conform de wens van de kerken dat de student geen 
ongewenste schuld opbouwt bij derden, en dient daarom 
opgenomen te worden in de regeling. 

3. De regeling dient aan te sluiten bij de hedendaagse gebruikte 
terminologie van de overheid, om geen misverstanden te 
kunnen laten ontstaan. 

4. Het aangeven van maximum bedragen schept helderheid 
richting studenten. 

5. Taalkundige en andere incorrecte formuleringen dienen 
vermeden te worden. 

 
Bespreking: 
Door deputaten wordt aangegeven dat i.v.m. de gewijzigde situatie 
ten tijde van het aanvullend rapport t.a.v. het rapport in grond 1 de 
Commissie van Begeleiding moet worden gewijzigd in College van 
Opleiding. 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
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Artikel 54: Instructie voor het College van Opleiding   
08-05-2010 

Het voorstel voor een instructie voor het College van Opleiding is 
gebaseerd op de overgang van Begeleiding naar Opleiding zoals 
bedoeld in hoofdstuk 4 Toekomstvisie.  
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit 1:  
Het College van Opleiding heeft tot taak broeders die zich 
voorbereiden op het ambt van dienaar des Woords te begeleiden en 
op te leiden tot gereformeerde dienaren des Woords; via deze weg 
dienen zij ook de handhaving van de gereformeerde leer in de 
kerken, welke in alle delen overeenstemt met De Schrift, de zes 
belijdenisgeschriften van onze kerken en de door de Generale 
Synode aangenomen kerkorde.  
 
Besluit 2:  
Het College richt het onderwijs in zoals de synode heeft besloten. 
Daarbij geeft zij – afhankelijk van de fase in het opleidingscurriculum 
- acht op de aard van het eigen onderwijs in verhouding tot de 
externe opleidingsinstituten, zijnde begeleiding, aanvullende 
opleiding, dan wel vervangende opleiding.    
 
Besluit 3:  
Zij stelt daartoe elk halfjaar een specifiek jaarplan op voor de 
volgende fasen:  
1. de vooropleiding oude talen, met een normtijd van 1 jaar;  
2. de bachelorfase, met een normtijd van 3 jaren;   
3. de masterfase-I, met een normtijd van 1,5 jaren;  
4. de masterfase-II, met een normtijd van 1 tot 2 jaren.  
 
Besluit 4:  
In elk specifiek jaarplan worden aangegeven:  
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1. de leerdoelen;  
2. de frequentie van de contacturen; 
3. de leerstof en de studielast; 
4. de datum c.q. data van de examens met de daarbij behorende 
examenstof.   
 
Besluit 5:  
De opleider is belast met het coördineren van het onderwijs.   
 
Besluit 6:  
Het College van Opleiding doet desgewenst een voordracht tot 
benoeming van een opleider aan Deputaten Opleiding tot de Dienst 
des Woords.  
 
Besluit 7:  
Het College van Opleiding bepaalt welke aanschaffingen voor de 
eigen bibliotheek wenselijk zijn. De opleider stuurt daarbij de 
bibliothecaris aan.  
  
Besluit 8:  
Het College van Opleiding stelt zich steeds op de hoogte van de 
persoonlijke situatie van de betreffende studenten, de voortgang van 
hun studie en de eventuele problemen die de broeders in hun studie 
en/of in hun persoonlijke voorbereiding op het ambt van dienaar des 
Woords ervaren. 
 
 
Besluit 9:  
Het College van Opleiding rapporteert tweemaal per jaar aan de 
Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords.  
 
De besluiten 1 t/m 9 worden, omdat al de in de besluiten genoemde 
zaken al in een eerder stadium aan de orde zijn geweest, zonder 
verdere bespreking elk afzonderlijk met algemene stemmen 
genomen. Bij het stemmen blijven ds. De Marie als opleider en 
broeder C.A. Teunis als deputaat buiten stemming. 
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Artikel 55: Instructie medewerkers aan de Opleiding 
08-05-2010 

 
Materiaal: 
Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
De Generale Synode stelt de onderstaande instructie vast voor de 
medewerkers aan de Opleiding:  
 
1. Alle medewerkers aan de Opleiding 
Alle medewerkers zijn lid van één van De Gereformeerde Kerken in 
volle rechten en houden zich in leer en leven aan de Heilige Schrift, 
de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, 
de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de  Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse 
Leerregels en eveneens aan de kerkorde van De Gereformeerde 
Kerken.   
 
2. De opleider 
2.1. De opleider verplicht zich om de navolgende 

werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Opleiding: 
1. Het inrichten van de opleiding en de daarbij behorende 

studiegids.  
2. Het aansturen van de docenten, opleidingsmedewerker 

en overige medewerkers.  
3. Het aansturen van de bibliothecaris voor de bibliotheek 

van de Opleiding 
4. Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de 

studenten waarbij de opleider bevoegd is om in alle 
vakken te doceren. 

5. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het 
goed functioneren van de Opleiding met uitzondering van 
de taken die bij de kerken of deputaten liggen. 

2.2.  Het minimaal tweemaal per jaar voeren van een 
evaluatiegesprek met Deputaten.  

2.3. Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een 
evaluatiegesprek met elke docent en opleidingsmedewerker.  

2.4. Het toestaan dat Deputaten het onderwijs kunnen bijwonen 
en er volledig aan meewerken om inzicht te geven aan de 
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werkzaamheden en voorbereidingen die door de 
onderwijsgevende worden uitgevoerd in het kader van de 
opleiding. 

2.5. Klachten behoren met redenen omkleed kenbaar gemaakt te 
worden aan Deputaten.  

 
 
3. De docent 
3.1. De docent verplicht zich om onder leiding van de opleider de 

navolgende werkzaamheden te verrichten ten behoeve van 
de Opleiding: 

1. Het mede inrichten van de opleiding en de daarbij 
behorende studiegids in samenwerking met de 
opleider. 

2. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn 
voor het goed functioneren van de Opleiding met 
uitzondering van de taken die bij de kerken of 
deputaten liggen 

3.2. Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een 
evaluatiegesprek met de opleider.  

3.3.  Het minimaal eenmaal per jaar voeren van een 
evaluatiegesprek met de opleider en deputaten tezamen.   

3.4. Het toestaan dat Deputaten het onderwijs kunnen bijwonen 
en er volledig aan meewerken om inzicht te geven aan de 
werkzaamheden en voorbereidingen die door de 
onderwijsgevende worden uitgevoerd in het kader van de 
opleiding. 

3.5. Klachten dienen met redenen omkleed kenbaar gemaakt te 
worden aan de opleider.   

 
4. Docent br. T.L. Bruinius 
Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de 
navolgende vakken: 
4.1. Kerkgeschiedenis. 
4.2. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
5. Docent br. A. van Egmond  
Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de 
navolgende vakken: 
5.1. Kerkrecht. 
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5.2. Catechetiek. 
5.3. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
6. Docent Ds. P. van Gurp  
Het geven van onderwijs aan en begeleiding van de studenten in de 
navolgende vakken:    
6.1. Historia revelationis Oude Testament. 
6.2. Historia revelationis Nieuwe Testament. 
6.3. Exegese Oude Testament. 
6.4. Exegese Nieuwe Testament. 
6.5. Homiletiek. 
6.6. Evangelistiek en Missiologie. 
6.7. Vakken die door de opleider worden aangegeven. 
 
7. De opleidingsmedewerker Drs. A.J. Koekkoek 
De opleidingsmedewerker zal onder leiding van de opleider de 
navolgende werkzaamheden verrichten ten behoeve van de 
Opleiding: 
7.1. Het opstellen van een syllabus over de Vrijmaking van 

2003/2004. 
7.2. Het opstellen van ander studiemateriaal in overleg met de 

opleider. 
7.3. Alle werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor het 

goed functioneren van de Opleiding met uitzondering van de 
taken die bij de kerken of deputaten liggen. 

 
8. Overige medewerker  
De overige medewerker verplicht zich om onder leiding van de 
opleider de werkzaamheden te verrichten die passen bij de functie 
welke is overeengekomen om te verrichten.  
 
Grond:  
Een vastlegging van de verdeling van de werkzaamheden komt ten 
dienste van een goede samenwerking.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het 
stemmen blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis 
als deputaat buiten stemming. 
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Artikel 56: Aanwijzing van een Classis i.v.m.    
    controle van de boeken deputaten 

08-05-2010 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
De Generale Synode wijst voor het controleren van de boeken van 
de penningmeester de Classis Noord-Oost aan, die uit haar midden 
een kerk aanwijst die de boeken zal controleren voor de boekjaren 
2009 en 2010.  
 
Gronden: 
1. De opleiding en de bibliotheek zijn van de kerken.  
2. In de controle van de financiën komt de betrokkenheid van de 

kerken mede tot uiting.  
3. Afwisseling in de controle werkt mee aan versteviging van het 

draagvlak binnen de kerken en objectiviteit van de controle  
4. In de periode 2007-2008 zijn de boeken gecontroleerd door een 

kerk uit de Classis Zuid-West.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 

Artikel 57: Decharge voor de Commissie van    
    Begeleiding 

08-05-2010 
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit: 
De Generale Synode geeft onder grote dank decharge aan de leden 
van de Commissie van Begeleiding omtrent het gegeven onderwijs.   
 
Grond: 
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Het door de Commissie van Begeleiding gegeven onderwijs stemt 
overeen met de instructie.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider, broeder T.L. Bruinius, die lid was 
van de betreffende commissie en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 

Artikel 58: Spreekconsent  
08-05-2010 

 
Materiaal: 
Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
De Generale Synode geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst 
des Woords en de adviseurs van deputaten de opdracht om deze 
Generale Synode te dienen met een voorstel in verband met het 
verlenen van spreekconsent aan een student in de Masterfase II. 
 
Grond:  
Na bespreking ter synode kan een voorstel gemaakt worden dat 
overeenstemt met de behoefte van de kerken en het gevoelen van 
de synode.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 
 
Artikel 59: Tweede Aanvullend Rapport Deputaten 

Opleiding tot de Dienst de Woords, 
Spreekconsent 

              11-09-2010 
Materiaal:  
 De Generale Synode van Emmen heeft in haar zitting van 8 mei 2010  het volgende besloten: 
 Besluit:  
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 De Generale Synode geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst des  
 Woords en de adviseurs van deputaten de opdracht om deze Generale 
 Synode te dienen met een voorstel in verband met het verlenen van 
 spreekconsent aan een student in de Masterfase II. 

 
 Grond:  
 Na bespreking ter synode kan een voorstel gemaakt worden dat 
 overeenstemt met de behoefte van de kerken en het gevoelen van de 
 synode.  
 
Overwegingen: 
1. In het verleden hebben diverse synodes besluiten genomen ten 
 aanzien van het spreekconsent. Bij een voorstel hieromtrent 
 behoort er ook samenhang te zijn met het verslag van de 
 deputaten Onderzoek Synodebesluiten Ommen 1993 - Zuidhorn 
 2002, m.b.t. tot de synodebesluiten over het verlenen van 
 spreekconsent. 
2.  In de Kerken bestaan besluiten m.b.t. het toegestane 

spreekconsent. Deze gaan terug op de  GS  Amsterdam 1908 
en GS Den Haag 1914. Deze zijn laatstelijk gehandhaafd op GS 
Ommen 1993 (art. 45) en GS Berkel en Rodenrijs 1996 (art. 58) 

3.  De besluiten rond het spreekconsent en de eventuele 
buitenwerkingstelling ervan, waren gericht op de nood van de 
kerken, niet op het nut voor de student (GS Berkel en Rodenrijs 
1996, art. 58, besluit 2, grond 2.) 

4.  Om het spreekconsent een andere basis te geven, nl. het nut voor de 
studenten in het kader ook van de huidige kerkelijke situatie, kan dit 
alleen in de weg van revisie van het besluit van GS Amsterdam 1908, 
en GS Den Haag 1914, tot stand komen (GS Berkel en Rodenrijs 1996, 
art. 58, besluit 2, grond 3.) 

5.   In de huidige kerkelijke situatie sinds de Vrijmaking van 2003 
bestaat er met slechts één predikant in actieve dienst een tekort 
aan predikanten. 

6.   De kerken beschikken sinds de Vrijmaking van 2003 niet over 
een eigen Theologische Universiteit, maar sinds 2010 wel over 
een eigen Opleiding tot de dienst des Woords,  

7.  De inrichting van deze opleiding heeft als onderdeel een 
uitgebreide gemeentestage van drie maanden in één van de 
kerken onder leiding van een predikant-mentor. Verbonden aan 
deze stage is ook het maken en houden van drie 
preekvoorstellen vereist, die als stichtelijk woord in erediensten 
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dienen te worden gehouden in de voor de stage aangewezen 
gemeente.  

8.   Er zal daarbij zoveel mogelijk moeten worden gewaarborgd dat 
tijdens de eredienst naar de kerkelijke orde van dienst 
gehandeld en naar Gods Woord gesproken wordt. Daartoe 
dienen een aantal toelatingseisen te worden gesteld, voordat de 
student deze gemeentestage in de laatste maanden van de 
masterfase kan volgen.  

9.  Daarnaast zal moeten worden vereist dat begeleiding bij de 
voorbereiding van en nader toezicht op de leiding van de 
erediensten en het daarbij te spreken stichtelijk woord in handen 
is van de aangewezen predikant-mentor.     

10. Indien dit in verband met bestaande nood door de kerken 
gewenst wordt, kan een student na een met goed gevolg 
doorlopen gemeentestage, nog voor maximaal één jaar 
beschikbaar zijn om, buiten het directe kader van zijn opleiding, 
spreekconsent te verkrijgen. Zulks met inachtneming van de bij 
overweging 2 genoemde synodebesluiten.  

 
Besluit 1:  
De Generale Synode te Emmen van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009, spreekt uit dat alleen in het 
kader van de opleiding tot de dienst des Woords en de daaraan 
verbonden voorwaarden, de besluiten van de GS  Amsterdam 1908 
(art. 60) en GS Den Haag 1914 (art. 77 sub c.) m.b.t. het 
spreekconsent vervallen zijn verklaard; voor omstandigheden buiten 
het kader van de opleiding, blijven zij echter geldig.  
 
Besluit 2: 
De Generale Synode te Emmen van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009, spreekt uit dat door de 
kerkenraad alleen spreekconsent in het kader van de opleiding tot de 
dienst des Woords kan worden verleend aan een theologisch 
student, indien hij voldoet aan de in de studiegids van de opleiding 
gestelde voorwaarden.  
 
Gronden:  
1. Voor het leiden van een eredienst en het spreken van een 

stichtelijk woord erin, moet vaststaan dat de betrokken student 
beschikt over de daartoe vereiste kennis en kunde.  
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2. Ook zal hierbij een zorgvuldige supervisie van de student 
gewaarborgd moeten zijn   

3. De kerkenraad, waar de gemeentestage wordt gevolgd, dient te 
beslissen over het verlenen van het daartoe benodigde 
spreekconsent. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
broeder C.A. Teunis  blijft buiten stemming. 
 

Artikel 60: Klachtenregeling  
08-05-2010 

 
Materiaal: 
Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:   
De Generale Synode geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst 
des Woords en de adviseurs van deputaten de opdracht om deze 
Generale Synode te dienen met een voorstel voor een 
klachtenregeling welke gebruikt zal worden in verband met de 
Opleiding tot de Dienst des Woords.  
In deze regeling behoort ook te zijn opgenomen de mogelijkheid van 
schorsing van één van de medewerkers aan de Opleiding tot de 
Dienst des Woords.  
 
Grond:  
Na bespreking ter synode kan een voorstel gemaakt worden dat 
overeenstemt met de behoefte van de kerken en het gevoelen van 
de synode.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
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Artikel 61: Bijzondere of Vervroegde Generale    
    Synode  

08-05-2010 
 
Materiaal: 
Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 
Besluit:  
Deputaten zijn gerechtigd tot het doen van een verzoek aan alle 
kerken van het kerkverband om een bijzondere of vervroegde 
Generale synode bijeen te roepen indien de voortgang van de 
Opleiding dat noodzakelijk maakt of indien een opleider benoemd 
moet worden in de tijd gelegen tussen twee generale synodes.  
 
Grond:  
Deputaten zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke 
voortgang van de werkzaamheden ten dienste van de opleiding, dat 
kan tot gevolg hebben dat tussentijds een generale synode een 
uitspraak moet doen in verband met de voortgang van de opleiding.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 

Artikel 62: Aanvulling van de instructie van 
deputaten OtdDdW  

08-05-2010 
 
Materiaal: 
Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords 
 5.24: Voorstel: Aanvulling van de instructie van deputaten   
 Besluit:  
 De Generale Synode geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst 

des Woords en de adviseurs van  deputaten de opdracht om 
deze Generale Synode te dienen met een voorstel tot aanpassing 
van de instructie van deputaten en/of College van opleiding en/of 
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medewerkers waarin de besluiten verwerkt zijn die niet in de 
huidige voorstellen zijn opgenomen.  

 
 Grond:  
 Alle uit te voeren activiteiten behoren in een instructie een 
geëigende plaats te hebben.  
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om dit betreffende voorstel 
5.24 te laten vervallen en het moderamen de opdracht te geven om 
een voorstel te doen voor de instructies aan deputaten zoals 
verwoord is in voorstel 5.14 van het oorspronkelijke rapport.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Bij het stemmen 
blijven ds. De Marie als opleider en broeder C.A. Teunis als deputaat 
buiten stemming. 
 
 
 

Artikel 64: Kerkelijke examens  
11-09-2010 

F.1. OPLEIDING: Kerkelijke examens 
 
F.1.1. Materiaal 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 25 
 Generale Synode Berkel & Rodenrijs 1996, artikel 31 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 27 
 Generale Synode Mariënberg 2005, artikel 25 (K) 
   
F.1.2. Overweging 
F.1.2.1. M.b.t. GS Ommen 1993, art 25.  
 Er is geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van 

het oordeel van GS Ommen 1993 dat het ingediende 
verzoek tot revisie van de regels voor kerkelijke examens 
onvoldoende onderbouwd was. 

F.1.2.2.  M.b.t. GS Berkel en Rodenrijs 1996, art. 31.  
a. Door GS Mariënberg 2005 (art. 25, K) is besloten dat het 

besluit art. 28 van GS Leusden is vervallen. Daardoor 
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is de regeling voor kerkelijke examens zoals 
vastgelegd door de GS Rotterdam-Delfshaven 1964-
1965 van kracht gebleven. 

b. De huidige kerkelijke situatie in De Gereformeerde 
Kerken is zodanig veranderd dat nu voor het 
preparatoir examen geen classis momenteel extra 
belast wordt vanwege de woonplaats van de 
examinandus. 

c.  Het is wenselijk dat in de regeling nadere definities en 
criteria worden aangebracht m.b.t. de te examineren 
onderdelen (grond 3 van besluit 1) 

d. Gezien de veranderde kerkelijke situatie m.b.t. de 
theologische opleiding en vorming, waarbij de kerken 
geen eigen opleiding hebben, is het wenselijk de 
regeling dienovereenkomstig aan te passen. 

F.1.2.3. M.b.t. GS Leusden 1999, art. 27. 
 Een verzoek aan de synode dient in de kerkelijke weg aan 

de orde gesteld te worden. 
  
 
F.1.3. Besluiten 
F.1.3.1. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van de GS Ommen 1993 (art. 
25) en GS Leusden 1999 (art. 27) betreffende kerkelijke 
examens, gehandhaafd dienen te blijven en dat de kerken 
daaraan gebonden zijn.  

F.1.3.2. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat het besluit van de GS Berkel & Rodenrijs 
1996 (art. 31) betreffende de aanpassing van de regeling 
voor kerkelijke examens, vervallen is en dat dus de kerken 
daaraan niet meer gebonden zijn.  

 
 
F.1.4. Gronden 
F.1.4.1. M.b.t. besluit F.1.3.1: Beide synoden hebben terecht 

gewezen op de correcte kerkelijke weg 
F.1.4.2. M.b.t. besluit F.1.3.2.  
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 a.De regeling zoals vastgelegd door GS Rotterdam-
Delfshaven 1964-1965 biedt een goede basis voor een 
zorgvuldige toetsing van de kandidaat, hoewel nadere 
specificering van onderdelen ten goede kan komen aan 
de kwaliteit van de examens. 

 b.GS Mariënberg 2005/2006 heeft de aanpassingen van 
deze regeling voorgesteld door de benoemde deputaten 
en vastgelegd door GS Leusden 1999, om principiële 
gronden afgewezen.  

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 

Artikel 65: Studiefinanciering 
11-09-2010 

F.2. OPLEIDING: Studiefinanciering 
 
F.2.1. Materiaal 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 26, 27, 28 
 Generale Synode Berkel &Rodenrijs 1996, artikel 32 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 31 

  Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 111 
  Generale Synode Mariënberg 2005, artikel 29 
  Generale Synode Zwolle 2007, artikel 56 

 
F.2.2. Overweging 
F.2.2.1. De kerken zijn conform art. 19 KO verantwoordelijk voor 

een adequate  studiefinanciering van de student. 
F.2.2.2. De regeling studiefinanciering dient telkens te worden 

aangepast aan  veranderingen in de wetgeving en aan de 
huidige kerkelijke situatie m.b.t. het  toezicht op en de 
begeleiding van de studenten. 

F.2.2.3. GS Berkel en Rodenrijs 1966 besloot (art. 32, besluit 2) 
het besluit van de Generale Synode van Arnhem 1981, 
Acta art. 70 (besluit 1-3 en 5), vervallen te verklaren. Als 
reden daarvoor werd aangevoerd dat de eer en de 
verantwoordelijkheid van de kerk m.b.t. het onderhoud van 
de studenten, niet hoeft te betekenen dat de financiële 
mogelijkheden die de overheid biedt, terzijde worden 
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geschoven. Bovendien had wijziging in de wet op de 
studiefinanciering tot gevolg gehad, dat er geen eis meer 
was dat aanvaarding van een beurs van overheidswege 
het aangaan van een rentedragende lening vereiste. 
Zodoende gold niet langer het bezwaar dat het 
aanvaarden van studiefinanciering zou leiden tot een 
ongewenste schuldverhouding tussen predikant en 
overheid.  

   
 
F.2.3. Besluit: 
F.2.3.1. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat besluit 2 van art. 32 van GS Berkel & 
Rodenrijs 1996 m.b.t. de studiefinanciering gehandhaafd 
blijft en dat de kerken daaraan gebonden zijn. 

F.2.3.2. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat van de andere genoemde besluiten van de 
GS Ommen 1993 (art. 26,27,28), GS Berkel & Rodenrijs 
1996 (art. 32, besluit 1 en 3), GS Leusden 1999 (art. 31) 
en GS Zuidhorn 2002/2003 (art. 111) die betrekking 
hebben op de uitvoering van de studiefinanciering, om 
praktische redenen vervallen zijn en dat de kerken 
daaraan niet meer gebonden zijn. 

 
 
F.2.4. Gronden: 
F.2.4.1. (M.b.t. besluit F.2.3.1.) Er is geen goede reden om af te 

zien van het aanvaarden van studiefinanciering van 
overheidswege, zolang dit niet leidt tot overheids-
inmenging m.b.t. de opleiding en/of tot een ongewenste 
schuldverhouding tussen predikant en overheid.    

F.2.4.2. (M.b.t. besluit F.2.3.2.) 
 a.De kerken hebben sinds GS Mariënberg 2005 en GS 

Zwolle 2007 een nieuwe  studiefinancieringsregeling 
conform art. 19 K.O., die is aangepast aan de gewijzigde 
omstandigheden van de kerken na de vrijmaking van 
2003/2004 en de wijzigingen m.b.t. de wettelijke regeling 
van studiefinanciering van overheidswege.  
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 b.De besluiten die op de diverse synoden tussen 1993 en 
2002 zijn genomen, zijn m.b.t. hun praktische 
uitvoerbaarheid niet meer relevant vanwege de nieuwe 
ontwikkelingen. 

 c. Deze besluiten bevatten wel elementen die van nut 
kunnen zijn bij het vaststellen van de huidige regelingen. 

 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 
 
Artikel 66: Tweede aanvullend Rapport Deputaten 

Opleiding tot de Dienst de Woords, 
Toezicht op de Opleiding 

              11-09-2010 
Materiaal:  
 De Generale Synode van Emmen heeft in haar zitting van 8 mei 2010   
 het volgende besloten:  
 Besluit:   
 De Generale Synode geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst des 
 Woords en de adviseurs van deputaten de opdracht om deze Generale  
 Synode te dienen met een voorstel voor een klachtenregeling   
 welke gebruikt zal worden in verband met de Opleiding.  
 In deze regeling behoort ook te zijn opgenomen de mogelijkheid van 
 schorsing van één van de  medewerkers aan de  Opleiding.  
 Grond:  
 Na bespreking ter synode kan een voorstel gemaakt worden dat 
 overeenstemt met de behoefte van de kerken en het gevoelen van de 
 synode.  
 
 
Overwegingen: 
1.   Duidelijkheid bij het houden van toezicht op de Opleiding   
  bevordert de samenwerking en   
2.   Het toezicht op de Opleiding en de medewerkers heeft tot   
  doel dat de Opleiding getrouw   
3.  Alle toezichthoudende werkzaamheden bij de Opleiding in   
  één hand bewerkt een zo snel   
4.  Een ondertekeningformulier voor deputaten is wenselijk in   
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  verband met het afleggen van   
5.  Een ondertekeningformulier voor de leden van het college   
  van Opleiding is van belang in verband met het   
  handhaven van het Schriftuurlijk zijn en houden van de   
  Opleiding en is overeenkomstig artikel 53 van de K.O. 
 
Besluit 1:    
De Generale Synode hanteert de ‘Voorlopige regeling voor het 
toezicht houden door het deputaatschap’.   
 
Besluit 2: 
De Generale Synode geeft aan het deputaatschap de 
opdracht om volgende Generale Synode te dienen met een 
concept voor een definitieve regeling voor het toezicht houden 
door het deputaatschap.  
 
Besluit 3: 
De Generale Synode besluit het ‘Ondertekeningformulier voor 
deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords’ te gebruiken. 
 
Besluit 4: 
De Generale Synode besluit het ‘Ondertekeningformulier voor 
medewerkers van het College van Opleiding’ te gebruiken. 
 
Gronden:  
1. De deputaten hebben al diverse toezichthoudende taken, 
 zoals het bijwonen van  colleges, gesprekken voeren met 
 opleider, docenten en opleidingsmedewerkers,  alsmede 
 met studenten. 
2. De deputaten hadden in het verleden deze taak ook. 
3. De procedure, op de voorgestelde wijze, is eenvoudig en 
 transparant en de taken en  bevoegdheden worden bij 
 elkaar gehouden. 
4. De deputaten en/of de generale synode kunnen 
 handelend optreden, wanneer opleider en/of docenten 
 en/of opleidingsmedewerkers zich in enigerlei opzicht 
 misgaan. 
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5. De deputaten, opleider, docenten en 
 opleidingmedewerkers zijn gebonden aan de  Schrift en 
 de belijdenis op grond van hun handtekening onder het 
 ondertekeningformulier en dienen hieraan gehouden te 
 worden, conform artikel 53 KO. 
6. Het ontwerpen van een definitieve regeling voor het   
 deputaatschap vergt de nodige tijd en zorgvuldigheid.   
 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. 
Deputaat broeder C.A. Teunis  blijft buiten stemming. 
 
 
Artikel 67: Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding 
    tot de Dienst de Woords, Bijzondere of  
    vervroegde Generale Synode 
              11-09-2010 
Materiaal:  
 1. De Generale Synode van Emmen heeft in haar zitting van 8 mei  
  2010 het volgende besloten:  
  Besluit:  
   Deputaten zijn gerechtigd tot het doen van een verzoek aan alle  
   kerken om een bijzondere of vervroegde Generale Synode bijeen te 
   roepen indien de voortgang van de Opleiding dat noodzakelijk   
   maakt of indien een opleider benoemd moet worden in de tijd   
   gelegen tussen twee generale synodes.  
   Grond:  
  Deputaten zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke   
  voortgang van de werkzaamheden ten dienste van de opleiding, dat 
  kan tot gevolg hebben dat tussentijds een generale synode een  
  uitspraak moet doen in verband met de voortgang van de opleiding.  
 2. Het besluit van de Generale Synode van Arnhem 1981  
  Het laatste genomen besluit met betrekking tot de tussentijdse   
  benoeming van een docent is genomen door de Generale Synode  
  van Arnhem 1981 en luidt als volgt:  
  Benoemingsprocedure voor docenten aan de Theologische   
  Universiteit 
  1. Wanneer voorzien kan worden dat een vacature zich zal   
   voordoen binnen anderhalf jaar na de  openingsdatum van een  
   generale synode, zal deze synode de benoeming verrichten. 
   In dit geval zal de zaak van de benoeming op de     
   ontwerpagenda van de generale synode worden geplaatst. 
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  2.  Wanneer een vacature zich voordoet op een later tijdstip dan  
  onder 1 genoemd, of wanneer een onverwachte vacature ontstaat  
  op een tijdstip dat er geen generale synode vergadert,  zal een   
  tussentijdse synode worden samengeroepen, indien de deputaten- 
  curatoren van de Theologische Universiteit, na advies van de   
  senaat, die noodzakelijk achten. 
 3.  De deputaten-curatoren zijn in zulk een situatie gemachtigd de kerk  
  die met de samenroeping van de generale synode is belast te   
  verzoeken zo spoedig als mogelijk is en in ieder geval binnen vier  
  maanden een tussentijdse synode bijeen te doen komen om over   
  de vervulling van de vacature te beslissen. 
  De samenroepende kerk voor de eerstkomende generale synode  
  zal in zulk een geval aan het verzoek van de deputaten-curatoren  
  aanstonds - zonder advies van de particuliere synode     
  overeenkomstig artikel 46 K.O. - voldoen en hiervan mededeling  
  doen aan de kerken. 
  (Arnhem 1981, artikel 116). 
 
Overwegingen: 
1. Artikel 33 KO bepaalt onder meer dat een eenmaal afgehandelde 
 zaak niet opnieuw aan de orde moet worden gesteld, tenzij men 
 van mening is dat wijziging noodzakelijk is.  
2.  De regeling van de GS Arnhem 1981 maakt de kerken 
 slagvaardig als dit nodig is in verband met de voortgang van de 
 Opleiding.  
3. Een ten onrechte genomen besluit behoort te worden terug 
 genomen.  
 
Besluit: 
De Generale Synode neemt het besluit, dat het op 8 mei 2010 
genomen besluit inzake het bijeenkomen van een vervroegde of 
bijzondere Generale Synode vervallen is.  
 
Gronden: 
1.  Deputaten zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke 
 voortgang van de  werkzaamheden ten dienste van de opleiding, 
 dat kan tot gevolg hebben dat  tussentijds een Generale Synode 
 een uitspraak moet doen in verband met de voortgang van de 
 opleiding.  
2. De Generale Synode van Arnhem 1981 heeft inzake het 
 samenroepen van een tussentijdse synode een regeling 
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 getroffen en gezien de huidige situatie is er geen  noodzaak om 
 dit besluit te herzien.  
3. Het besluit van de GS Emmen, genomen op 8 mei 2010, is ten 
 onrechte genomen (art. 33 KO).   
4. Met het vervallen verklaren van het besluit van 8 mei 2010 is het 
 onomstreden dat het besluit van de Generale Synode van 
 Arnhem 1981 rechtsgeldig is.  
 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
broeder C.A. Teunis  blijft buiten stemming. 
 
 
 
Artikel 68: Aanvullend Rapport Deputaten Opleiding 
    tot de Dienst de Woords, Concept Statuut 
    Opleiding 
              11-09-2010 
 
Materiaal: 
  Statuut van de Theologische Universiteit. (opgenomen in de  
  bijlagen) 
 
Overwegingen: 
1. Het bevordert de duidelijkheid als beleid geformuleerd wordt.  
2. Het vastleggen van de inhoud van de taken en functies, de 
 bemanning, de handelwijze richting medewerkers en studenten 
 geeft een positieve bijdrage aan het functioneren van de 
 Opleiding.  
3. Het vastleggen van de grondlijnen van de Opleiding bevordert 
 een consistente uitvoering van het beleid ten aanzien van de 
 Opleiding zoals daarover door de diverse Generale Synodes is 
 besloten.  
 
Besluit:  
De Generale Synode besluit aan deputaten tot de Opleiding tot de 
Dienst des Woords op te dragen om de volgende Generale Synode 
te dienen met een voorstel voor een Statuut voor de Opleiding.  
 
Gronden:  
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1. Een statuut verschaft duidelijkheid over de rechten en plichten 
 van opleider, docenten, opleidingmedewerker en overige 
 medewerkers, alsmede van deputaten. 
2. Een eigen opleiding behoort een eigen statuut te hebben 
 
Deputaten worden onder dank decharge verleend voor het vele werk 
dat zij hebben verricht, vooral ook i.v.m. de nieuw op te zetten 
Opleiding in eigen beheer. 
 
Deze besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
broeder C.A. Teunis  blijft buiten stemming. 
 
 

Hoofdstuk 5 BINNENLANDSE 
BETREKKINGEN 

 

Artikel 69: Voorstel antwoordbrief aan GKv 
 

27-02-2010 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse 
Betrekkingen 
Art. 3 van de instructie n.a.v. artikel 27 KO: 
Zij zullen stukken die van de overheid en overige 
kerkgenootschappen bij hen binnenkomen en bestemd zijn voor de 
kerken of anderszins van belang zijn voor de kerken onder de 
aandacht van de kerken brengen. 
 
Overwegingen: 
1. De Generale Synode van de GKV Zwolle-Zuid 2008 heeft in 

haar brief geen enkele inhoudelijke toenadering gezocht met 
DGK maar heeft wel een appèl gedaan op DGK om tot haar 
terug te komen. 

2. In de GKv zijn, vooral nu besluiten van de laatste synode 
geratificeerd zijn, veel verontruste broeders en zusters op wie 
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door DGK juist nu een appèl gedaan kan worden om zich vrij te 
maken en zich bij haar te voegen. 

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit een uitgebreid antwoord te 
geven op het appèl van 14 oktober 2008 van de Gereformeerde 
Kerken Vrijgemaakt. 
 
Gronden: 
1. Een hernieuwd appèl van De Gereformeerde Kerken op de GKv 

met oproep tot bekering is aangewezen gezien de voortgaande 
ontwikkelingen van verval binnen deze kerken.  

2. Er zal speciaal naar verontruste broeders en zusters een 
appèlerende werking uitgaan van de brief wanneer deze 
openbaar gemaakt zal worden. 

3. Een uitgebreider appèl kan dienstig zijn voor buitenlandse kerken 
om te kunnen onderscheiden tussen de kenmerken van De 
Gereformeerde Kerken en die van de GKv.  

 
Dit besluit wordt met 11 stemmen voor en 1 stem tegen genomen. 
 
 

Artikel 70: Voorstel antwoordbrief aan HHK 
 

27-02-2010 
 

Materiaal: 
- Rapport Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid/ 

Binnenlandse Betrekkingen 
- Art. 3 van de instructie n.a.v. artikel 27 KO: 
 Zij zullen stukken die van de overheid en overige 
kerkgenootschappen bij hen  binnenkomen en bestemd zijn voor de 
kerken of anderszins van belang zijn voor de  kerken onder de 
aandacht van de kerken brengen. 
 
Overwegingen: 
1. De Hersteld Hervormde Kerk geeft aan te streven naar een KO 

die de toets van Schrift en belijdenis kan doorstaan.  
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2. Ook al is de vereniging ‘Het gekrookte riet’ die het gedachtegoed 
van de bevindelijkheid  propageerde opgeheven, toch wordt in 
vele Hersteld Hervormde Kerken deze  bevindelijkheid 
gevonden.  

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit een antwoord te geven op de 
brief van 9 oktober 2008 van de Hersteld Hervormde Kerken, waarin 
gewezen zal worden op het belang van de Dordtse Kerkorde, de 
gereformeerde leer van de kerk, en de gevaren van de 
bevindelijkheid.  
 
Gronden: 
1. De HHK gaat in de door haar verstuurde brief van 9 oktober 

2008 inhoudelijk niet in op de door De Gereformeerde Kerken 
aangegeven argumenten om tot verdere reformatie te komen.  

2. In de eerste brief van DGK werd niet ingegaan op de 
bevindelijke “ligging” binnen de HHK   

 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen genomen. 
Het moderamen zal de synode dienen met een voorstel.  
 

Artikel 71: Rapportage inzake gerichte vragen aan 
bestuur Stichting HSV 

02-10-2010 
Materiaal:  
- Rapportage van deputaten HSV t.a.v. gerichte vragen aan het 
bestuur van de Stichting  HSV. 
- Uitnodiging Stichting HSV om presentatie van de HSV bij te 
wonen. 
 
Overweging: 
De Herziene Statenvertaling kan zodanig belangrijk worden voor 
DGK, dat het als een goede zaak beschouwd mag worden dat de 
presentatie van die nieuwe vertaling van de Statenbijbel bijgewoond 
gaat worden 
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Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit om de uitnodiging om de 
presentatie van de Herziene Statenvertaling aan te nemen en wijst 
t.a.v. de afvaardiging daarvoor deputaten Herziening Statenvertaling 
met daarbij de preses van de synode aan.  
 
Grond: 
1. Deputaten HSV hebben in opdracht van de GS het werk van de 
Stichting HSV  nauwlettend gevolgd. 
2. De Stichting HSV staat open voor kritieken en heeft reeds 
aangegeven de door  deputaten voorgestelde wijzigingen bij een 
volgende druk mee te zullen nemen.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 72: Bespreking van Instructie ACOBB: 
 

27-02-2010 
 

Bespreking art. 13 van Instructie: 
 
Materiaal: 
- Rapport Deputaten Adresvoering/Contacten Overheid Binnen-
 landse Betrekkingen 
- Art. 13 van de instructie n.a.v. artikel 27 KO: 
 Deputaten zullen ontwikkelingen in andere kerkverbanden 
 nauwlettend volgen; deputaten  zullen, wanneer zich tekenen 
 voordoen, waaruit blijkt dat er sprake is van trouw aan  Schrift 
 en belijdenis (drie formulieren van enigheid) en samenleven 
 volgens de Gereformeerde Kerkorde, daartoe oriënterende 
 gesprekken houden met betreffende  kerk(en) om zich over 
 deze tekenen nader te laten informeren. 
 
Besluit:  
Op voorstel van één van de afgevaardigden wordt daarom het 
besluit genomen met 7 stemmen voor, 4 tegen en 1 onthouding dat 
de vergadering vaststelt dat deputaten buiten hun opdracht zijn 
getreden.  
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Het was beter geweest om voor de individuele gesprekken de 
plaatselijke kerken in te schakelen, of zo nodig daarvoor een extra 
synode bijeen te laten roepen.   
 
 
 

Artikel 73: Rapport Deputaten ACOBB: Commissie  
    Kerkelijke Eenheid (CKE) 

19-03-2010 
 
Bespreking voorstel van het moderamen: 
 
Materiaal: 
- Voorstel van het moderamen. 
 
Overwegingen: 
1. De Generale Synode ziet de noodzaak in om een Commissie 

Kerkelijke Eenheid in te stellen, waarin broeders uit het 
deputaatschap ACOBB, het moderamen en de beide     classes 
zitting zullen nemen. 

2. Door de brede samenstelling kan een zo groot mogelijke 
deskundigheid gewaarborgd worden t.a.v. eventuele kerkelijke- 
en adviesgesprekken. 

3. Het gesprek dat de Commissie Kerkelijke Eenheid zal voeren met 
de Ichthus gemeente is een vervolg op het gesprek dat de 
deputaten in een eerder stadium gehad hebben met ds. E. 
Hoogendoorn. Wel zal de Ichthus gemeente bevraagd worden 
over de vorming van het voorlopig kerkverband, maar er zal niet 
met de andere gemeenten uit het voorlopige kerkverband 
gesproken worden. Dat is een taak voor de plaatselijke kerken.  

 
Besluit 1: 
De Generale Synode besluit  een Commissie Kerkelijke Eenheid in 
te stellen met de opdracht om: 
door middel van één of meer gesprekken de mogelijkheid te 
onderzoeken om te komen tot kerkelijke eenheid met: 
 
1.1 de gemeente te Kampen, waarvan Ds. E. Hoogendoorn de 

preses van de kerkenraad is. 
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1.2 de gemeente te Dalfsen, waarvan Ds. E. Heres de preses van 
de kerkenraad is, waarbij in ieder geval met beide kerkenraden 
afzonderlijk gesproken zal worden. 

2.1 op aanvraag van een plaatselijke DGK gemeente te adviseren 
en te helpen bij activiteiten in verband met het bereiken van 
kerkelijke eenheid met ware gelovigen die onze Here Jezus 
Christus in waarheid liefhebben en willen dienen en die duidelijk 
te kennen geven de Heilige Schrift, de drie formulieren van 
eenheid en de gereformeerde kerkorde in leer en leven volledig 
te onderschrijven. 

2.2 op aanvraag van één of meer DGK gemeenten deze te 
adviseren en te helpen in verband met het beleggen van een 
bijeenkomst, waarvoor door deze plaatselijke gemeente(n) 
worden uitgenodigd verontruste broeders en zusters uit de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die serieus overwegen om 
zich vrij te maken en zich plaatselijk te voegen bij De 
Gereformeerde Kerk, met het doel om in deze bijeenkomst 
voorlichting te geven omtrent hetgeen de Here Jezus Christus 
van ons vraagt en ons leert omtrent Zijn kerk en haar eenheid. 

3. bij al hun werkzaamheden te staan en te blijven staan op het 
fundament van de kerken: Het Woord van God, zoals we 
daarvan belijdenis doen in onze belijdenisgeschriften, te weten 
de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van 
Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse 
Leerregels, en zoals we daarnaar samenleven volgens de 
kerkenorde zoals deze laatstelijk is vastgesteld door de 
Generale Synode van Mariënberg 2005. 

4. de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken om van de 
onder punt 1. genoemde gemeenten een afvaardiging uit te 
nodigen om in een vergadering van de Generale Synode nader 
door te spreken over kerkelijke eenheid, nadat met hen de 
gesprekken zijn gevoerd en vastgesteld kan worden dat die 
gesprekken om een dergelijk vervolg vragen. 

5. tijdens de zittingen van de Generale Synode, maar uiterlijk aan 
het eind daarvan, rapport uit te brengen van hun 
werkzaamheden, waarna de commissie zal ophouden te 
bestaan en eventuele vervolgwerkzaamheden zullen worden 
overgedragen aan deputaten ACOBB of een nieuw in te stellen 
deputaatschap. 
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Gronden: 
1. Het zoeken van kerkelijke eenheid met allen die Christus 

zoeken in een waar geloof is een opdracht gekregen van Jezus 
Christus, de Heer van Zijn Kerk (NGB artikel 27-29) en geldt alle 
kerken. 

2. Momenteel heeft zich, ten gevolge van de voortschrijdende 
afval binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv), een 
gemeente opnieuw vrijgemaakt en is een andere gemeente 
losgemaakt van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze 
gemeenten hebben zich nog niet gevoegd bij het kerkverband 
van De Gereformeerde Kerken. 

3. De instructie van de deputaten Adresvoering/Contacten 
Overheid/Binnenlandse Betrekkingen beperkt zich in dit verband 
tot oriënterende gesprekken met kerkelijke vergaderingen; 
daadwerkelijk werken aan eenheid en/of contacten leggen met 
individuele gelovigen of groepen individuele gelovigen behoort 
daar niet toe. 

4. Tijdens de zittingen van de Generale Synode die momenteel 
bijeen is, bestaat de mogelijkheid dat de kerken gezamenlijk tot 
besluitvorming komen met betrekking tot de zaak van kerkelijke 
eenheid die hen allen aangaat. 

5. Momenteel overwegen meerdere leden van de Gereformeerde 
Kerken (vrijgemaakt) zich vrij te maken, waarbij onduidelijkheid 
blijkt te bestaan m.b.t. het zich voegen bij de ware kerk. 

6. Het werken aan kerkelijke eenheid, anders dan ten aanzien van 
een gemeente, is een verantwoordelijkheid van de plaatselijke 
kerken. 

7. Een plaatselijke kerk kan een gemis ervaren in deskundigheid 
bij het leggen en onderhouden van contacten die gericht zijn op 
het bereiken van kerkelijke eenheid. 

   
Besluit 2: 
De Generale Synode draagt aan de Commissie Kerkelijke Eenheid 
een aantal gespreks-punten op om die in ieder geval aan de orde te 
stellen in de genoemde gesprekken  waarbij zij uitspreekt dat deze 
opgave niet limitatief is. 
De gesprekpunten zullen in de vertrouwelijke acta opgenomen 
worden. 
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Besluit 3: 
Vaststelling leden van de Commissie Kerkelijke Eenheid. 
In de samenstelling van de Commissie wordt gestreefd  naar: 
- vertegenwoordiging van de beide classes. 
- deskundigheid en ervaring in het voeren van kerkelijke 
 gesprekken 
- ervaring in het voeren van adviesgesprekken. 
- spreiding van ervaring en deskundigheid. 
- een omvang met de mogelijkheid om op elk gewenst moment 
 gespreksvoerders te hebben. 
De GS gaat akkoord met het voorstel om de volgende broeders te 
benoemen in de Commissie Kerkelijke Eenheid: 
 
Predikant Ds. S. de Marie 
Deputaatschap A. Admiraal, G.H. Plaggenmars 
Moderamen GS J.A. Bazuin, C.A. Teunis 
Classis Zuid-West A. van Egmond 
Classis Noord-Oost W. Wildeboer 

 
 

Artikel 78: Aanv. rapport Deputaten ACOBB: appel  
    gemeente Zwijndrecht 

19-03-2010 
Materiaal: 
- Aanvullend Rapport Deputaten Adresvoering/Contacten 
 Overheid/Binnenlandse  Betrekkingen 
 
Overweging: 
1. Naar de gemeenten toe, die eens onderdeel zijn geweest van het 

kerkverband en zich daarvan hebben losgemaakt, hebben DGK 
een bepaalde verantwoordelijkheid t.a.v. het doen van een appèl 
op hen om weer terug te komen .  

2. De gemeente in Zwijndrecht heeft zich op 26 november 2009 
gevoegd bij het voorlopig kerkverband waar ook deel van 
uitmaken de zogenaamde Matrix-gemeente en de Ichthus-
gemeente. 

 
Besluit: 
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De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit in navolging van de Generale 
Synode van 2007 te Zwolle een appèl te doen op de gemeente te 
Zwijndrecht.  
 
Gronden: 
1. De gemeente te Zwijndrecht heeft zich in 2005 vanuit een 

independentistisch handelen losgemaakt van het kerkverband. 
2. Door het ontbreken van een reactie van de zijde van de 

gemeente te Zwijndrecht is het van belang hen nogmaals te 
attenderen op door hen ingeslagen verkeerde weg. 

3. De opdracht van Christus om te komen tot kerkelijke eenheid zal 
tot het einde toe nagestreefd moeten worden.  

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 
 

Artikel 79: Voorstel d.d. 10 februari 2010 van    
    Deputaten ACOBB 

19-03-2010 
Materiaal: 
- Voorstel d.d. 10 feb. 2010 van Deputaten 

Adresvoering/Contacten Overheid/Binnenlandse Betrekkingen, 
waarin deputaten in het verzoek 1 onder de punten 5 t/m 7 de 
GS verzoeken: 

 een document op te stellen waarin de situatie geschetst 
wordt t.a.v. kerkelijke eenheid en het werk van deputaten tot 
nu toe; in dit document zal ook moeten staan het voorstel om 
een landelijke vergadering te houden met allen die de 
gereformeerde belijdenis van harte onderschrijven; 

 genoemd document naar alle kerkenraden te zenden en hen 
te verzoeken deze informatie aan de aan hen toevertrouwde 
gemeenteleden te verstrekken; 

 de in het document genoemde informatie tevens in het 
landelijke kerkblad De Bazuin te plaatsen; 

- Voorstel van het moderamen voor het instellen van een 
Commissie Kerkelijke Eenheid. 
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Overweging: 
1. Het is voor de kerkenraden alsook voor de leden van de kerk een 

goede zaak om kennis te kunnen nemen van het verrichte werk 
van de Commissie Kerkelijke Eenheid. 

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat de Commissie Kerkelijke 
Eenheid een document opstelt zoals verwoord in de punten 5 t/m 7 
in Verzoek 1 van het Voorstel d.d. 10 feb 2010 van deputaten 
ACOBB.  
 
Gronden: 
1. Omdat de Commissie Kerkelijke Eenheid door de Generale 

Synode is ingesteld zal zij ook verantwoording afleggen aan die 
synode. 

2. Om de transparantie te bevorderen zal de Commissie Kerkelijke 
Eenheid zowel richting kerkenraden als naar het landelijke 
kerkblad De Bazuin melding doen van haar werkzaamheden. 

3. Het is van belang dat het werk van het bevorderen van kerkelijke 
eenheid wordt ondersteund door het persoonlijk gebed en tevens 
door het publieke gebed in zondagse erediensten.  

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat, br. A. 
Admiraal, blijft buiten stemming. 
  
 

Artikel 80: Voorstel d.d. 10 februari 2010 van    
    Deputaten ACOBB 

19-03-2010 
Materiaal: 
- Voorstel d.d. 10 feb. 2010 van Deputaten 
Adresvoering/Contacten Overheid/  Binnenlandse Betrekkingen. 
 
Overweging: 
1. In de huidige situatie mag niet worden aangenomen dat alle 

kerkenraden op de hoogte zijn van het bestaan van bezwaarde 
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groeperingen in de GKv waarmee eventueel gesprekken zouden 
kunnen worden gevoerd om te komen tot kerkelijke eenheid 

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit de kerkenraden van De 
Gereformeerde Kerken te wijzen op de verschillende groeperingen 
waarmee door deputaten gesprekken zijn gevoerd en/of waarmee de 
plaatselijke kerken zelf contact kunnen zoeken. Deze kerkenraden 
kunnen daarbij ten allen tijde, maar uiterlijk tot het einde van deze 
synode, advies en/of hulp vragen aan de Commissie Kerkelijke 
Eenheid. 
 
Grond 
1. Het zoeken naar de kerkelijke eenheid met gemeenten en/of 

groepen is in de allereerste plaats een taak voor de plaatselijke 
kerken. 

 
 
 

Artikel 81: Overweging bij besluit tot instelling van  
    Commissie Kerkelijke Eenheid 

10-04-2010 
 
Materiaal:  Overweging bij de besluiten tot instelling van de 
Commissie Kerkelijke Eenheid 
 
Voorstel van het moderamen: 
Op de vergadering van 19 maart kreeg het moderamen de opdracht 
om aan de instructie voor de Commissie Kerkelijke Eenheid 
overwegingen toe te voegen waarom zij niet de opdracht krijgt om 
contact op te nemen met de gemeente te Zwijndrecht en de 
gemeente welke in De Matrix bijeenkomt. 
 
De Generale Synode overweegt: 
1. Dat de gemeente welke te Zwijndrecht vergadert zich niet 

wilde voegen naar de besluiten van de meerdere 
vergaderingen en zich daardoor buiten het verband van de 
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kerken heeft geplaatst, hetgeen door de classis Zuid-West met 
verdriet is geconstateerd. 

2. Dat de gemeente welke in De Matrix bijeenkomt zich 
losgemaakt heeft van de plaatselijke Gereformeerde Kerk. 

3. Dat het een verantwoordelijkheid is van de betreffende 
plaatselijke kerkenraad om een gesprek aan te gaan met een 
gemeente die zich losgemaakt heeft van de plaatselijke kerk. 

4. Dat de betreffende plaatselijke kerkenraden een beroep 
kunnen doen op de Commissie Kerkelijke Eenheid. 

 
 

Artikel 82: Brief aan Gereformeerde Kerk     
    vrijgemaakt (GKv)  

08-05-2010 
 
Voorstel:  Als antwoord op de brief van de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt van 14 oktober 2008 aan de GS Zwolle 2007 een brief te 
sturen met een oproep tot terugkeer naar de Schrift.  
 
Materiaal: 
De brief aan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt d.d. 8 mei 2010 
met als onderwerp: ‘Een oproep en een wens.’ 
 
Overweging: 
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waaruit het merendeel van 
de leden van De Gereformeerde Kerken zich hebben vrijgemaakt, 
worden, mede door het feit dat er nog vele bezwaarden als ook 
familieleden, etc. zijn achtergebleven, door De Gereformeerde 
Kerken met bewogenheid bezien en daarom opgeroepen om zich te 
bekeren.   
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken van Emmen 
2010 bijeen op 14 november 2009 besluit een brief te zenden aan de 
Generale Synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met 
een oproep tot terugkeer naar de Schrift en de wens om in die weg 
te komen tot eenheid in het ware geloof. 
 
Gronden: 



103 
 

1. Tot 2003 is er, ook al werden in de laatste jaren de bezwaren 
steeds groter, wel eenheid in het geloof geweest. 

2. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn ook na 2003 verder 
gegaan op de door hen ingeslagen weg die leidt tot volledige 
afdwaling van Gods Woord. Een aantal toen al bestaande en later 
gekomen verkeerde synodebesluiten zijn o.a. : 

De Nieuwe Bijbel Vertaling is ingevoerd 
Het vierde gebod wordt niet alleen meer als een goddelijk 
gebod gezien, maar mag ook als een menselijk gebod 
beschouwd worden. 
Het zevende gebod wordt veel ruimer geïnterpreteerd 
Het avondmaal wordt vrijgegeven zonder toezicht op leer en 
leven 

3. Ware kerkelijke eenheid is alleen dan mogelijk als de Heilige 
Schrift op geen enkele manier bij het komen tot kerkelijke eenheid 
in het geding komt. 

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 
Artikel 83: Brief aan Gereformeerde kerken     
    vrijgemaakt (vervolg)  

12-06-2010 
Materiaal: 
Conceptbrief aan de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, conform 
art.77 van GS Emmen 2009. 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de brief aan de 
Gereformeerde kerken vrijgemaakt, zoals voorgesteld door het 
moderamen, te verzenden èn deze ook te plaatsen in het kerkblad 
De Bazuin. 
 
Grond: 
1. In de brief komen niet alleen de bezwaren aan de orde tegen de 

ontwikkelingen en synodebesluiten rond 2003, maar ook wordt 
ingegaan op latere ontwikkelingen binnen de GKv waardoor 
duidelijk is geworden hoezeer deze kerken steeds verder 
afwijken van Schrift en Belijdenis. 
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2.  In de brief wordt op indringende en liefdevolle wijze opgeroepen 
 tot bekering. 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
 
 

 

Artikel 84:  Rapportage Commissie Kerkelijke    
    Eenheid  

12-06-2010 
Materiaal:  
-  Rapportage Commissie Kerkelijke Eenheid (CKE) d.d. 8 juni 

2010 
-  Brief van de Ichthusgemeente dd 24 mei 2010 aan de CKE 
- Brief van de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk te Zwolle 

e.o. aan de CKE m.b.t. het contact met Dalfsen 
-  Concept antwoordbrief  te adresseren aan de Ichthus gemeente 
te Kampen.  
 
Besluit 1:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de brief aan de Ichthus 
gemeente te Kampen dd 24 mei 2010 te beantwoorden zoals in 
concept opgesteld door de commissie kerkelijke eenheid en de 
briefwisseling te plaatsen in het kerkblad De Bazuin. 
 
Besluit 2:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om aan de commissie 
kerkelijke eenheid de instructie te geven om bij een goede afloop 
van het gesprek met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
(dolerend) te Dalfsen de kerkenraad van Zwolle aan te wijzen als het 
toekomstige aanspreekadres voor nadere stappen tot vereniging.  
  
Gronden: 
1.  De brief van de Ichthus-gemeente, waarin nader rechtstreeks 

overleg wordt afgewezen, vraagt om een antwoord m.b.t. de 
aanwijzing om contact te zoeken met het voorlopig kerkverband.  
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2.   Op dit moment is er een gesprek met het voorlopig verband niet 
mogelijk in een actieve fase van kerkscheuringen (Matrix, De 
Vijverhoeve) en andere afwijzingen (Zwijndrecht. Matrix).  

3.  Een gemeente die aangeeft zich te willen verenigen met het 
kerkverband dient via de kerkelijke weg dit kerkverband te 
benaderen, dat is via de plaatselijk kerk, die dit verzoek dan op 
de classis kan brengen. 

 
De vergadering besluit unaniem om de CKE te instrueren bij een 
goede afloop van het gesprek de gemeente te Dalfsen op dit contact 
voor nadere toenadering te wijzen.  
 
 
 
Artikel 86: Rapportage Commissie Kerkelijke    
    Eenheid (CKE), Kampen Ichthus 
                   11-09-2010 
Materiaal:  
 -  Brief van van de GK ‘Ichthus’ d.d. 23 juli 2010   
 -  Brief van Deputaten ACOBB aan ds. E. Hoogendoorn d.d. 9  
  januari 2010  
 -  Brief van Deputaten ACOBB aan Kerkenraad Kampen-  
  Ichthus d.d. 9 januari 2010  
 
Overweging: 
In de brief van de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) van 23 juli 
2010 gericht aan de GS te Emmen worden een aantal 
beschuldigingen geuit, die vragen oproepen. Er lijkt geen recht 
gedaan te worden aan de inhoud van gesprekken en de gevoerde 
correspondentie.  
 
Besluit:  
De Generale Synode te Emmen van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009, spreekt uit dat de 
Commissie Kerkelijke Eenheid op de volgende vergadering van 2 
oktober 2010 zal komen met een voorstel voor een antwoord aan de 
Kampen ‘Ichthus’. 
 
Grond:  
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1. Het verwijt dat door de Ichthus-gemeente maandenlang gewacht 
is op een reactie van deputaten ACOBB moet worden 
beantwoord met de aanwezige gegevens. 

2. Op de ontkenning van ds. Hoogendoorn van zijn reactie op 
vragen over het voorlopige kerkverband, moet worden ingegaan.  

 
Artikel 87: Plaatsing van een artikel van DACOBB in  
    De Bazuin 
                   11-09-2010 
Materiaal:  
 -  Brief van Deputaten ACOBB aan de radactie van De Bazuin  
  d.d. 7 december 2009 
 -  Brief van redactie De Bazuin aan Deputaten ACOBB d.d. 27  
  januari 2010  
 -  Brief van Deputaten ACOBB aan de GS Emmen 2009 d.d. 1  
  februari 2010  
 -  Conceptartikel t.b.v. De Bazuin van Deputaten ACOBB   
  inzake kerkelijke eenheid 
 
Overwegingen: 
1. T.a.v. de vraag om plaatsing van het artikel zijn de intenties van 

Deputaten op geen enkel moment in twijfel getrokken. Wel werd 
inhoudelijk de suggestie gewekt dat door De Bazuin een andere 
koers gevaren moest worden, dan in recente artikelen was 
aangegeven.   

2. Het indertijd aangeboden artikel is inmiddels niet meer relevant.  
3. Wellicht is aan deputaten niet duidelijk geweest, welke weg te 

gaan als zij bezwaar hebben tegen de inhoud van één of 
meerdere artikelen. Het is nodig om dat voor alle  

4. Het is voor deputaten en De Bazuin goed als er regels zijn m.b.t. 
het plaatsen van (informatieve) mededelingen van deputaten in 
De Bazuin  

5. Het Deputaatschap ACOBB geeft aan dat zij m.b.t. hun brief van 
7 december 2009, in het licht van de kerkelijke ontwikkelingen, 
nu andere bewoordingen zou gebruiken. 

 
Besluit: 
De Generale Synode te Emmen van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009, spreekt uit dat het 
moderamen voor de volgende synodevergadering van 2 oktober 
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2010 met een voorstel zal komen t.a.v. de instructies van zowel de 
redactie van De Bazuin als van Deputaten ACOBB omtrent het 
plaatsen van een door deputaten aangeboden artikel. 
 
 
 
Gronden: 
1. In de regels moet worden aangegeven welke 

verantwoordelijkheid de redactie van De Bazuin heeft m.b.t. de 
plaatsing van door de diverse deputaatschappen aangeboden 
artikelen. 

2. In de regels moet voor de deputaatschappen duidelijkheid komen 
welke bevoegdheid zij hebben m.b.t. het plaatsen van een artikel 
in De Bazuin. 

3. In de regels moet ook duidelijk worden welke bevoegdheden 
deputaatschappen hebben m.b.t. het geven van advies over de 
inhoud van door anderen geschreven artikelen in De Bazuin, die 
gaan over onderwerpen die hun deputaatschap betreffen.   

 

Artikel 88: Verslag en advies Commissie Kerkelijke  
    Eenheid 

08-10-2010 
Materiaal: 
Rapportage van de Commissie Kerkelijke Eenheid over de gevoerde 
gesprekken (drie) met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
(dolerend) te Dalfsen.  
De commissie deelt mee dat vanwege tijdgebrek de volgende 
agendapunten nog niet zijn doorgesproken met de kerkenraad van 
Dalfsen: 
 - Hoe zien De Gereformeerde Kerken de Gereformeerde Kerk  
  (dolerend) te Dalfsen? 
 - Hoe ziet de kerkenraad de inhoud van de toevoeging    
  ‘dolerend’? 
 - Het functioneren van het kerkverband. 
 - Hoe te komen tot eventuele hereniging? 
 
In de rapportage van de commissie is opgenomen de volgende 
vraag van de kerkenraad van Dalfsen aan de generale synode m.b.t. 
de Vrijmaking van 2003: 
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“Wij respecteren de keus die toen door broeders en zusters gemaakt 
is. Maar als u van ons vraagt dat wij over 2003/2004 dezelfde 
overtuiging moeten hebben als u, dan vraagt u van ons teveel.  
Wij zijn van oordeel dat er ruimte moet zijn voor broeders en zusters 
die van mening zijn dat de Vrijmaking van 2003/2004 te vroeg was 
en die zich afvragen of zij wel het werk van Christus was.  
Is deze ruimte aanwezig voor ons?”  
 
Naar aanleiding van deze concrete vraag besluit de generale synode 
om niet met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ te antwoorden maar haar 
geloofsovertuiging uit te spreken over de Vrijmaking van 2003 en 
over de Vrijmaking van 2010 van de broeders en zusters te Dalfsen. 
 
Overwegingen:  
1. De synode heeft met dankbaarheid geconstateerd dat er in 2010 
 in Dalfsen een  Vrijmaking van de Gereformeerde Kerken 
 (vrijgemaakt) heeft plaatsgevonden. 
 
2. Gezien de gronden voor deze Vrijmaking constateert de synode 
 eveneens met  dankbaarheid dat de Gereformeerde Kerk 
 (dolerend) te Dalfsen op hetzelfde fundament  staat van Schrift 
 en Belijdenis.  
 
3. De synode spreekt de vurige wens uit dat er een eenheid in 
 waarheid met deze  gemeente mag komen overeenkomstig 
 Joh. 17: 11b, 21, 22 en zoals de kerk naspreekt in  art. 28 
 NGB.  
 
4. In de gesprekken die de Commissie Kerkelijke Eenheid heeft 
 gevoerd met de kerkenraad  van de Gereformeerde Kerk 
 (dolerend) te Dalfsen is gebleken dat er in de gemeente te 
 Dalfsen moeite is om de Vrijmaking van 2003 te zien als het werk 
 van de Here.  
 
5. De kerk heeft ook in het verleden de noodzaak gehad zich uit te 
 spreken over dit  geloofsstuk van Christus' kerkvergaderend 
 werk, zoals dat concreet in Nederland  aanwijsbaar was. (GS 
 Amersfoort 1966 en GS Hoogeveen 1969) 
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Besluit 1: 
De synode besluit om uit te spreken:  
-  Dat zij gelooft dat overeenkomstig art. 28 NGB en Zondag 21 HC 
 de Vrijmaking van 2003  het werk van de Here Christus was en 
 dat het Schriftuurlijk en confessioneel  bestaansrecht van De 
 Gereformeerde Kerken vaststaat (in aansluiting aan GS 
 Hoogeveen 1969, art. 249 IIC, oordeel a.3); 
 
- Dat zij met ootmoed tot en in dankbaarheid aan de Here gelooft 
 dat de bedding van het  dynamische kerkvergaderend werk 
 van de Here in Nederland sinds 1944 liep via de  Gereformeerde 
 Kerken (vrijgemaakt) en sinds 2003 ook nu nog mag lopen via 
 De  Gereformeerde Kerken (hersteld), waarbij zij erkent dat de 
 Here ook nu nog elders nieuw  kerkelijk leven kan wekken en een 
 nieuwe bedding kan leggen. 
 
- Dat deze besluiten onze geloofsovertuiging verwoorden inzake 
 onze Vrijmaking in 2003; 
 
- Dat wij bij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) 
 te Dalfsen zien de  geloofsovertuiging dat het in 2003 nog niet 
 verantwoord werd geacht om tot Vrijmaking te  komen; 
 
- Dat wij samen de Here dankbaar zijn dat Hij door de Vrijmaking 
 te Dalfsen van 2010 ook  nu nog verder werkt aan de 
 vergadering van Zijn kerk; 
 
- Dat wij de Here bidden dat Hij ons wil geven dat wij in die 
 dankbaarheid onze eenheid  vinden en beleven. 
 
Gronden: 
1. Voor de wettigheid van de Vrijmaking in 2003 geldt dat zowel is 
 voldaan aan de wettige  basis naar de Heilige Schrift en de 
 belijdenis van de kerk als aan een wettige gang naar  art. 31 van 
 de Gereformeerde Kerkorde. Daarom geloven en belijden wij dat 
 deze  Vrijmaking een door de Here in Zijn Woord bevolen 
 reformatie en wederkeer was die nog  steeds eis is van de Here 
 (vergelijk GS Amersfoort-West 1966/1967, Acta art. 162, pag. 
 165  ad 3).  
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2. De grond  voor de Vrijmaking van 2003 is gelegen in de 
 noodzaak tot terugkeer tot de  eerbiedige gehoorzaamheid aan 
 Gods Woord en trouw aan de belijdenis van de kerk,  door de 
 verwerping van de deformatie van de kerk zoals die zichtbaar 
 werd in:   
 
a. de handhaving van synodebesluiten en daarmee het definitief 
 wettigen en toelaten van  valse leer met betrekking tot:     

- het vierde gebod van de Wet van de Here;  
- dwaling en Schriftkritiek in het blijven zoeken van eenheid 

met andere     kerkgenootschappen;  
- vele onschriftuurlijke liederen in de eredienst die dwaalleer      
bevatten; 
- de tucht met betrekking tot de viering van het Heilig 

Avondmaal. (Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 Ec, G, H, J, 
N ; Acta GS Zwolle 2007, art. 48, 63, 65).    

 
b. het verlaten van Gods Woord op ander gebied dan onder a. 
 genoemd, zoals:  

- het ontkrachten van de radicaliteit van het zevende gebod;  
- het tolereren van Schriftkritiek in de kerken en met name in de 

opleiding tot de dienst des Woords en de evangelisatie;  
- het onthouden aan de gemeenten van een Schriftuurlijke visie 

op de verhoudingen van man en vrouw binnen het huwelijk, 
zoals uitkwam in de formulering van een nieuw 
huwelijksformulier; 

- het loslaten van de belijdenis, onder meer op het punt van de 
kerk, ten gunste van een onschriftuurlijke eenheidsdrang; 

- wildgroei van liturgische vernieuwingen, waarbij de nadruk 
ging liggen op het religieuze gevoel en de creativiteit van de 
mens;  

- verschraling en vervlakking van de prediking, waarbij vooral de 
hoorder in beeld moest komen; 

- onjuiste visie op de bediening van de verzoening door het 
opleggen van de zegen door een niet-predikant; 

- het aanvaarden van en meewerken aan onbetrouwbare 
Bijbelvertalingen; 
- het verwaarlozen van de kerkelijke tucht; 
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- het loslaten van de strikte binding aan de aangenomen 
kerkorde; (Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 B, C, D, E, F, I, 
M; Acta GS Zwolle 2007 art. 24, 25,  62, 64)  

 
3. In de gang van de reformatie was gedurende vele jaren openlijk 
 en ernstig  gewaarschuwd tegen de afval, met name tegen de 
 onder 2.a. en 2.b. genoemde  afdwalingen. Ook waren vele 
 bezwaarschriften op de onderscheiden zaken ingediend bij 
 meerdere synoden. T.a.v. de onder 2.a. genoemde zaken geldt 
 zelfs dat alle  revisieverzoeken door GS Zuidhorn 2002 waren 
 afgewezen, waardoor de kerkelijke weg  daarvoor toen volledig 
 ten einde was (art. 31 en 33 KO).    
 
4.  De Schriftuurlijke roeping  tot bekering is na het einde van GS 
 Zuidhorn 2002  beargumenteerd en openlijk voor het voetlicht 
 gebracht toen de ‘Oproep tot reformatie’ in  februari 2003 tot 
 alle kerkenraden werd gericht. 
 Daarin werd niet alleen gewezen op de onschriftuurlijke 
 synodebesluiten maar ook op het  algemene verval in de kerken 
 in leer en leven, met de oproep om "de onschriftuurlijke 
 besluiten van de GS Zuidhorn 2002 te verwerpen en te komen 
 tot een terugkeer naar de  eerbiedige gehoorzaamheid aan Gods 
 Woord op alle terreinen van leer en leven",  
 en om daarmee weer de kenmerken van de ware kerk volgens 
 art. 29 NGB te vertonen:  "Kortom, dat men zich richt naar het 
 zuivere Woord van God, alles wat daarmee in strijd  is verwerpt 
 en Jezus Christus erkent als het enige Hoofd" .  
 
5. Deze 'Oproep tot reformatie' is in 2003 door geen enkele 
 kerkenraad aanvaard en  kerkbreed verworpen waardoor het 
 duidelijk werd dat de kerken weigerden zich te  bekeren. Pas 
 toen was het moment aangebroken om met het ontrouwe 
 kerkverband te  breken naar art.28 NGB en art. 31 KO. 
 Onder de genadige leiding van de Here is deze Vrijmaking vanaf 
 September 2003 tot  stand gekomen, waarop de via deze 
 Vrijmaking voortgezette Gereformeerde Kerken zich  officieel 
 mochten herenigen in het kerkverband van De Gereformeerde 
 Kerken in  Nederland. 
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Besluit 2 
Tenslotte spreekt de synode nog uit: 
Dat zij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te 
Dalfsen per brief zal informeren over de overwegingen, de genomen 
besluiten en gronden en daaraan toe te voegen een broederlijke 
uitnodiging hoe we tot kerkelijke eenheid zouden kunnen komen. 
Tevens besluit zij om deze brief, met uitzondering van de boven 
vermelde overwegingen, besluiten en gronden, op te nemen in de 
Acta van de generale synode. 
 
Zie bijlage 16: Brief aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
(dolerend) te Dalfsen 
 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 89: Rapportage Deputaten ACOBB inzake   
    Kampen (Ichthus) 

02-10-2010 
Materiaal: 
- Brief d.d. 9 januari 2010 van deputaten ACOBB aan ds. 
 Hoogendoorn 
- Brief d.d. 9 januari 2010 van deputaten ACOBB aan de 
 kerkenraad van de  Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) 
- E-mail d.d. 28 september 2010 van J.A. de Wit, sciba van de 
 Gereformeerde Kerk  Kampen (Ichthus)  
- Conceptbrief d.d. 2 oktober 2010 aan de Gereformeerde kerk 
 Kampen (Ichthus) 
 
Overweging: 
De brief gericht aan de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
Kampen (Ichthus) zal, hoewel deze inhoudelijk aanwijzend moet zijn 
t.a.v. de over DGK geschreven beschuldigingen, ook de mogelijkheid 
bieden om hun standpunt ten aanzien van DGK te herzien.  
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit het antwoord van DGK aan 
de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) op hun brief d.d. 23 juli 
2010 zowel aanwijzend als zachtmoedig  te laten klinken.   
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Grond: 
Vanuit de brief, gericht aan de Gereformeerde Kerk Kampen 
(Ichthus), moeten zowel een weerlegging van beschuldigingen 
alsook een handreiking gegeven kunnen worden. 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
 
 

Artikel 90: Aangepaste conceptbrief aan Kampen  
    (Ichthus) 

08-10-2010 
Materiaal: 
- Conceptbrief aan Kampen (Ichthus)  
- Amendement van broeder T.L. Bruinius 
- Amendement van ds. S. de Marie (op versie br. Bruinius) 
- Amendement van broeder C.A. Teunis 
 
Overweging: 
Een geïntegreerde versie van de 3 genoemde amendementen doet 
recht aan de mutaties die de drie afgevaardigden voorstellen.  
 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de brief aan 
Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) volgens het besproken 
concept, met daarin verwerkt de drie amendementen, verzonden zal 
worden. 
 
Grond: 
Het geamendeerde voorstel beantwoordt aan de doelstelling 
genoemd in de grond van art 81  
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Een broeder, A. 
Admiraal, blijft buiten stemming. 
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Artikel 91: Bespreken en vaststellen brief aan de   
    Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) 

16-10-2010 
Materiaal: 
Definitief concept van de brief aan de Gereformeerde Kerk Dalfsen 
(dolerend) 
 
Overwegingen:  
Het concept zoals het er nu ligt is erg volledig wat betreft de 
overwegingen, de besluiten en gronden.  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen besluit het definitieve 
concept van de brief aan de Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend) 
vast te stellen en in deze te verzenden. 
 
Gronden: 
De brief is, gelet op de vele amendementen die erin zijn verwerkt, 
t.a.v. de inhoud zo volledig mogelijk opgesteld.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 

 

Artikel 92: 2e Rapportage CKE met besluit m.b.t.   

    advies en de brief aan ‘Dalfsen” 
 
Besluit van de Generale Synode van De Gereformeerde Kerken naar 
aanleiding van de vraag van de Gereformeerde Kerk (dolerend) te 
Dalfsen 
 
Materiaal: 
Rapportage van de Commissie Kerkelijke Eenheid over de drie 
gevoerde gesprekken met de kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk (dolerend) te Dalfsen. 
  
Overwegingen:  
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1. De synode heeft met dankbaarheid geconstateerd dat er in 
 2010 in Dalfsen een Vrijmaking  van de Gereformeerde 
 Kerken (vrijgemaakt) heeft plaatsgevonden. 
 
2. Gezien de gronden voor deze Vrijmaking constateert de  synode 
 eveneens met dankbaarheid dat de Gereformeerde Kerk 
 (dolerend) te Dalfsen op hetzelfde fundament staat van Schrift en 
 Belijdenis.  
 
3. De synode spreekt de vurige wens uit dat er een eenheid in 
 waarheid met deze gemeente mag komen overeenkomstig 
 Joh. 17: 11b, 21, 22 en zoals de kerk naspreekt in art. 28 
 NGB.  
 
4. In de gesprekken die de Commissie Kerkelijke Eenheid  heeft 
 gevoerd met de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
 (dolerend) te Dalfsen is gebleken dat er in de  gemeente te 
 Dalfsen moeite is om de Vrijmaking van 2003  te zien als het 
 werk van de Here.  
 
5. De kerk heeft ook in het verleden de noodzaak gehad zich uit 
 te spreken over dit geloofsstuk van Christus'  kerkvergaderend 
 werk, zoals dat concreet in Nederland aanwijsbaar was (GS 
 Amersfoort 1966 en GS Hoogeveen 1969). 
 
Besluit 1: 
De synode besluit om uit te spreken:  
 
1. Dat zij gelooft dat overeenkomstig art. 28 NGB en Zondag  21 
 HC de Vrijmaking van  2003 het werk van de Here Christus 
 was en dat het Schriftuurlijk en confessioneel  bestaansrecht van 
 De Gereformeerde Kerken vaststaat (in aansluiting aan GS 
 Hoogeveen 1969, art. 249 IIC, oordeel  a.3); 
 
2. Dat zij met ootmoed tot en in dankbaarheid aan de Here  gelooft 
 dat de bedding van het dynamische kerkvergaderend werk van 
 de Here in Nederland sinds 1944 liep via de Gereformeerde 
 Kerken (vrijgemaakt) en sinds 2003 ook nu nog mag lopen via 
 De  Gereformeerde Kerken (hersteld), waarbij zij erkent dat de 
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 Here ook nu nog elders nieuw  kerkelijk leven kan wekken en een 
 nieuwe bedding kan leggen. 
 
3. Dat deze besluiten onze geloofsovertuiging verwoorden inzake 

onze Vrijmaking in 2003; 
 
4. Dat wij bij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
 (dolerend) te Dalfsen zien de geloofsovertuiging dat het  in 2003 
 nog niet verantwoord werd geacht om tot  Vrijmaking te komen; 
 
5. Dat wij samen de Here dankbaar zijn dat Hij door de  Vrijmaking 
 te Dalfsen van 2010 ook nu nog verder werkt  aan de 
 vergadering van Zijn kerk; 
 
6. Dat wij de Here bidden dat Hij ons wil geven dat wij in die 
 dankbaarheid onze eenheid vinden en beleven. 
 
Gronden: 
 
1. Voor de wettigheid van de Vrijmaking in 2003 geldt dat zowel is 
 voldaan aan de wettige basis naar de Heilige  Schrift en de 
 belijdenis van de kerk als aan een wettige gang naar art. 31 van 
 de Gereformeerde Kerkorde. Daarom  geloven en belijden wij dat 
 deze Vrijmaking een door de  Here in Zijn Woord bevolen 
 reformatie en wederkeer was  die nog steeds eis is van de Here 
 (vergelijk GS Amersfoort-West 1966/1967, Acta art. 162, pag. 
 165  ad 3).  
   
2. De grond  voor de Vrijmaking van 2003 is gelegen in de 
 noodzaak tot terugkeer tot de eerbiedige gehoorzaamheid aan 
 Gods Woord en trouw aan de belijdenis van de kerk, door de 
 verwerping van de deformatie van de kerk zoals die zichtbaar 
 werd in:   
 
a.  de handhaving van synodebesluiten en daarmee het definitief 

 wettigen en toelaten van valse leer met betrekking tot:       
   

 -  het vierde gebod van de Wet van de Here;  
 -  dwaling en Schriftkritiek in het blijven zoeken van  eenheid  
  met andere kerkgenootschappen;  
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 -  vele onschriftuurlijke liederen in de eredienst die     
  dwaalleer bevatten;   
 -  de tucht met betrekking tot de viering van het Heilig    
  Avondmaal.  
  (Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 Ec, G, H, J, N ;  

Acta GS Zwolle 2007, art. 48, 63, 65).    
 
b. het verlaten van Gods Woord op ander gebied dan onder a. 
 genoemd, zoals:  
 -  het ontkrachten van de radicaliteit van het zevende    
  gebod;  
 -   het tolereren van Schriftkritiek in de kerken en met    
  name in de opleiding tot de dienst des Woords en de    
  evangelisatie;  
 -  het onthouden aan de gemeenten van een Schriftuurlijke   
  visie op de verhoudingen van man en vrouw binnen het   
  huwelijk, zoals uitkwam in de formulering van een    
  nieuw huwelijksformulier; 
 -  het loslaten van de belijdenis, onder meer op het punt   
  van de kerk, ten gunste van een onschriftuurlijke     
  eenheidsdrang; 
 -  wildgroei van liturgische vernieuwingen, waarbij de    
  nadruk ging liggen op het religieuze gevoel en de     
  creativiteit van de mens;  
 -  verschraling en vervlakking van de prediking, waarbij    
  vooral de hoorder in beeld moest komen; 
 -  onjuiste visie op de bediening van de verzoening door   
  het opleggen van de zegen door een niet-predikant; 
 -  het aanvaarden van en meewerken aan onbetrouwbare   
  Bijbelvertalingen; 
 -  het verwaarlozen van de kerkelijke tucht; 
 -  het loslaten van de strikte binding aan de aangenomen   
  kerkorde; 

(Acta GS Mariënberg 2005, art. 25 B, C, D, E, F, I, M;  
  Acta GS Zwolle 2007 art. 24, 25, 62, 64)  
 
3. In de gang van de reformatie was gedurende vele jaren  openlijk 
 en ernstig gewaarschuwd  tegen de afval, met name tegen de 
 onder 2.a. en 2.b. genoemde afdwalingen. Ook waren vele 
 bezwaarschriften op de onderscheiden zaken ingediend bij 
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 meerdere synoden. T.a.v. de onder 2.a. genoemde zaken geldt 
 zelfs dat alle revisieverzoeken door GS Zuidhorn 2002 waren 
 afgewezen, waardoor de kerkelijke weg daarvoor toen volledig 
 ten einde was  (art. 31 en 33 KO).    
 
4. De Schriftuurlijke roeping  tot bekering is na het einde van GS 
 Zuidhorn 2002  beargumenteerd en openlijk voor het  voetlicht 
 gebracht toen de ‘Oproep tot reformatie’ in februari 2003 tot  alle 
 kerkenraden werd gericht. 
 Daarin werd niet alleen gewezen op de onschriftuurlijke 
 synodebesluiten maar ook op het  algemene verval in de  kerken 
 in leer en leven, met de oproep om:  

"de onschriftuurlijke besluiten van de GS Zuidhorn 2002 te 
verwerpen en te komen tot een terugkeer naar de eerbiedige 
gehoorzaamheid aan Gods Woord op alle terreinen van leer 
en leven",  

 en om daarmee weer de kenmerken van de ware kerk 
 volgens art. 29 NGB te vertonen:  

"Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God, 
alles wat daarmee in strijd is verwerpt en Jezus Christus 
erkent als het enige Hoofd" .  

 
5. Deze 'Oproep tot reformatie' is in 2003 door geen enkele 
 kerkenraad aanvaard en  kerkbreed verworpen waardoor het 
 duidelijk werd dat de kerken weigerden zich te bekeren.  Pas 
 toen was het moment aangebroken om met het ontrouwe 
 kerkverband te breken naar art.28 NGB en art. 31 KO.  
 Onder de genadige leiding van de Here is deze Vrijmaking 
 vanaf september 2003 tot stand  gekomen, waarop de via 
 deze Vrijmaking voortgezette Gereformeerde Kerken zich 
 officieel mochten herenigen in het kerkverband van De 
 Gereformeerde Kerken in Nederland. 
 
Besluit 2 
Tenslotte spreekt de synode nog uit: 
 
1. Dat zij de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (dolerend) 
 te Dalfsen per brief zal informeren over het genomen  besluit 
 naar aanleiding van de gestelde vraag; hierin zijn opgenomen: 



119 
 

 het materiaal, de overwegingen, de besluiten met de uitspraken 
 en de gronden;  
 
2. Dat in de brief wordt toegevoegd een broederlijke uitnodiging 
 hoe we tot kerkelijke eenheid zouden kunnen  komen;  
 
3. Dat deze brief opgenomen wordt in de Acta van de generale 
 synode. 
 
 
Besluit van de Generale Synode met betrekking tot de aan de 
Gereformeerde kerk (dolerend) te Dalfsen toe te zenden brief 
behorend bij de toezending van het besluit naar aanleiding van 
de gestelde vraag.  
Deze brief is opgenomen in de complete Acta. 
 

Artikel 93: Aanvullend rapport Deputaten ACOBB  
    verzoek 13.4.1 en 13.4.2 

   
Materiaal: 
- Aanvullend rapport Deputaten ACOBB van 9 januari 2010 
 verzoek 13.4.1 en 13.4.2. 
 Deputaten hebben hiermee een aanvullend rapport uitgebracht 
 aan de kerken. Zij verzoeken   nu de kerken, die in generale 
 synode bijeen zijn, het volgende: 
  Verzoek 13.4.1 

1. Nieuw te benoemen deputaten te mandateren om 
 namens de kerken inhoudelijk te spreken met 
 verontruste predikanten en eventuele gemeenten die zich 
 vrijmaken uit de GKv. De inhoud van die gesprekken zal 
 dan liggen in de lijn van de hierboven gegeven 
 overwegingen, tenzij door de synode anders bepaald. 
 Verzoek 13.4.2 
2. Om met de predikanten E. Hoogendoorn en R. van de 
 Wolf te spreken over de praktische toepassing van art. 28 
 NGB en Christus kerkvergaderend werk. Tevens willen 
 deputaten graag met deze predikanten doorspreken over 
de vraag van ds. R. van de Wolf om terug te gaan naar 
zelfstandige gemeenten en een soort van los kerkverband te 
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vormen. Geen synode meer maar in eerste instantie 
voorlopig een vergadering waar alle kerken bij elkaar komen. 
Zie ook het verslag van het gesprek.  

 
Verzoek 13.4.1 
Overweging: 
Deputaten verzoeken hiermee om een ruimer beleid te gaan 
hanteren t.a.v. de mogelijke gesprekspartners, om daardoor de 
barrières, die er mogelijk zijn, weg te nemen. 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit de uitwerking van dit verzoek 
mee te laten nemen bij het vaststellen van de instructies Deputaten 
ACOBB. 
 
Grond: 
Een eventuele verruiming van het mandaat van de deputaten 
ACOBB t.a.v. de te voeren gesprekken zal in de instructies 
weergegeven dienen te worden.    
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 
Verzoek 13.4.2. 
Dit verzoek wordt afgewezen.  
 
 

Artikel 94: Vaststellen instructie Deputaten ACOBB 
16-10-2010 

Materiaal: 
- Instructie DACOBB 
 
Overwegingen: 
Deputaten ACOBB hadden tot op heden geen mandaat om naast 
kerken ook in contact te treden( op oriënterende wijze) , met 
afzonderlijke gemeenten, terwijl juist die situaties nu met regelmaat 
aan de orde zijn en komen. Tevens wordt de doorverwijzing naar de 
kerkenraden van DGK  in de instructie vastgelegd.    
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Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen besluit de instructie d.d. 16 
oktober 2010 met amendementen vast te stellen.   
 
Grond: 
De nieuwe instructie geeft een ruimer mandaat, met een daarbij 
duidelijke afbakening van de terreinen waarop deputaten kunnen 
functioneren.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
  
 

Artikel 95: Uitnodiging Nationale Synode 
02-10-2010 

Materiaal:  
- Uitnodiging nationale Synode 
- Nationale Synode voorgeschiedenis en doel 
- Nationale Synode oogst van het grondvlak 
- Nationale Synode de Drieëenheid 
 
Overweging: 
1. De Nationale Synode is een interkerkelijke synode, die de 
 kerkgrenzen ruimschoots passeert en daar, waar 
 samensprekingen niet mogelijk zijn, wel veel verschillende 
 kerkgenootschappen eendrachtig in een synode plaats laat 
 nemen.  
 2. Vanuit De Gereformeerde Kerken is het goed om te wijzen op de 
 Kerk van Jezus Christus, welke door de menigte van kerken uit 
 het zicht verdwijnt. 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit om een getuigende brief te 
zenden aan de Nationale Synode, waarin gewezen wordt op de Kerk 
van Jezus Christus. 
 
Grond: 
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De Gereformeerde Kerk in Nederland zullen naar buiten toe steeds 
blijven wijzen op de eenheid in de waarheid die gevonden wordt in 
de Kerk van Christus. (art.29 KO) 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 96: Antwoordbrief aan stuurgroep Nationale  
    Synode 

16-10-2010 
Materiaal:  
- Antwoordbrief aan stuurgroep Nationale Synode 
- Uitnodiging nationale Synode 
- Nationale Synode voorgeschiedenis en doel 
- Nationale Synode oogst van het grondvlak 
- Nationale Synode de Drieëenheid 
 
Overweging: 
In het concept van de antwoordbrief, wordt voldoende ingegaan op 
de onschriftuurlijke leer welke in de verschillende kerken die 
deelnemen aan de Nationale Synode wordt geleerd. Het getuigenis 
van DGK komt duidelijk tot uiting in het opgestelde concept..  
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen besluit de antwoordbrief aan 
de stuurgroep Nationale Synode vast te stellen en deze te 
verzenden.  
 
Grond: 
De brief is, gelet op de vele amendementen die erin zijn verwerkt, 
t.a.v. de inhoud zo volledig mogelijk opgesteld.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
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Hoofdstuk 8  BUITENLANDSE 
BETREKKINGEN 

 

Artikel 97: Behandeling Rapport van Deputaten   
    BBK: Abbortsford  

13-02-2010  
Materiaal: 
- Rapport Deputaten Buitenlandse Kerken 
  Hoofdstuk 4.2 Abbotsford 
  

Besluit: 
De deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken rapporteren 
aan de Synode van Emmen, 

dat de wettigheid van de Vrijmaking van de Liberated Reformed 
Church te Abbotsford in 2006 nog niet is aangetoond. 

  
Gronden: 

1. Er is meer studie nodig, om te kunnen beoordelen hoe de 
belijdenis over de meer- en minder zuivere kerken in de 
Presbyteriaanse Kerken ( m.n. in de OPC) functioneert. 

2. Er is meer studie van de Westminster Confessie nodig. 
3. Er is nog geen duidelijkheid over de invloed van het 

interkerkelijk denken en handelen in de OPC op de 
geesten in de Canadese kerken. 

4. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre de 
gereformeerde leer in de Canadese kerken gerelativeerd 
wordt. 

5. Er is nog geen duidelijkheid in hoeverre de Canadese 
kerken werkelijk verbasterd zijn. 

 
Overwegingen: 
1. Deputaten BBK hebben tot taak om t.a.v. de vrijmaking te 

Abbotsford door de LRC voldoende en ter zake zijnde informatie  
in te winnen zodat de GS een verantwoord besluit kan nemen 
over het verzoek om een zusterkerkrelatie aan te mogen gaan. 
De beoordeling van de wettigheid van deze vrijmaking ter 
plaatse is daarbij van doorslaggevend belang.   
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2. De CanRC hebben zich in de laatste synodes steeds negatief 
uitgelaten t.o.v. DGK en die als schismatiek bestempeld. 

3. Het is particuliere gemeenteleden sinds 2004 niet meer 
gegeven zelfstandig een bezwaar aan te tekenen bij de synode 
van de CanRC. Dat recht is sinds 2004 alleen voor behouden 
aan kerkelijke vergaderingen. Het ambt aller gelovigen wordt zo 
beperkt, hetgeen niet is naar de Schriften. 

 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat deputaten BBK met de 
adviseur ds. S. de Marie specifieke vragen zullen opstellen m.b.t. de 
gronden waarop de LRC zich heeft vrijgemaakt van de CanRC. Zij 
zullen de opgestelde vragenlijst zenden aan de LRC zodat de 
deputaten nog tijdens deze synode de antwoorden in ontvangst 
kunnen nemen. Verder zullen deputaten zich door middel van het 
bijwonen van erediensten en het spreken van gemeenteleden zich 
op de hoogte stellen van het Gereformeerde karakter van de 
vrijgemaakte gemeente in Abbotsford.  
 
Gronden: 
1. Op dit moment is er te weinig duidelijkheid omtrent de LRC of 

deze voldoende gronden had voor een vrijmaking of dat er 
sprake is van een schisma. 

2. Het is van belang dat deputaten een betere beeldvorming 
krijgen van de situatie zoals geschetst in Abbotsford.   

3. Met een ‘voorlopige’ erkenning kan er al vrij snel een kerkelijke 
relatie aangegaan worden en hoeft niet nog eens twee jaar 
gewacht te worden op een volgende synode 

4. De LRC heeft helder aangegeven zich te willen richten naar de 
drie formulieren van Eenheid en de belijdenis.  

 
Het voorgestelde besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
Broeder A.van der Net blijft als deputaat buiten stemming. 
 

Artikel 98: Aanvullend Rapport Deputaten BBK   
    inzake de LRC (Abbotsford) 

12-06-2010 
Materiaal: 
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1. Aanvullend Rapport Deputaten Betrekkingen Buitenlandse 
 Kerken inzake de Liberated  Reformed Church (LRC) te 
 Abbotsford (Canada). 
 
Overwegingen: 
1. De LRC wil leven overeenkomstig Gods Woord en gebruikt de 

New King James Version als betrouwbare Bijbelvertaling en 
niet, zoals in de CANRC, de New International Version.  

2.  De LRC heeft als grondslag de drie Formulieren van enigheid, 
zoals DGK die ook heeft. 

3. De Dordtse Kerkorde wordt door de LRC gehanteerd, zij het dat 
die gebaseerd is op het Engelse model die dezelfde inhoud 
maar een andere indeling heeft.  

4.  In de LRC wordt gezongen uit het Book of Praise. 
 
Besluit:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de Liberated Reformed 
Church te Abbotsford (Canada) op hun grondslag van het fundament 
in leer, dienst en tucht te erkennen als ware kerk en met haar een 
zusterkerk-relatie aan te gaan. 
 
Gronden: 
1. De Liberated Reformed Church at Abbotsford is trouw in leer, 

dienst en tucht aan onze God.    
2. Het aangaan van een zusterkerk-relatie van de Canadian and 

American Reformed Churches (CANRC) met zowel de 
Orthodox Presbyterian Church (OPC) als de United Reformed 
Church (URC) heeft dwalingen (kerk, verbond, prediking) in de 
kerk gebracht, die de ambtdragers niet hebben gezien of 
hebben willen zien.  

3. De leden van de CANRC hebben volgens het kerkrecht hun 
bezwaren, appèls en revisieverzoeken op de wettige manier 
ingediend.  De mogelijkheid om met bezwaren voort te gaan in 
de kerkelijke weg is hen ontnomen door een nieuw 
synodebesluit binnen de CanRC m.b.t. het indienen van 
bezwaarschriften aan de synode door kerkleden.  

4. De Canadian and American Reformed Churches (CANRC) 
hebben, in het niet honoreren van de ingediende bezwaren, 
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aangegeven de vrede in de kerk boven het recht van Christus te 
plaatsen.  

5. Deze dwalingen raken het hart van het evangelie en het hele 
leven van de kerkgemeenschap.  

 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Broeder A.v.d. 
Net blijft als deputaat buiten stemming. 
 

Artikel 99: Behandeling Rapport van Deputaten   
    BBK: Australië 

13-02-2010 
 
Materiaal: 
- Rapport Deputaten Buitenlandse Kerken 
  Hoofdstuk 4.3  Australië 

 
Besluit: 
Pas nieuwe pogingen te ondernemen om met de FRCA een 
zusterkerkrelatie aan te gaan wanneer de FCRA de banden met 
de GKv verbreekt 

  
 Gronden: 

1. In opdracht van onze Here Jezus Christus zijn we geroepen 
de eenheid op grond van de Schrift, de drie formulieren van 
eenheid en de KO te zoeken. 

2. In de FRCA kerken neemt de onrust en onvrede met de 
situatie in de GKv toe. Individuele kerken hebben al 
maatregelen genomen (niet alle predikanten op hun kansels 
toe te laten en attestaties niet zondermeer te accepteren). 

 
Overwegingen: 
1. Deputaten BBK hebben tot taak om t.a.v. de situatie in de FRCA 

voldoende en ter zake zijnde informatie in te winnen waaruit de 
GS kan putten om op basis daarvan een besluit kan nemen 
over de situatie aldaar. 

2. De FRCA hebben zich in de laatste synodes steeds afwijzend 
uitgelaten t.o.v. DGK terwijl de zusterrelatie met de GKv werd 
aangehouden. 
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3. Toch zijn de kerken in Australië in zoverre verdeeld dat er nu 
kerken zijn waar niet elke predikant van de GKv zomaar op de 
kansel kan. Ook attestaties worden daar niet zomaar 
geaccepteerd.  

4. Kontakten behoeven niet per definitie enkel en alleen via 
deputaten van de FRCA te lopen maar kunnen eventueel ook 
via bezwaarde broeders en zusters lopen.   

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit de kerkelijke contacten met 
de FRCA in Australië te blijven handhaven, maar een verzoek tot 
zusterkerkrelatie op te schorten totdat deze kerken de band met de 
GKv verbreken. 
 
De GS stelt daarbij de volgende instructie vast:  
 
Deputaten krijgen m.b.t. de Australische kerken de opdracht: 
a. richting de FRCA niet alleen haar diepe teleurstelling uitspreken 

over de genomen besluiten richting de GKv en DGK, maar ook 
haar grote bezorgdheid betreffende het ernstige tekort aan 
Schriftuurlijk onderscheidingsvermogen binnen de FRCA zelf; 
de FRCA oproepen om van haar verkeerde beoordelingen terug 
te komen, op te komen voor het recht en de eer van de Heer 
der Kerk en te verwerpen alles wat tegen Gods Woord ingaat. 

b. de kerken van FRCA waarschuwen Schrift en belijdenis voor 
leer en leven voluit te blijven erkennen als de waarheid (-de 
Schrift) en het naspreken van de waarheid (-de belijdenis); niet 
toe te geven aan een hermeneutiek en schriftkritiek die steeds 
meer rekening houdt met de huidige omstandigheden; tevens 
volledig recht te doen aan de KO en haar niet laten oprekken 
voor eigenwillige vrijheid. 

c. pas nieuwe pogingen te ondernemen om eventueel met de 
FRCA een zusterkerkrelatie aan te gaan wanneer de FCRA de 
banden met de GKv verbreekt. 

d. eventuele ontwikkelingen in de FRCA blijven volgen. 
 
 
Gronden: 
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1. In opdracht van onze Here Jezus Christus zijn we geroepen de 
eenheid op grond van de Schrift, de drie formulieren van 
eenheid en de KO te zoeken. 

2. In de FRCA kerken neemt de onrust en onvrede met de situatie 
in de GKv toe. Individuele kerken hebben al maatregelen 
genomen (niet alle predikanten op hun kansels toe te laten en 
attestaties niet zondermeer te accepteren). 

 
Het besluit wordt met 10 stemmen voor genomen.  Één 
afgevaardigde onthoudt zich van stemming. Broeder A. van der Net 
blijft als deputaat buiten stemming. 
 

Artikel 100: Brief van de deputaten van de Free    
    Reformed Churches of Australia (FRCA)  

12-06-2010 
 
Materiaal: 
Brief van de Deputaten van de Free Reformed Churches of Australia 
(FRCA) d.d. 18 maart 2010 waarin zij een voorstel doen tot contact 
en vragen stellen m.b.t. recente ontwikkelingen binnen De 
Gereformeerde Kerken.   
 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om door het moderamen een 
geargumenteerde conceptbrief op te laten stellen, welke na 
accordering  door de synode met bijlagen verzonden kan worden 
naar de FRCA. 
 
Gronden: 
1.  De Generale Synode van Legana van 2009 (FRCA) hebben het 

besluit genomen om de GKv te vermanen i.v.m. o.a. het vierde 
gebod en het gebruik van de sacramenten. 

2. De FRCA weet dat DGK aangegeven hebben dat de toenmalig 
bezwaarde kerkleden, welke nu DGK hebben gevormd, voor 
2003 de gehele kerkelijke weg van appèlleren hebben gevolgd 
in de GKv. 

3. De FRCA veronderstelt dat een terugkeer van DGK naar de 
GKv in nederigheid en liefde zou moeten kunnen. 
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Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Broeder A.v.d. 
Net blijft als deputaat buiten stemming. 
 

Artikel 101: Brief aan de Free Reformed Churches of  
    Australia (vervolg) 

02-10-2010 
Materiaal: 
- Brief aan de Free Reformed Churches of Australia 
 
Overweging: 
Het wordt als belangrijk aangegeven dat de volledigheid van de als 
bijlage meegezonden correspondentie tussen deputaten cq CKE een 
vereiste is wil de FRCA ten aanzien daarvan een goed beeld kunnen 
krijgen. 
 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de brief aan 
de Free Reformed Churches of Australia volgens het besproken 
concept verzonden zal worden met de daarbij genoemde bijlagen. 
 
Grond: 
Het antwoord met de oproep aan de Free Reformed Churches of 
Australia moet een uitgebreide argumentatie hebben met daarbij 
vermeld: 
 - De werkelijke staat van de contacten tussen DGK en de GKv 
 - De toedracht van de kerkverlating bij DGK 
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
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Artikel 102: Brief van de Liberated Reformed Church  
    at Abbotsford 
                    11-09-2010 
 
Verzoek om ds. De Marie over te mogen laten komen om in de 
LRCA het Woord en de sacramenten te bedienen. 
 
Materiaal:  
Brief d.d. 30 augustus 2010 van de Liberated Reformed Church at 
Abbotsford 
 
Overweging: 
Omdat het een uitnodiging betreft om ds. De Marie over te laten 
komen naar Canada zal de kerkenraad van De Gereformeerde Kerk 
van Zwolle daar een besluit over moeten nemen. Dat komt de GS 
van Emmen niet toe. 
Door deputaten wordt de nood bij de LRCA onderstreept door aan te 
geven dat er bij hun vertrek uit Canada vier ongedoopte kinderen 
waren waarvan de oudste al zes jaar is, terwijl rond deze tijd nog 
twee kinderen worden verwacht. Ook heeft men al jaren geen 
avondmaal meer gevierd.  
 
 
Besluit:  
De Generale Synode etc. besluit de LRCA te verzoeken hun verzoek 
betreffende de uitnodiging om ds. De Marie te laten overkomen tot 
de kerkenraad van DGK Zwolle e.o. te richten. 
 

 

Artikel 106: Behandeling Rapport van Deputaten   
    BBK:Sri Lanka 

13-02-2010 
 
Materiaal: 
- Rapport Deputaten Buitenlandse Kerken 
  Hoofdstuk 4.4  Sri Lanka 
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 Besluit:  
 De deputaten voor de Betrekkingen Buitenlandse kerken 

adviseren de Synode, niet over te gaan tot kerkelijke 
hulpverlening aan de gereformeerden in Sri Lanka. 

  
 Gronden: 

1. De Australische Kerk van Byford is bezig de hulpverlening 
voor gemeente en school geheel op zich te nemen. 

2. Tussen de Australische kerken en De Gereformeerde 
Kerken in Nederland, is geen kerkelijke eenheid, en daarom 
nauwe samenwerking onmogelijk. 

3. Hulpverlening aan de armsten, door financiële adoptie van 
een kind uit een Tamilgezin, is geen kerkelijke zaak en kan 
aan het particuliere initiatief van kerkleden overgelaten 
worden. 

4. Ook de financiële ondersteuning van de John Knox School is 
geen kerkelijke zaak en moet aan particulier initiatief van 
kerkleden overgelaten worden. 

 
 
Overwegingen: 
1. Om scholen te bouwen en in stand te houden is in principe een 

eigen zendeling ter plaatse nodig die daarbij een onderwijzende 
en evangeliserende taak heeft. 

2. Wanneer financiële ondersteuning wordt geboden is het een 
noodzaak om een duidelijk beeld te hebben c.q. te krijgen waar 
die middelen voor gebruikt zullen worden.  

 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit geen zendingsactiviteiten met 
betrekking tot de Lanka Reformed Church te ontwikkelen. 
 
Gronden: 
1. De kerk van Byford heeft besloten de financiële hulpverlening 

stop te zetten omdat blijkt dat broeder De Silva de gelden 
gebruikt voor initiatieven die niet gedragen worden door Byford.  

2. Voor deputaten BBK is het onduidelijk in welk opzicht broeder 
De Silva nu ondersteuning zou moeten hebben om de 
gemeente te Sri Lanka in stand te houden. 
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3. Het laten opzetten en in stand houden van scholen zonder 
eigen zendeling ter plaatse ligt niet in de opdracht van 
deputaten BBK. 

 
Het besluit wordt met 10 stemmen voor genomen.  Één 
afgevaardigde onthoudt zich van stemming. Broeder A. v. d. Net blijft 
als deputaat buiten stemming. 
 
 

Artikel 108: Behandeling Rapport van Deputaten   
    BBK: Gereformeerde Kerken in Indonesië 

13-02-2010 
Materiaal: 
- Rapport Deputaten Buitenlandse Kerken 
  Hoofdstuk 4.6  De Gereformeerde kerken in Indonesië (GGRI) 
 
 
Overwegingen: 
1. Het is aan de GS om deputaten van de nodige financiën te 

voorzien om een reis te kunnen maken naar Indonesië. 
2. De gesprekken die de broeders uit Indonesië hier gevoerd 

hebben met deputaten mochten als positief  worden ervaren.  
 
Besluit: Deputaten zullen op uitnodiging van de kerken in Indonesië 
alle beschikbare middelen gebruiken om tijdens de GS van deze 
kerken zich op de hoogte te stellen van het Gereformeerd karakter 
van deze kerken en de kerken in Nederland daarvan op de hoogte 
brengen.   
 
Grond: 
De wil om gereformeerd te willen zijn werd tijdens het gesprek van 
deputaten en ds. S. de Marie met de broeders uit Indonesië duidelijk 
geproefd. 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat A. van 
der Net blijft buiten stemming. 
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Artikel 109: Herziening synode besluiten in zake   
    betrekkingen met buitenlandse kerken 

11-09-2010 
E.1. BETREKKINGEN BUITENLANDSE KERKEN: 
E.1.1. Materiaal 

  Generale Synode Leeuwarden 1990, artikel 93 
 Generale Synode Ommen 1993, artikel 68-82 
 Generale Synode Berkel & Rodenrijs 1996, artikel 85, 86, 

88-94 
 Generale Synode Leusden 1999, artikel 89, 90,92-98 

  Generale Synode Zuidhorn 2002/2003, artikel 133-141, 
144-194 

  Generale Synode Mariënberg 2005, artikel 25 (J) 
 

E.1.2. Overweging 
E.1.2.1. Om aan de Schriftuurlijke eis te voldoen om de eenheid 

van de ware kerk - voor zover mogelijk - ook over de 
landgrenzen heen te zoeken en te bevorderen zijn 
kerkelijke regels onontbeerlijk. 

E.1.2.2. De GS Groningen-Zuid 1978 heeft een aantal 
overwegingen gemaakt die tezamen met art. 47 KO een 
goed uitgangspunt vormen voor kerkelijke regels 
a.dat naar het Woord Gods (Joh. 17 : 11, I7, 20, 21; Ef. 3 : 

14 4 : 16; 2 Tim. 3 : 15, 16) en de daarop gegronde 
belijdenis (Heidelbergse Catechismus Zondag 21 en 
N.G.B. artt. 27-29) de Kerk van Christus wel verspreid 
en verstrooid is door de gehele wereld, maar toch 
tezamengevoegd en verenigd in eenzelfde Geest, en in 
enigheid van het ware geloof, door het bewaren van de 
ware leer en dienst en tucht naar de ordeningen van 
Jezus Christus als haar enig Hoofd; 

b. dat het naar het Woord Gods en de belijdenis de roeping 
van de ware gelovigen en van de kerken in elke plaats 
en elk land is te staan naar kerkelijke gemeenschap met 
allen, die met hen eenzelfde geloof belijden en 
handhaven in prediking en dienst, kerkregering en tucht, 
en wel in eenheid van kerkelijk samenleven in elke 
plaats en land en waar dit door geografische afstanden, 
taalbarrières of andere oorzaken niet mogelijk is door 
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kerkelijke correspondentie als oefening van kerkelijke 
gemeenschap; 

c.dat het tevens de roeping van de ware gelovigen en 
kerken is met ijver en goede voorzichtigheid uit het 
Woord Gods te onderscheiden wat de ware kerk is, om 
met die ware kerk gemeenschap te oefenen en 
kerkelijke gemeenschap af te wijzen met kerken die 
openlijk van de leer en de ordeningen van het Woord 
Gods afwijken, of die zich schismatiek hebben 
afgescheiden van de ware kerk; 

d. dat bij het vervullen van deze roeping er rekening mee 
gehouden zal moeten worden, dat de Here Christus Zijn 
Kerk vergadert onder verschillende volken en ook met 
Zijn Kerk onder die volken een weg van eigen historie 
van verdrukking en strijd tegen dwaling en reformatie is 
gegaan en nóg gaat; dat hierdoor tussen deze kerken 
ook verschillen aanwijsbaar kunnen zijn in de wijze 
waarop zij de waarheid Gods belijden en voorts in de 
uiterlijke inrichting en liturgische gebruiken en afspraken 
van kerkregering, terwijl ze toch samenstemmen in het 
belijden van het Woord van God en het handhaven van 
de ware leer en de bediening van de sacramenten en 
niet willen afwijken van wat Jezus Christus als het enig 
Hoofd heeft verordend (vgl. art. 32 N.G.B. en art. 86 
K.O.); 

e.dat in contact met kerken in het buitenland, die relaties 
hebben met andere kerken of kerkengroepen, met wie 
de Gereformeerde Kerken in Nederland geen kerkelijke 
correspondentie of gemeenschap hebben, voor de vraag 
van het aangaan van kerkelijke gemeenschap, zowel het 
onder c. als onder d. genoemde in rekening gebracht 
dient te worden; 

E.1.2.3. GS Leeuwarden 1990 heeft uitgaande van het onder 
E.1.2.2 genoemde regels opgesteld voor het aangaan en 
onderhouden van zusterkerkrelaties met kerken in het 
buitenland (Acta Leeuwarden 1990, art. 93) Hierin is 
bewust conform art. 29 NGB geformuleerd dat de kerken 
over en weer op elkaar zullen toezien, dat in leer, 
kerkregering, tucht en eredienst niet afgeweken wordt van 
de gereformeerde leer. 
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E.1.2.4.  GS Ommen 1993 heeft echter het “op elkaar toezien” in de 
eerste regel gewijzigd “in elkaar bijstaan” (Acta, art. 68): 
“De kerken zullen elkaar zo veel mogelijk bijstaan in de 
handhaving, verdediging en bevordering van de 
gereformeerde belijdenis naar de Schriften in leer, 
kerkregering, tucht en eredienst.” Als argument hiervoor 
werd genoemd dat men niet belerend wilde overkomen als 
Gereformeerde kerken in Nederland naar de kerken in het 
buitenland. Verder voerde men aan dat er protesten tegen 
de oorspronkelijke formuleringen kwamen van bepaalde 
presbyteriaanse zusterkerken.  
Deze wijziging geeft echter ruimte voor uitholling van de 
Schriftuurlijke plicht tot het toezien op elkaar, dat ook 
bedoeld is om elkaar te helpen eventuele dwaalleer te 
weren en waar nodig elkaar terecht te wijzen. Hoewel 
bijstaan dit ook inhouden kan, is het toch algemener en 
scherpt het te weinig in deze richting op.  

E.1.2.5. De wijze waarop men na GS Ommen 1993 is omgegaan 
met het aanknopen van kerkelijke contacten en aangaan 
van zusterkerkrelaties doet vermoeden dat het bijstellen 
van deze regel een uiting is geweest van een tolerantere 
visie op kerk zijn en dwaalleer.  

E.1.2.6. Als voorbeeld van de hiermee samenhangende tolarantie 
zij hier genoemd het aangaan van een zusterkerkrelatie 
met de Presbyterian Church of Eastern Australia (PCEA). 
Op de GS Berkel en Rodenrijs 1996 lag reeds een voorstel 
hiertoe waarin de wijziging in de regels voor het aangaan 
van een zusterkerkrelatie een belangrijke grond vormde 
(zie materiaal E.1.1.19). De verhouding tussen PCEA en 
Free Reformed Chruches of Australia weerhield de synode 
toen nog. GS Leusden 1999 ging echter wel over tot het 
aangaan van een zusterkerkrelatie met de PCEA. 
Hiertegen bestonden echter ernstige principiële bezwaren. 
Deze Australische kerken lieten predikanten van buiten 
eigen kerken toe op de kansel, waaronder baptisten. 
Mensen van buiten deze kerken werden op eigen 
getuigenis toegelaten tot het Heilig Avondmaal. De vele 
reviseverzoeken tegen het aangaan van deze 
zusterkerkrelatie werden door GS Zuidhorn 2002 echter 
allen afgewezen. GS Mariënberg 2005 sprak uit dat de 
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synodebesluiten van GS Ommen 1993, GS Berkel  en 
Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en Zuidhorn 2002/2003 
die betrekking hadden op de PCEA, allen vervallen zijn 
(Acta Mariënberg 2005, art. 25, J.) 

E.1.2.7. De Gereformeerde Kerken in Nederland beschouwen 
zichzelf als de wettige voortzetting van de Gereformeerde 
Kerken die bijeen waren op de GS te Zuidhorn 2002. 
Derhalve hebben deze kerken de plicht en roeping de 
zusterkerken waarmee zij vóór de vrijmaking verbonden 
was als zodanig te benaderen. Daarbij dient te worden 
overwogen dat wederzijdse erkenning nodig is voor 
bestendigen van deze relatie.  

E.1.2.8. Dat houdt enerzijds in dat bij het niet aanvaarden van de 
recente vrijmaking als wettige daad van Schriftuurlijke 
reformatie de buitenlandse zusterkerk de band heeft 
verbroken. Anderzijds is de plicht voor De Gereformeerde 
Kerken dat zij in het contact met deze buitenlandse kerken 
nagaan of deze de gereformeerde belijdenis van het 
Woord van God niet slechts nog steeds officieel 
aanvaarden, maar ook nog steeds metterdaad tot gelding 
doen komen in hun kerkelijke praktijk van leer, eredienst, 
kerkregering en tucht. Deze regel geldt in ieder geval voor 
het aangaan van een zusterrelatie (zie Materiaal E.1.1). In 
de huidige situatie hebben wij te maken met een lange 
ontwikkeling van deformatie en tolerantie binnen de GKv 
die van invloed kan zijn geweest op de gelegde relaties. 
Extra waakzaamheid m.b.t. het omzien naar de ander is 
dan geboden.  

E.1.2.9. Hoewel de ICRC, The International Conference of 
Reformed Churches haar basis heeft in de Heilige Schrift, 
de Gereformeerde belijdenisgeschriften (drie formuleiren 
van eenheid), en de Westminster Standards 
(Westminsterconfessie en kleine en grote Westminster 
catechismus), behoren momenteel meerdere 
kerkgenootschappen tot haar leden die niet onverkort 
trouw zijn aan deze basis. Daaronder zijn: De Christelijke 
Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt, Presbyterian Church of Eastern Australia. 

E.1.2.10. Allerlei besluiten die zijn opgenomen onder Materiaal 
(E.1.1.) hebben betrekking op zaken van training, zending 
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en hulpverlening, administratie en financiën, voorlichting 
aan de kerken en uitgave van een internationaal bulletin. 
Deze zaken hebben sinds de vrijmaking van 2003 hun 
praktische betekenis en uitvoerbaarheid verloren 

 
 
E.1.3. Besluiten 
E.1.3.1. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt m.b.t. de besluiten van de GS Ommen 1993, GS 
Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en GS 
Zuidhorn 2002-2003, die betrekking hebben op actieve 
zusterkerkrelaties in 2003, het volgende uit  

 1. op deze zusterkerken zijn de regels voor het aangaan 
en onderhouden van    zusterkerkrelaties met 
kerken in het buitenland van toepassing, zoals deze   
 zijn vastgesteld door GS Leeuwarden 1990. 

 2. m.b.t. het omzien naar de buitenlandse zusterkerken 
zullen de deputaten en de kerken zich er niet alleen 
van dienen te vergewissen dat door deze kerken de 
gereformeerde belijdenis nog steeds officieel wordt 
aanvaard, maar dat deze ook metterdaad door hen 
tot gelding wordt gebracht in hun kerkelijke praktijk 
van leer, eredienst, kerkregering en tucht. 

 3. de uitvoering van bovenstaande regels is afhankelijk 
van de hoeveelheid informatie in de contacten met 
de vele buitenlandse kerken. 

 4. zusterkerken die de wettigheid van de vrijmaking van 
2003/2004 niet willen erkennen, hebben de relatie 
metterdaad verbroken. 

 5. het betreft de volgende buitenlandse kerken 
waarmee in 2003 een zusterkerkrelatie bestond: 

 
Van vóór 1990 Free Reformed Churches of Australia (FRCA) 
Van vóór 1990  Canadian Reformed Churches (CanRC) 
Van vóór 1990  Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 

(VGKSA) 
Van vóór 1990  Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia (GGRI-

NTT) 
Van vóór 1990  Presbyterian Church of Korea (PCK) 
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Van vóór 1990  Evangelical Presbyterian Church of Ireland 
(EPC) 

Vanaf 1990 Reformed Church in the United States (RCUS) 
Vanaf 1993 Iglesia Reformada en Venezuela (IRV) 
Vanaf 1993 Reformed Presbyterian Church of Ireland 

(RPCI) 
Vanaf 1996 Reformed Presbyterian Church of Northern 

India (RPCNI) 
Vanaf 1996 Free Church of Scotland (FCS) 
Vanaf 1996 Eglise Réformée Confessante au Bénin (ERCB) 
Vanaf 1999 Reformed Presbyterian Church North East India 

Synod (RPCNEI) 
Vanaf 1999 Free Church of Central India (FCCI) 
Vanaf 1999 Reformed Presbyterian Church of Taiwan 

(RPCT) 
Vanaf 1999 Eglise Réformée Confessante au Congo 

(ERCC) 
Vanaf 1999 Evangelical Presbyterian Church of England 

and Wales (EPCEW) 
Vanaf 1999 Presbyterian Church of Eastern Australia 

(PCEA) 
Vanaf 1999 Evangelical-Reformed Churches Union of 

Russia (ERCUR) 
Vanaf 2002 Igrejas Reformadas do Brasil (IRB) 
Vanaf 2002 Gereja-Gereja Reformasi Musyafir (GGRM) 
Vanaf 2002 Reformed Church of Japan (RCJ) 
Vanaf 2002 Africa Evangelical Presbyterian Church Kenia 

(AEPC) 
Vanaf 2002 Reformed Churches of New Zealand (RCNZ) 

 
E.1.3.2. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 

Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van de GS Ommen 1993, GS 
Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en GS 
Zuidhorn 2002-2003, die betrekking hebben op contacten 
met buitenlandse kerken, anders dan actieve 
zusterkerkrelaties, om praktische redenen vervallen zijn en 
dat dus de kerken daaraan niet meer gebonden zijn. 
Tevens zijn de door de GS Mariënberg van 2005 
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overgenomen regels in de acta blz. 234 onder punt 3 niet 
meer van kracht. 

E.1.3.3. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat het besluit van de GS Ommen 1993, art. 68 
dat betrekking heeft op de regels voor het beoefenen van 
zusterkerkrelaties vervallen is en dat dus de kerken 
daaraan niet meer gebonden is.  

E.1.3.4. De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 14 november 2009 te Emmen, 
spreekt uit dat de besluiten van de GS Ommen 1993, GS 
Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 1999 en GS 
Zuidhorn 2002-2003, die betrekking hebben op het 
lidmaatschap van het ICRC zijn vervallen en dat dus de 
kerken daaraan niet meer gebonden zijn . 

 
E.1.4. Gronden 
E.1.4.1. (Ad besluit E.1.3.1.)  
 a.  De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn de wettige 

voortzetting van de Gereformeerde kerken die bijeen 
waren op de GS Zuidhorn 2002. Zij hebben de 
Schriftuurlijke plicht om te zien naar hun zusterkerken 
in het buitenland.   

 b.  Ze dienen daarbij zorgvuldig de daartoe geldende 
regels te volgen.  

 c. Tevens dienen zij de wettigheid van de recente 
vrijmaking aan deze kerken duidelijk te maken.   

E.1.4.2. (Ad besluit E.1.3.2.) 
 De huidige mogelijkheden verhinderen dat de deputaten 

BBK andere contacten dan zusterkerkrelaties, die in 2003 
zijn aangegaan, kunnen continueren. 

 Dat neemt niet weg dat zij wel gelegenheden tot deze 
contacten kunnen benutten, conform hun instructies.  

 E.1.4.3. (Ad besluit E.1.3.3) 
 De regels van GS Leeuwarden 1990 waren Schriftuurlijk, 

en vormen een goede basis voor het aangaan en 
beoefenen van een zusterkerkrelatie.  

 De wijziging van de formulering  ‘omzien naar’ in ‘bijstaan 
van‘ in de gewijzigde formulering van de regels van GS 
Ommen 1993 is vervlakkend t.o.v. de wederzijdse plicht 
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als zusterkerk conform art. 28 en 29 NGB betreffende de 
roeping en kenmerken van de ware kerk.  

E.1.4.4.  (Ad besluit E.1.3.4.) 
 De ICRC is een interkerkelijke internationale conferentie 

met adviserende rol waarvan ook ontrouwe 
kerkgenootschappen deel uit maken. 

 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. Deputaat 
ds. De Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 110: Aanpassing tekst besluit E.1.3.5. t.b.v.   
    volgende GS 
              11-09-2010 
Voorstel: Opdracht Dep. DOS aanpassing tekst besluit E.1.3.5. 
t.b.v. volgende GS 
 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Onderzoek Synodebesluiten GS Ommen – GS 
Zuidhorn 
 
Overweging: 
1. In het door dep. DOS voorgestelde conceptbesluit worden vele 
 zaken opgeschort die verband houden met de buitenlandse 
 kerken, waaronder ook het uitgeven van een internationaal 
 bulletin. Echter wordt al  geruime tijd via het internet het op 
 buitenlandse kerken gerichte blad ‘Reformed Continua’ 
 uitgegeven door deputaten BBK. 
 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14  november 2009 te Emmen, spreekt uit dat Deputaten 
Onderzoek Synodebesluiten t.a.v. het door hen voorgestelde besluit 
E.1.3.5. voor de volgende synodevergadering met een nieuw 
voorstel komen, waarin de huidige situatie meegewogen wordt. 
 
Grond: 
1. Men kan niet besluiten om de uitgave van een internationaal 
 bulletin op te schorten,  terwijl dat nu wel uitgegeven wordt. 
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2. Omdat nu reeds door deputaten BBK het blad “Reformed 
 Coninua” uitgegeven wordt,  kan de term “in de toekomst” in 
 het besluit E.1.3.5. niet gehandhaafd blijven. 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. Deputaat ds. De 
Marie blijft buiten stemming. 
 
 

Artikel 111: Vervallen verklaren regels voor het 
aangaan en onderhouden van 
zusterkerkrelatie van GS Mariënberg 
2005 

              02-10-2010 
Materiaal: 
GS Mariënberg 2005 art. 24 besluit 3:  
 De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in 
Nederland, bijeen op 15 oktober 2005 te 
 Mariënberg besluit 

a. in de “Instructie Deputaten Buitenlandse Betrekkingen” in 
3.1. toe te voegen “en de Westminster Confessie”; 

b. dat het moderamen zal onderzoeken of het noodzakelijk 
en/of nuttig is in 3.1. een verwijzing naar de gereformeerde 
kerkorde (Dordtse kerkorde) op te nemen; 

c. behoudens spellingcontrole en met inachtneming van 
bovenstaande de `Instructie Deputaten Buitenlandse 
Betrekkingen` vast te stellen conform het concept. 

GS Mariënberg 2005 art. 32, besluit f: 
 dat voor nieuw te benoemen deputaten nieuwe instructies 
worden vastgesteld. 
 
Overwegingen: 
1.  GS Mariënberg 2005 heeft in art. 24 besluit 3 en art. 32, besluit f 

nieuwe instructies vastgesteld voor de deputaten Betrekkingen 
Buitenlandse Kerken. Ze deed dit o.a. "om kerken aan te 
spreken wanneer van Gods Woord wordt afgeweken". 

2.  GS Mariënberg heeft in de uitwerking van bovengenoemde 
besluiten aan de instructies als bijlage toegevoegd "Regels voor 
het aangaan en onderhouden van zusterkerk-relaties in het 
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buitenland" (Acta GS Mariënberg Bijlage D Instructies, paragraaf 
d., pag. 235, 236).  

3.  Deze regels zijn echter de regels die vastgesteld zijn door GS 
Ommen 1993, zoals opgenomen in de Uitgave "Kerkorde van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland verzorgd door H. Bouma, 
v.d.m., De Vuurbaak.   

4.  GS Mariënberg had echter in art. 22 in besluit 2.3 ook besloten 
om de binding aan de besluiten van GS Ommen 1993 - Zuidhorn 
2002 op te schorten totdat er nadere toetsing heeft 
plaatsgevonden op een volgende synode. 

5.  De onder 2 en 3 genoemde "regels" zijn op GS Mariënberg 2005 
niet getoetst geweest. Volgens het onder 4. genoemde besluit 
zou men gebonden moeten zijn aan de regels die GS 
Leeuwarden 1990 had opgesteld mbt de zusterkerk-relaties. 

6.  Derhalve zal bij het ontbreken van nadere onderbouwing, de 
bijlage met de regels van Ommen beschouwd moeten worden 
als een door GS Mariënberg gemaakte vergissing. 

7.  GS Emmen 2009 heeft besloten de regels van GS Ommen 1993 
(art. 68) te verwerpen (zie art. 109 besluit 1.3.3.); daarom zijn de 
kerken niet meer gebonden aan de regels die GS Mariënberg 
2005 had overgenomen van GS Ommen, maar aan de regels 
van GS Leeuwarden 1990.   

 
Besluit: 
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de regels 
voor het aangaan en onderhouden van de zusterkerk-relaties die 
door GS Mariënberg 2005 als bijlage aan de instructies waren 
toegevoegd, zijn vervallen en dat de kerken daaraan niet langer 
gebonden zijn. 
 
Gronden: 
1.  De Synode heeft in art.109, besluit E.1.3.3.het besluit van GS 

Ommen 1993, art. 68 vervallen verklaard.  
2.  Omdat de regels van GS Mariënberg 2005 ten onrechte en 

zonder gronden waren overgenomen van GS Ommen 1993, zijn 
deze daarom nu ook vervallen.  

 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
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Artikel 112: Amendement op E.1.3.5. volgens art. 202  
    acta 11 september 2010 

02-10-2010 
Materiaal: 
 1.1. GS Ommen 1993, art. 78 Lux Mundi 
 1.2. GS Berkel 1996, Artikel 92  
 1.3. GS Leusden 1999, artikel 94  
 1.4. GS Zuidhorn 2002, Artikel 193 – Lux Mundi 
 1.5. GS Zuidhorn, artikel 194 – Publiciteit 
 
Overwegingen: 
1. Allerlei besluiten die zijn opgenomen onder Materiaal van dit 

artikel en van artikel 201 onder E.1. hebben betrekking op zaken 
van training, zending en hulpverlening, administratie en 
financiën, voorlichting aan de kerken en uitgave van Lux Mundi. 
Deze zaken hebben sinds de vrijmaking van 2003 in deze vorm 
hun praktische betekenis en uitvoerbaarheid verloren 

  
2. Dit laat onverlet dat een andere uitwerking van deze zaken, 

zoals het uitgeven van een internationaal tijdschrift thans gebeurt 
in de vorm van Reformed Continua, een toepasbare uitwerking 
kan zijn van goede motieven die achter sommige van deze 
besluiten liggen.   

 
Besluit: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit de besluiten van 
de GS Ommen 1993, GS Berkel en Rodenrijs 1996, GS Leusden 
1999 en GS Zuidhorn 2002-2003, die betrekking hebben op zaken 
van training, zending en hulpverlening, administratie en financiën, 
voorlichting aan de kerken en uitgave van Lux Mundi m.b.t. 
contacten met buitenlandse kerken, om praktische redenen vervallen 
te verklaren 
 
Grond: 
Sinds de vrijmaking van 2003 is er een andere situatie ontstaan 
m.b.t. de zusterkerkrelaties en samenwerkingsverbanden. Ook 
beschikken de kerken niet meer over dezelfde infrastucturele 
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ondersteuning van het onderhouden van en de voorlichting over 
deze contacten, waarom besluiten dienaangaande hun praktische 
concrete betekenis en uitvoerbaarheid in de huidige situatie missen. 
 
 

Hoofdstuk 9  APPÈLZAKEN EN 
REVISIEVERZOEKEN 

 
Artikel 113: Bezwaarschrift broeder R. de Boer  

20-03-2010 
 
Materiaal: 
- Bezwaarschrift van broeder R. de Boer  
 
Overweging: 
1. Het is voor elke broeder of zuster mogelijk om, met in 

achtneming van de daartoe gestelde regeling, via de kerkelijke 
weg een bezwaarschrift in te dienen bij de  Generale Synode. 

2. Wanneer betreffende broeder of zuster niet op de hoogte is van 
de regeling, waaraan een bezwaarschrift moet voldoen kan hij 
of zij de hulp inroepen van deputaten behandeling van 
Appèlzaken.  

3. Wanneer een bezwaarschrift van een broeder of zuster door 
deputaten Behandeling van Appèlzaken ontvangen is en niet 
voldoet aan de gestelde regeling voor bezwaarschriften wordt 
deze broeder of zuster door deputaten gevraagd om het 
bezwaarschrift alsnog op een zodanige manier aan te passen 
dat het voldoet aan de door deputaten meegezonden regeling 
inzake revisieverzoeken/appelschriften.   

 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat het bezwaarschrift van 
broeder R. De Boer, niet gedateerd maar met nr. 09.01.002, 
onontvankelijk is. 
 
Besluit 2: 
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De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat broeder R. De Boer i.v.m. 
zijn ingediende bezwaarschrift niet gedateerd maar met nr. 
09.01.002 in kennis wordt gesteld van het besluit t.a.v. zijn 
ingediende bezwaren, waarbij tevens een dringend appèl op hem zal 
worden gedaan om de besluiten van de Generale Synode van 
Zwolle, 2007 te aanvaarden.  
 
Gronden: 
 1. Het door broeder R. de Boer ingezonden bezwaarschrift voldoet 

niet aan de door de GS van Mariënberg opgestelde regeling 
voor het inzenden van bezwaarschriften. 

2. Broeder R. de Boer is meerdere malen gewezen op het feit dat 
zijn ingediende bezwaarschrift niet aan de regeling voldoet. 

3. Door deputaten Behandeling van Appèlzaken zijn daarbij ook de 
benodigde criteria aangereikt.  

 
Het voorstel wordt met 8 stemmen voor aangenomen. Vier 
afgevaardigden, t.w. de broeders A. Admiraal, H. Folkers, ds. S. de 
Marie en W. Snippe blijven i.v.m. enige betrokkenheid bij de zaak, 
buiten stemming. 
  

Artikel 114: Brief aan broeder R. de Boer te     
    Hoogeveen  

12-06-2010 
Materiaal: 
E-mail br. De Boer dd 13 april 2010 
Conceptbrief aan broeder R. de Boer te Hoogeveen als reactie op 
bovengenoemde e-mail 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de brief aan broeder R. de 
Boer d.d. 12 juni 2010, waarin hij wordt opgeroepen contact te 
zoeken met DGK van Bergentheim/Bruchterveld, zoals voorgesteld 
te verzenden. 
 
Grond: 
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Broeder De Boer heeft in zijn e-mail van 13 april 2010 een aantal 
zaken aangegeven, maar zal daarvoor de weg moeten volgen zoals 
de KO dat voorschrijft. 
  
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
 

Artikel 115: Brief aan broeder A. Velthuis te Wezep  
12-06-2010 

Materiaal: 
Conceptbrief aan broeder A. Velthuis te Wezep 
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de brief aan broeder A. 
Velthuis d.d. 12 juni 2010, waarin conform art. 110 van GS Emmen 
2009, de onontvankelijkheid van zijn revisieverzoek d.d. 9 november 
2009 is verwoord, zoals voorgesteld te verzenden. 
 
Grond: 
De brief aan br. Velthuis bevat een uitgebreide argumentatie waarom 
zijn revisieverzoek onontvankelijk verklaard moest worden.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
 
 
Artikel 116: Brief van de Gereformeerde Kerk    
    Zwijndrecht e.o.  

12-06-2010 
Materiaal: 
Brief van de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o., waarin zij 
aangeven geen toenadering van de zijde van DGK te kunnen 
constateren, maar waarin zij voorbijgaan aan de oproep om zich te 
conformeren aan het besluit van de classis ZW in 2005  
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om de brief van de 
Gereformeerde Kerk Zwijndrecht e.o. d.d. 7 mei 2010 voor 
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kennisgeving aan te nemen en in een reactie daarop het verdriet 
daarover mee te delen. 
 
Grond: 
1. In de brief van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht wordt niets 
 vermeld t.a.v. hun  verwerping van het classisbesluit van 2005, 
 waarin zij opgeroepen worden zich onder  opzicht en tucht van 
 de DGK te Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek te plaatsen.  
2. Door het niet vermelden van hun verwerping in 2005 van het 
 classisbesluit verleggen zij  op een niet op waarheid 
 berustende manier de schuldvraag en wordt daarmee op 
 onrechtmatige wijze DGK aangemerkt als zijnde het niet zoeken 
 van toenadering en het  nemen van ongereformeerde 
 besluiten.  
 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen.  
 

Artikel 117: Bezwaarschrift van de Matrix gemeente 
20-03-2010 

 
Materiaal: 
- Bezwaarschrift van de Matrix gemeente 
 
Overweging: 
De Matrix gemeente heeft van Deputaten  Behandeling van 
Appèlzaken middels een correspondentie meerdere malen het 
verzoek gekregen om hun bezwaar te laten voldoen aan de daarvoor 
geldende regeling, waarbij steeds de benodigde criteria zijn 
aangegeven. 
 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat het bezwaarschrift richting 
de classis Noord-Oost van de Matrix gemeente van 19 oktober 2009 
in de aangeboden vorm onontvankelijk is. 
 
Besluit 2: 
De synode besluit tevens dat aan de Matrix gemeente t.a.v. het door 
hen ingebrachte bezwaarschrift van 19 oktober 2009 een brief zal 
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worden verzonden waarin aangegeven zal worden dat zij alsnog in 
de gelegenheid wordt gesteld om het betreffende bezwaarschrift 
betreffende de ontvankelijkheid van een appelschrift dat bij de 
classis was ingediend, te laten voldoen aan de daarvoor geldende 
regeling.  Ook zal haar de mogelijkheid onder ogen worden gebracht 
om het appèlschrift rechtsreeks in te dienen bij de huidige GS, 
waarbij het dan wel moet voldoen aan de daarvoor geldende 
regeling. De termijn voor het opnieuw inzenden wordt gesteld op zes 
weken na verzending van de brief van de GS aan deze gemeente. 
 
Gronden: 
1. Het door de Matrix gemeente ingebrachte bezwaarschrift van 19 

oktober 2009 voldoet niet aan de daarvoor geldende regeling. 
2. De Matrix gemeente is er meerdere malen op gewezen om het 

bezwaarschrift te laten voldoen aan de daarvoor geldende 
regeling. 

3. De synode geeft bij wijze van uitzondering, maar vanuit de wil 
om de verbroken eenheid te herstellen, aan de Matrix gemeente 
de gelegenheid om hun bezwaarschrift binnen de daarvoor 
gestelde termijn van zes weken aan te passen aan de daarvoor 
geldende regeling of om rechtstreeks bij de GS middels een 
appèl in beroep te gaan. 

 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. De 
broeders van de classis Noord-Oost blijven, i.v.m. hun betrokkenheid 
bij deze zaak, buiten stemming. 

 

Artikel 118: Revisieverzoek van DGK Groningen  
20-03-2010 

Materiaal: 
- Revisieverzoek van De Gereformeerde Kerk Groningen 
 
Overweging: 
Revisieverzoeken kunnen alleen betrekking hebben op besluiten 
waar men bezwaren tegen heeft , of op de gronden die ten 
grondslag liggen aan het gewraakte besluit. 
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Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat het revisieverzoek van De 
Gereformeerde Kerk Groningen, waarin zij het gedeelte dat onder 
het oordeel valt van 1 Petrus 4 : 15 over bemoeials, die in één adem 
genoemd worden met moordenaars, dieven en boosdoeners, 
verzoekt weg te nemen uit de overwegingen bij de verzoeken 3.1 en 
3.2 van artikel 91 van Acta van GS Zwolle 2007, onontvankelijk is. 
 
Grond 
1. Het revisieverzoek voldoet niet aan de regeling zoals opgesteld 

door de Generale Synode van Zwolle 2007. 
2. Een volgende generale synode is niet gerechtigd buiten 

gegronde bezwaren tegen genomen besluiten, de Acta van een 
vorige synode nader vast te stellen. (zie regeling Synode II.1 en 
VII.2) 

3. Er wordt een overweging aangevochten en geen besluit of een 
grond. 

 
Het besluit wordt met 6 stemmen voor en 1 stem tegen genomen. De 
broeders A. Admiraal, H. Folkers, ds. S. de Marie, W. Snippe en W. 
Wildeboer onthouden zich van stemming, vanwege hun afvaardiging 
naar GS Mariënberg. 
 

Artikel 119: Revisieverzoek inzake kerkgrenzen   
    Zwolle/Hasselt 

08-05-2010 
 
Materiaal: 
1. Revisieverzoek art. 82 Hoofdstuk 9 van de Acta van de GS 

Zwolle 2007 betreffende de kerkgrenzen.  
2. Punt 2 van de regeling voor indienen revisieverzoeken blz. 204 

Acta GS Zwolle 2007: ‘een revisieverzoek moet dusdanig 
nieuwe en klemmende argumenten bevatten dat zij een 
eventuele verandering van het besluit waarover revisie wordt 
gevraagd rechtvaardigen (K.O., art. 33). 

3. Punt 3 van de regeling voor indienen revisieverzoeken blz. 204 
Acta GS Zwolle 2007: Een verzoek om revisie van een besluit, 
dat in de kerken algemene aanvaarding heeft gevonden, moet 
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wel met zeer klemmende redenen worden aangedrongen en er 
blijk van geven, dat de indiener zich ernstig rekenschap heeft 
gegeven van alle argumenten, waarmee dat besluit werd 
gemotiveerd c.q. verdedigd. (GS Kampen 1975, art. 110) 

 
Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit het hierboven genoemde 
revisieverzoek niet ontvankelijk te verklaren. 
 
Grond: 
Het revisieverzoek voldoet niet aan de punten 2 en 3 van de regeling 
voor het indienen van revisieverzoeken m.b.t. het synodebesluit art. 
82 van de GS Zwolle 2007 zoals weergegeven op blz. 204 van de 
acta van de GS Zwolle 2007. 
 
Dit besluit wordt met 7 stemmen voor en 1 stem tegen genomen. De 
broeders van de classis Zuid-West, t.w. A. Admiraal, J.A. Bazuin, A. 
van Egmond en ds. S. de Marie blijven, i.v.m. betrokkenheid bij deze 
zaak, buiten stemming. 
 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit i.v.m. het vele werk dat 
gedaan is in dit omvangrijke revisieverzoek door deze broeder 
behalve de onontvankelijkheidsverklaring een meer uitgebreide 
onderbouwing dan alleen het gestelde in de regeling zal ontvangen. 
De GS hoopt op deze manier dat deze broeder inziet waarom de GS 
genoodzaakt was zijn revisieverzoek niet in behandeling te mogen 
en kunnen nemen.  
 
Grond: 
Het zou t.a.v. een zo uitgebreid revisieverzoek een bepaald onrecht 
zijn aan broeder Velthuis als hij in deze alleen de 
onontvankelijkheidsverklaring zou krijgen. 
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. De broeders van 
de classis Zuid-West, t.w. A. Admiraal, J.A. Bazuin, A. van Egmond 
en ds. S. de Marie blijven, i.v.m. betrokkenheid bij deze zaak, buiten 
stemming. 
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Hoofdstuk 10  PRESENTATIE, PUBLICATIES 
EN COMMUNICATIE 

 

Artikel 120: Persverslag 
14-11-2009 

De preses deelt mee dat het Reformatorisch Dagblad heeft verzocht 
om informatie betreffende de besluiten van de vergaderingen van de 
generale synode, om deze te kunnen plaatsen in de krant. Daartoe 
kan door elke vergadering een persverslag worden opgesteld dat 
toegezonden kan worden aan de redactie kerkelijk leven van het RD.  
 
Besluit:  
De vergadering besluit hier akkoord mee te gaan met de voorwaarde 
dat eventuele wijzigingen gedaan door het RD eerst door het 
moderamen worden geaccordeerd. 
 
 
Artikel 121: Behandeling rapport Curatoren Landelijk  
    Kerkblad en Websites . 

23-01-2010 
 
Materiaal: 
Rapport Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites. 
 
 
Overweging 1: 
1. Het is gedurende langere tijd niet meer alleen het kerkblad DE 

BAZUIN, maar ook de website van DE BAZUIN die beheert zal 
moeten worden. Deze website is al een aantal jaren in de lucht, 
maar is tot op heden nog niet onder de verantwoordelijkheid van 
de Generale Synode gebracht. 

2. Het woord "conform" artikel 30 KO geeft de suggestie dat dit 
artikel de noodzaak van een website zou aangeven. Beter is 
daarom te spreken over "binnen het kader van" art. 30 KO. 
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Besluit 1: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat artikel 3 als volgt luidt: “Zij 
zijn verantwoordelijk voor de Schriftuurlijke koers van DE BAZUIN en 
de websites, binnen het kader van artikel 30 van de kerkenorde.” 
 
Grond: 
Alle communicatiemiddelen van de kerken behoren Schriftuurlijk 
verantwoord te zijn. 
 
Het besluit 1 wordt met algemene stemmen genomen.  Twee 
deputaten A. Admiraal en  
C.A. Teunis blijven buiten stemming.  
 
Overwegingen 2: 
1. Omdat door omstandigheden het deputaatschap al langer dan 

een jaar met één deputaat minder werd beheerd, stellen de 
overige deputaten dat de werkzaamheden in het deputaatschap 
ook met drie deputaten vervuld zouden moeten kunnen worden.  

2. De borging van de Schriftuurlijke koers zou volgens deputaten 
in dat geval niet in gevaar komen.  

 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit dat het aantal Deputaten 
Curatoren Landelijk Kerkblad en Websites m.i.v. heden van vijf 
deputaten wordt teruggebracht naar drie deputaten. 
 
Gronden: 
1. Het deputaatschap wordt door omstandigheden al geruime tijd 

door drie deputaten beheerd, wat tot op heden niet als een 
onoverkomelijkheid werd ervaren. 

2. Het bewaken van de Schriftuurlijke koers kan ook met drie 
deputaten bewerkstelligd worden. 

3. Wanneer vanuit het lezerspubliek Schriftuurlijke vragen zouden 
worden gesteld bereiken die eerst de drie redactieleden, 
waarnaast dan ook de drie deputaten daarin zouden kunnen 
meedenken. Bij elkaar is dat voldoende draagkracht voor de 
borging van de Schriftuurlijke koers.  
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Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. Twee 
deputaten, de broeders  
A. Admiraal en C.A. Teunis, blijven buiten stemming. 
 
 

Artikel 122: Brief van de redactie van De Bazuin  
08-05-2010 

 
Bespreking: 
In de bespreking wordt duidelijk dat de afgevaardigden dit verzoek 
graag willen steunen om daardoor de leden van de kerk zoveel als 
mogelijk is op de hoogte te houden en te betrekken bij de 
besluitvorming van de GS. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 123: Voorstel moderamen t.a.v. de plaatsing 
van artikelen door deputaatschappen in 
De Bazuin 

02-10-2010 
Materiaal: 
- Voorstel besluitvorming omtrent plaatsing van artikelen in De 
 Bazuin op verzoek van een  deputaatschap. 
 
Overwegingen: 
1. Het doel van De Bazuin is het leveren van een bijdrage aan de 
 toerusting van alle  kerkleden.  
2. Het licht van Gods woord moet schijnen over het te behandelen 
 onderwerp.  
3. De redactie bepaalt de inhoud van het blad.  
4. De redactie is verantwoordelijk voor het blad.  
5. Deputaten-curatoren zijn verantwoordelijk voor de schriftuurlijke 
 koers.  
6. Deputaten-curatoren worden aangesteld door de Generale 
 Synode.  
7. Deputaten-curatoren hebben een toezichthoudende functie op de 
 redactie van De Bazuin.  
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8. Bij verschil van inzicht tussen een deputaatschap en de redactie 
 heeft het deputaatschap  de mogelijkheid zich te beroepen op 
 deputaten-curatoren.  
9. Bij verschil van inzicht tussen het deputaatschap en deputaten-
 curatoren heeft het  deputaatschap de mogelijkheid zicht te 
 beroepen op de Generale Synode.  
 
Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit:   
1. De redactie van De Bazuin heeft niet de plicht om een artikel dat 
 door een deputaatschap  wordt aangeboden ongewijzigd in De 
 Bazuin te plaatsen.   
2.  Nadere regelgeving omtrent het beheer ten aanzien van de 
 redactie en het beheer van De  Bazuin is overbodig.   
 
Gronden: 
1. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van te plaatsen 
 artikelen.  
2. Te plaatsen artikelen behoren te voldoen aan het doel van De 
 Bazuin.  
3. De redactie heeft het recht een artikel van een deputaatschap te 
 weigeren.  
4. De redactie heeft de plicht een artikel van een deputaatschap te 
 weigeren indien dit artikel  niet voldoet aan de doelstelling van 
 het blad en het licht van Gods Woord niet laat  schijnen over het 
 onderwerp.  
5. Deputaten-curatoren zijn verantwoordelijk voor de schriftuurlijke 
 koers van De Bazuin.  
6. De overlegstructuur tussen deputaten-curatoren en de redactie 
 biedt voldoende  gelegen- heid om over de inhoud van een 
 artikel en de koers van De Bazuin te spreken.  
 
Dit besluit wordt met algemene stemmen genomen. De broeders 
T.L. Bruinius en  
C.A. Teunis alsook ds. S. de Marie blijven, als lid van de redactie 
van De Bazuin, buiten stemming. 
 



155 
 

Artikel 124: Te publiceren documenten in De Bazuin 
08-10-2010 

Materiaal: 
- Besluit in Acta GS Emmen art. 235 t.a.v. brief aan 
 Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) 
 
Overwegingen: 
1. Op het internet wordt door velen van buiten DGK over en tegen  
 DGK geschreven. 
2. Door veel kerkleden wordt gevraagd om een weerwoord tegen 
 de vele aantijgingen die  op meerdere sites te vinden zijn. 
 
Besluit:  
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de 
antwoordbrief aan de Gereformeerde Kerk Kampen (Ichthus) op hun 
brief van 23 juli 2010 met als reden van het verstrekken van 
informatie aan de kerkleden, opgenomen zal worden in De Bazuin. 
 
Grond: 
Omdat in deze tijd via het internet veel over en tegen DGK en haar 
predikanten gepubliceerd wordt is het belangrijk om de kerkleden te 
informeren over die zaken.  
 
Het besluit wordt met 11 stemmen voor genomen. Één 
afgevaardigde onthoudt zich van stemmen. 
 

Hoofdstuk 11  FINANCIËN EN BEHEER 
 

Artikel 126: Rapport Deputaten Financiëel Beheer   
    d.d. 10 april 2010  

12-06-2010 
Materiaal: 
Rapport Deputaten Financiëel Beheer d.d. 10 april 2010 met daarin: 
* Verantwoording 2009, 
* Toelichting op de balans, 
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* Baten en lasten 2009, 
* Toelichting op baten en lasten 2009, 
* Meerjarenbegroting 2008-2011, incl. quota kerken 2010 begroot.  
 
Besluit:  
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009 besluit om het quotum voor 
Deputaten Finciëel Beheer 2010 gehandhaafd zal blijven op € 25 per 
ziel. 
 
Grond: 
De financiële situatie van het kerkverband laat het nu toe om het 
door de Generale Synode van Zwolle 2007 vastgestelde quotum van 
€ 25 per ziel ook voor de komende periode vast te stellen.   
 
 

Artikel 127: Behandeling verzoek Stichting Het    
    Theologische Boek. 

23-01-2010 
 
Materiaal: 
Stuk 09.1.007 : Stichting Het Theologische Boek 
Voorstel voor instructies van een te benoemen commissie van 
onderzoek naar de bibliotheek van de Stichting Het Theologisch 
Boek.  
 
Overwegingen: 
Ds. S. de Marie dient als amendement de volgende aanvulling op de 
instructie van de te benoemen commissie in: “De mogelijkheden dat 
de bibliotheek of een deel ervan optimaal ten nutte kan zijn voor de 
opleiding tot de Dienst des Woords”. 
 
Het moderamen stelt voor om de volgend broeders in de commissie 
te benoemen: 
 
C. Houweling (primus) 
A. van der Net (primus) 
W. Wildeboer (samenroeper) 
R.H. v.d. Laan (secundus) 
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J.D. Plaggenmars (secundus) 
K.A. Tillema (adviseur) 

 
 

Besluit: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen te 
Emmen op 14 november 2009, besluit een commissie van 
onderzoek naar de bibliotheek van de Stichting Het Theologisch 
Boek in te stellen om de synode van de advies te dienen omtrent 
een eventuele overname. De commissie zal bemand zijn met de 
door het moderamen voorgestelde broeders en haar werk verrichten 
overeenkomstig de door het moderamen voorgestelde instructie, met 
in achtneming van het amendement van ds. S. de Marie.  
 
Gronden: 
1. Om tot een goede afhandeling en instandhouding van een 

bibliotheek te komen voor de kerken is het van belang dat daar 
een degelijke instructie voor wordt gehanteerd. 

2. De bibliotheek zal zeker ook voor de studenten en predikanten 
van nut kunnen zijn. 

3. Om e.e.a. te verwezenlijken zal een commissie nodig zijn om 
het geheel op een juiste wijze uit te werken en te begeleiden. 

 
Het besluit wordt met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 128: Voorstel Commissie van Onderzoek met 
tweemaal amendement t.a.v. 
voorgestelde overname bibliotheek van 
Stichting Het Theologische Boek 

02-10-2010 
Materiaal:  
- Voorstel van de Commissie van Onderzoek betreffende het 
 aanbieden van de bibliotheek  van de Stichting Het Theologisch 
 Boek aan De Gereformeerde Kerken 
- Amendement broeder T.L. Bruinius waarin deze aangeeft de 
 gehele bibliotheek over te  nemen met daarbij een uitvoerig 
 beschreven  werkwijze en instructie. 
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- Amendement broeder C.A. Teunis welke aangeeft de bibliotheek 
 niet over te nemen  m.u.v. de boeken die ten dienste kunnen 
 zijn aan de Opleiding tot de Dienst des Woords. 
 
Overwegingen:  
1. De Stichting het Theologische Boek heeft in hun brief van 29 
 maart 2007 aangegeven om  de bibliotheek over te willen 
 dragen aan DGK via de kerkelijke weg, maar dat die  overdracht 
 op dat moment nog niet gerealiseerd kon worden. In hun brief 
 van 2 juli 2009  gericht aan DGK Zwolle e.o. gaven zij aan dat 
 vanaf dat moment de overname plaats kon  vinden en gaven 
 daarbij aan de kerkelijke weg te willen bewandelen. 
2. Het amendement van broeder T.L. Bruinius wordt door 4 
 afgevaardigden gesteund,  waarbij het voldoet aan de regeling 
 om als voorstel besproken te kunnen worden. 
3. Het amendement van broeder C.A. Teunis wordt door 5 
 afgevaardigden gesteund,  waarbij het ook voldoet aan de 
 regeling om als voorstel besproken te kunnen worden. 
 
Besluit 1: 
De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, 
bijeen op 14 november 2009 te Emmen, spreekt uit dat de 
amendementen van de broeders T.L. Bruinius en C.A. Teunis in de 
bespreking van het voorstel van de Commissie van Onderzoek t.a.v. 
de voorgestelde overname van de bibliotheek van de Stichting het 
Theologische Boek  besproken zullen worden. 
 
Grond: 
De ingebrachte amendementen zijn zowel waardevolle aanvullingen 
als ook geheel afwijkend van het door de Commissie van Onderzoek 
ingebrachte voorstel en dienen ten gevolge daarvan meegewogen te 
worden in een eindoordeel. 
 
Overwegingen: 
1. De in de afgelopen jaren door de Stichting het Theologische 

Boek verzamelde boeken vormen bij elkaar een bibliotheek 
welke een bepaald aandeel bevat wat ten  dienste zou kunnen 
staan aan de Opleiding tot de Dienst des Woords. 
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2. Het zou voor de Opleiding tot de Dienst des Woords van grote 
 waarde zijn als de  aangegeven boeken gekregen zouden mogen 
 worden van de Stichting. 
3. De Stichting zou kunnen overwegen de overige bibliotheek te 
 kunnen aanbieden aan de  Bijbelstudiebond en/of aan plaatselijke 
 Bijbelstudieverenigingen. 
4. Ten aanzien van de overblijvende boeken zou het tevens van 
 grote waarde zijn voor de  kerkleden wanneer deze daarmee de 
 mogelijkheid zouden krijgen hun eigen  thuisbibliotheek uit te 
 breiden.  
 
Besluit 2: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit om de complete bibliotheek 
van de Stichting Het Theologische Boek niet over te nemen. 

 
Besluit 3: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit te vragen aan De Stichting 
Het Theologische Boek om de boeken welke van nut zijn voor de 
Opleiding tot de Dienst des Woords te schenken aan De 
Gereformeerde Kerken. 

 
Besluit 4: 
De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, vraagt: 
1. aan Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords om aan de 
 opleider een opgave te  vragen van boeken en andere media 
 welke hij van nut acht voor de Opleiding tot de  Dienst des 
 Woords, en deze opgave te verstrekken aan de Stichting Het 
 Theologische  Boek. 
2. Geeft aan Deputaten Opleiding tot de Dienst des Woords de 
 opdracht om de in   bovengenoemde opgave aangegeven 
 boeken en andere media van de Stichting het  Theologische 
 Boek in ontvangst te nemen indien de Stichting deze wil 
 schenken. 
3. Spreekt bij voorbaat zijn erkentelijkheid uit aan de Stichting het 
 Theologische Boek indien  zij de aangegeven boeken en andere 
 media metterdaad schenkt. 
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4. Adviseert de Stichting Het Theologische Boek te overwegen het 
 overige van de collectie  te schenken aan de Bijbelstudiebond, 
 plaatselijke bijbelstudieverenigingen en individuele  leden van 
 De Gereformeerde Kerken. 
 
 
Gronden: 
1. De Stichting het Theologische Boek heeft de bereidheid getoond 
 om de gehele  bibliotheek over te dragen aan De Gereformeerde 
 Kerken. 
2. De Stichting het Theologische Boek ontving en ontvangt 
 ondersteuning vanuit De Gereformeerde Kerken in de vorm  van 
 gebeden, arbeid, giften en collecten, dat geeft  richting  aan 
 de bestemming van de collectie. 
3. De kerken zijn gehouden een Opleiding tot de Dienst des 
 Woords in stand te houden, daartoe behoort ook een eigen 
 bibliotheek ten behoeve van de Opleiding 
4. De kerken hebben niet de opdracht een bibliotheek ten behoeve 
 van algemeen gebruik in stand te houden (art. 30 KO). 
5. In het ambt aller gelovigen heeft een ieder zelf een taak in de 
 opbouw van een eigen bibliotheek ten behoeve van 
 persoonlijke toerusting. 
 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen. 
 

Artikel 129: Archief 
20-03-2010 

Materiaal: 
- Rapport archivaris 
 
Overweging: 
1. Het bijhouden van een degelijk archief vereist een accurate en 

consequente werkwijze van de archivaris. 
2. Het digitaal opslaan van archiefstukken t.o.v. de papieren versie 

daarvan bespaart een enorme hoeveelheid ruimte, die dan ook 
nog aan hoge eisen moet voldoen. 

   
Besluit: 
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De synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland, bijeen in 
Emmen op 14 november 2009, besluit: 
1. dat de archieven van deputaatschappen uiterlijk na een termijn 

van zes jaren overgedragen dienen te zijn aan de archivaris; 
2. dat in alle instructies voor de deputaatschappen opgenomen 

wordt dat het rapport tevens aangeboden zal worden aan de 
archivaris; 

3. dat de archieven van de commissies van de synode 
overgedragen zullen worden aan de archivaris; 

4. dat aan de huishoudelijke regeling van de synode toegevoegd 
zal worden onder II sub 1: (de assessor draagt er zorg voor) en 
dat een lijst van stukken voor het archief wordt bijgevoegd; 

5. dat de stukken voor het archief niet alleen in papieren vorm 
maar ook op CD-Rom in  PDF-formaat worden overgedragen. 

 
Gronden: 
1. Het is noodzakelijk dat alle archieven van de verschillende 

deputaatschappen opgeslagen worden in het archief van de 
Generale Synode. 

2. Het is belangrijk dat allen, die stukken aan moeten leveren aan 
de archivaris, daadwerkelijk op de hoogte zijn van hun 
verplichting om die stukken aan te leveren. 

3. het opslaan van de stukken van het archief op CD-Rom in pdf-
formaat heeft buiten een grote ruimte besparing ook een 
belangrijke functie als back-up. 

 
De besluiten worden met algemene stemmen genomen.  
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