Besluit tussenstand studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk

6 maart 2020

Materiaal
1.
2.

acta GS Meppel 2017 artikel 25;
het gesprek van het studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk met het moderamen, op 4
februari 2020.

Besluit 1:
a. de opdracht aan het studiedeputaatschap ‘homoseksualiteit in de kerk’ te continueren in deze (gewijzigde)
vorm: De taak van het deputaatschap is om antwoord te geven op de vraag wat de gemeente van Christus te
bieden heeft aan lesbische zusters en homofiele broeders in haar midden. Nader uitgewerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

geef een Schriftuurlijk onderbouwde visie op de bestaande seksuele diversiteit.
geef een Schriftuurlijk onderbouwde waardering van mogelijke seksuele relaties.
beschrijf hoe de christelijke gemeente veiligheid kan bieden aan mannen en vrouwen die niet in staat
zijn om de weg te volgen die Genesis 2: 24 wijst.
beschrijf hoe de christelijke gemeente ondersteuning kan bieden aan wie op grond van teksten als
Matteü s 19: 12 en 1 Korintië rs 7: 37 kiezen voor een celibataire levensstijl.
beschrijf hoe een kerkenraad kan handelen in het geval gemeenteleden een seksuele relatie aangaan
die naar het oordeel van de kerkenraad niet overeenstemt met de Schriftuurlijke norm.
betrek bij de bezinning de besluiten die eerder zijn genomen en de uitspraken die eerder zijn gedaan
door generale synodes van de GKv, de landelijke vergaderingen van de NGK, de generale synodes van
de CGK en verwante kerken in het buitenland.

b. daarbij te bepalen:
1.

2.
3.
4.
5.

dit deputaatschap wordt zo mogelijk (her)benoemd in gezamenlijkheid met de Landelijke
Vergadering van de NGK; wanneer de LV het voorstel hiertoe niet aanvaardt, worden wel de reeds
betrokken personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken opnieuw gevraagd bij te dragen;
vanwege het belang van eensgezindheid wordt zo mogelijk opnieuw iemand gevraagd vanuit de
Christelijke Gereformeerde Kerken om aan het werk van het deputaatschap bij te dragen.
op verzoek van het deputaatschap wordt een voorzitter als procesbegeleider toegevoegd;
de rapportage is voor verantwoordelijkheid van de deputaten, maar de inhoud wordt waar mogelijk
mede gedragen door de andere deelnemer(s).
het rapport wordt uitgebracht aan de volgende generale synode (en zo mogelijk: landelijke
vergadering).

Gronden:
1.
2.

mede door vertraging in het benoemingsproces bleek het niet mogelijk de studieopdracht tijdig af te
ronden en de resultaten aan deze synode aan te bieden.
het vorige moderamen formuleerde als eerste uitwerking ‘geef een Schriftuurlijk onderbouwde visie
op de bestaande gender-diversiteit’. Deputaten geven aan dat dit voor nu een te brede uitwerking is
die aparte aandacht verdient.

