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Materiaal:
aanvullend rapport deputaten kerkelijke eenheid ‘herbezinning op de besluiten van 1967’ (09-11-2019).
Besluit:
a.
afstand te nemen van het dubbelbesluit van haar voorgangster, de Generale Synode van AmersfoortWest 1967, zoals beschreven in de artikelen 16 en 18 van haar Acta;
b.
spijt te betuigen over dit dubbelbesluit en tevens over de gevolgen die het heeft gehad voor de kerken,
voor ambtsdragers en voor gemeenteleden;
c.
hiervan mededeling te doen aan landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Gronden:
1. De Generale Synode van Zuidhorn 2002 sprak in art. 128 van haar Acta al het volgende uit:
a.
de Gereformeerde Kerken, die hun heil verwachten van Gods genade in Christus, kunnen niet anders
dan principieel bereid zijn tot zelfbeproeving en verantwoording van haar daden in heden en verleden,
wanneer iemand bij haar nalatigheid of schuld zou aanwijzen;
b.
in de crisis van de jaren zestig hebben de Gereformeerde Kerken, ook in de besluiten van de Generale
Synode van Amersfoort-West 1967, willen opkomen voor het kerkelijk gezag van de gereformeerde
belijdenissen als geloofsantwoord op Gods heilig Woord, ook in de kerkelijke situatie van toen;
c.
wanneer leden uit de kerken vandaag vragen stellen over de rechtmatigheid en de rechtsgevolgen van
zulke besluiten, is het een eerlijke en rechtvaardige zaak zulke vragen in onderzoek te nemen, ook als
de vorm waarin dit gebeurt, beperkt moet zijn;
d.
de Generale Synode wil de kerken in het heden dienen en is er niet op uit hen die ons voorgingen en
vroeger verantwoordelijkheid droegen, te veroordelen. Vandaag dragen we als kerken samen de
verantwoordelijkheid voor besluiten uit het verleden die nog steeds rechtskracht hebben, maar vragen
oproepen. Daarom mogen we ook onze eigen afweging maken over de reikwijdte van een eventueel
onderzoek.
2. Het kerkelijk recht van destijds bood geen grondslag voor het handelen van de Generale Synode
Amersfoort-West 1967 in het genoemde dubbelbesluit.
3. Het oordeel dat de Generale Synode in het eerste besluit uitsprak en waaruit ze in het tweede besluit de
consequentie trok, heeft ze in haar citaten en overwegingen onvoldoende onderbouwd.
4. Het genoemde dubbelbesluit heeft verreikende gevolgen gehad voor het landelijk kerkverband, voor
particuliere en classicale ressorten, voor kerken en personen, zowel ambtsdragers als anderen.
5. De verzoening die in 2017 is gevonden met de Nederlands Gereformeerde Kerken, is reden te meer om juist
nu het verleden kritisch onder ogen te zien.

