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Geachte synode,

Met dankbaarheid heeft  de synode van de GKN kennis genomen van het beslui t  van de

buitengewone Generale Synode Lutten van De Gereformeerde Kerken in Nederland (DGK), bi jeen op

6 jul i  2019, om de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) te herkennen als kerken van Christus,

staande op het fundament van apostelen en profeten. Daarmee is de weg vr i j  om, zoals aangegeven

in beslui t  2 van de synode van de GKN d.d. 6 oktober 2018, het gesprek met uw deputaten ACOBB

voort te zetten.

Graag informeren wi j  u over het beslui t  dat de synode van de GKN op 2 en 30 november heeft
genomen.

Besluit
De synode beslui t  aan deputaten Eenheid gereformeerde bel i jders opdracht te geven het gesprek
met deputaten ACOBB van de DGK voort  te zetten. De synode geeft  daarvoor aan de deputaten de
volgende instruct ie:
a. In overleg met deputaten ACOBB van de DGK te bespreken hoe kerkel i jke eenheid op een

zorgvuldige manier gestal te kan worden gegeven.
b. In het gesprek al le onderwerpen aan de orde te stel len die besproken moeten worden om te

komen tot één kerkverband.
c. In het gesprek rekening te houden met de moeiten en pi jnpunten die er in plaatsel i jke kerken en

bij broeders en zusters liggen.
d. Aan de GS van oktober 2O2O de bevindingen te rapporteren en de synode te dienen met advies

hoe verder te gaan,

Gronden
a. Al le gelovigen zi jn geroepen de eenheid van de kerk te onderhouden (o.a. art .  28 NGB)
b. Met de wederzi jds ui tgesproken herkenning zi jn er geen fundamentele gronden die het samen

gaan in één kerkverband in de weg staan en het voortzetten van de gesprekken tussen beide
kerkverbanden verhinderen.

c. In de gemeente van Christus behoort  al les in goede orde te gebeuren. (o.a. art  1 Kerkorde)
d. Naast veel wat overeenkomt zi jn er inhoudel i jk en organisator isch ook zaken in de prakt i jk van

beide kerkverbanden, die van elkaar verschi l len. Over deze zaken zul len afspraken moeten
worden gemaakt om te komen tot een samenleven in eén kerkverband.

e. In een aantal  kerken in beide kerkverbanden l iggen moeiten en pi jnpunten vanwege ervaren
aangedaan onrecht.  Aan zeer dat er l igt  en door broeders en zusters wordt meegedragen mag
niet voorbi j  worden gegaan.

Met broedergroet,
Ds. J.R. Visser,  scr iba GS 2 n




