
Bouwen aan de kerk van Christus  
Generale synode Goes 2020 

 
Onderweg naar één kerk met de NGK: doorgaan op de ingeslagen 
weg? Vrouwelijke ambtsdragers en omgaan met verschillen. Contact 
met buitenlandse kerken: waarom eigenlijk en hoe? 

 
 
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte 
schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan 
wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de 
diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle 
kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods 
volkomenheid.  
Efeziërs 3:16-17 

 
 
Samen met alle heiligen 
 
Zijn in jouw gemeente vrouwen aangesteld als diaken of ouderling? 
En hoe is dat besluit genomen? Of is er juist besloten om vast te 
houden aan de lijn dat de kerkenraad uitsluitend uit mannen bestaat? 
Grote kans dat er in de afgelopen anderhalf à twee jaar in jouw 
gemeente sowieso over dit onderwerp met elkaar doorgedacht en 
gesproken is. Hoe sta je daar zelf in? Wat vind jij ervan? 
 
En is er bij jou in de regio contact met een lokale Nederlands 
Gereformeerde kerk? Heeft er misschien al eens een NGK-predikant 
bij jou gepreekt? Of trekken de jongeren uit beide gemeenten met 
elkaar op? De twee kerkgemeenschappen groeien in hoog tempo 
naar elkaar toe en het voornemen is dat ze in de nabije toekomst één 
kerkverband gaan vormen. Ben jij daar blij mee? Zegt het jou wat? 
 
‘Vergaderen gebeurt vanuit het verlangen om zorgvuldig te bouwen 
aan de kerk van Christus’  
 
Er is veel in beweging in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). 
Elke drie jaar komen afgevaardigden uit de kerken bij elkaar om zich 
te bezinnen op tal van onderwerpen en daar al biddend besluiten over 



te nemen. Besluiten die impact hebben op jouw plaatselijke kerk. 
Vergaderen over kerkelijke zaken gebeurt vanuit het verlangen om 
zorgvuldig te bouwen aan de kerk van Christus. Jij maakt deel uit van 
zijn lichaam. Dat is iets om zuinig op te zijn.   
 
In deze folder wordt een drietal onderwerpen toegelicht die op de 
agenda van de generale synode van Goes staan. Maar er gebeurt 
nog veel meer. Lees erover op www.lv-gs2020.nl, en abonneer je op 
de nieuwsbrief. 
 

 
 
Gezamenlijk waar het kan, afzonderlijk waar het moet. 
 
Afzonderlijk en samen: dat typeert de generale synode van Goes1 , 
die vanaf begin januari tot eind mei 2020 een keer of tien bij elkaar 
zal komen om te vergaderen over kerkelijke zaken. Het bijzondere 
aan deze synode is dat er niet alleen over zaken gesproken wordt die 
specifiek betrekking hebben op de Gereformeerde Kerken 
vrijgemaakt (GKv). Ze zal voor een behoorlijk deel in het teken staan 
van de voorgenomen hereniging met de Nederlands Gereformeerde 
Kerken (NGK). Daarom zullen afgevaardigden uit beide kerken 
regelmatig met elkaar om de tafel zitten. 
 
Het al langer bestaande verlangen naar eenheid met de NGK werd 
twee jaar geleden geconcretiseerd in het besluit om daadwerkelijk 
stappen te gaan zetten richting hereniging. De wegen tussen NGK en 
GKv scheidden in de jaren 60 van de vorige eeuw. Meer en meer 
groeide het inzicht dat dat nooit had mogen gebeuren en dat er 
gewerkt moet worden aan herstel. Dat proces is in 2017 in een 
stroomversnelling gekomen. Op veel plaatsen in het land trekken 
gemeenten van de NGK en de GKv inmiddels samen op en ook in 
commissies en deputaatschappen2 wordt er al veel samengewerkt. 
Meer hierover op pagina 6/7 van deze folder.  
 
Voor de synode van Goes heeft dat grote inhoudelijke en 
organisatorische consequenties. Inhoudelijk, omdat eerst het besluit 
uit 2017 nog bekrachtigd moet worden voor het definitief is. Als dat 
gebeurt, zal er over zaken die de beide kerkverbanden betreffen 
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daadwerkelijk samen vergaderd worden met de landelijke 
vergadering van de NGK.  
 
‘Op veel plaatsen in het land trekken gemeenten van de NGK en de 
GKV inmiddels samen op’  
 
Er staan echter ook onderwerpen op de agenda van de synode van 
Goes die specifiek betrekking hebben op de GKv. Over die 
onderwerpen vergadert de synode uiteraard apart. Zo zijn 
bijvoorbeeld niet alle kerken gelukkig met het besluit uit 2017 om de 
ambten open te stellen voor vrouwen. Zij hebben bezwaar gemaakt 
tegen dat besluit. Over deze bezwaren zal de synode zich buigen. 
Meer hierover verderop in deze folder.  
 
 
 
1 ‘Synode betekent ‘samen op weg’. Het woord wordt in de praktijk 
gebruikt voor kerkelijke vergaderingen op landelijk niveau. De 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) houden in de regel elke drie jaar 
zo’n synode. In een periode van een aantal maanden komen 
afgevaardigden uit de plaatselijke kerken een aantal keer bij elkaar 
om de gang van zaken in de kerken met elkaar te bespreken en 
besluiten te nemen voor de periode daarna. De gemeente van Goes 
verbindt als zogenaamde samenroepende kerk haar naam aan deze 
synode. 
 
2 Deputaatschap is een ander woord voor commissie. In dit verband 
gaat het meestal om een clubje mensen met verstand van zaken op 
een bepaald terrein, bijvoorbeeld dovenpastoraat, liturgie en 
eredienst of kerkelijke eenheid.  Meestal werkt het zo dat een 
deputaatschap van een synode de opdracht krijgt om op een 
specifiek terrein of met een specifiek onderwerp aan het werk te gaan 
en daarover te rapporteren aan de volgende synode.  
 
 
 

 

  



Op weg naar eenheid met de Nederlands Gereformeerde Kerken 
 
De vorige generale synode vond plaats in 2017 en heette ‘de synode 
van Meppel’, naar de kerk die de synode bij elkaar geroepen had. Op 
een gezamenlijke vergadering met de Nederlands Gereformeerde 
Kerken in november van dat jaar is toen besloten ‘het verlangen uit te 
spreken om zo spoedig mogelijk te komen tot één kerkgemeenschap, 
op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de 
Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de 
beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.’  
 
‘De ervaring is dat het vertrouwen in elkaar groeit als je samen aan 
de slag gaat.’ 
 
De generale synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK) hebben 
toen een Regiegroep Hereniging benoemd, een groep mannen en 
vrouwen uit beide kerkgenootschappen die het proces van 
eenwording moesten gaan begeleiden. Hun taak was, kort gezegd: 
plaatselijke kerken en kerkleden motiveren voor dit proces van 
eenwording, en inventariseren en stimuleren wat er nodig is om tot 
eenwording te komen. Over het werk van de afgelopen twee jaar en 
hun visie op de komende periode heeft de Regiegroep een lijvig 
rapport geschreven. Het rapport is te vinden op de website van de 
Regiegroep www.onderwegnaar1kerk.nl.  
 
In dat rapport schrijft de Regiegroep verrast te zijn door het tempo 
waarin en het enthousiasme waarmee landelijke deputaatschappen, 
commissies en instellingen samenwerken of integreren. Zij ervaren, 
net als veel plaatselijke gemeenten, dat GKv en NGK elkaar nodig 
hebben, aanvullen en versterken. Tegelijk is er de constatering dat de 
eenwording van beide kerken ook gemengde gevoelens oproept en 
niet overal en bij iedereen in de kerken leeft. De Regiegroep kan 
kerken en kerkleden die onzeker, aarzelend of bezorgd zijn niet altijd 
geruststellen. De ervaring leert dat vertrouwen groeit door middel van 
ontmoeting en door samen aan de slag te gaan. Als er afstand blijft 
en je elkaar alleen op papier leert kennen, is het veel lastiger om naar 
elkaar toe te groeien.  
 
In het traject naar eenwording is ook een rol weggelegd voor 
kerkrechtdeskundigen. Een werkgroep heeft een concept opgesteld 



voor een nieuwe kerkorde. Een kerkorde is een regeling waarin wordt 
vastgelegd hoe we als kerken en kerkleden met elkaar omgaan, op 
elkaar toezien en voor elkaar zorgen. De synode en landelijke 
vergadering zullen zich in het najaar van 2020 buigen over deze 
conceptkerkorde. 
 

 
 
Vrouwen als ambtsdrager 
 
De synode van Meppel besloot in 2017 dat er naast de klassieke visie 
dat alleen mannen de ambten mogen vervullen nu ook de visie dat 
vrouwen wel in de ambten kunnen dienen als schriftuurlijk is 
geaccepteerd. Daarbij ging de synode bepaald niet over één nacht ijs. 
Al decennialang leeft de vraag of de gereformeerde lijn, namelijk dat 
er Bijbels gezien geen ruimte is voor vrouwelijke ouderlingen en 
predikanten, wel houdbaar is. Het besluit om nu van die lijn af te 
wijken en die ruimte wel aan kerken te geven, was daarom diep 
ingrijpend en wordt door kerken heel verschillend ontvangen. Voor de 
synode van Meppel was dat een reden om een deputaatschap in te 
stellen met als taak de kerken te dienen met advies en begeleiding bij 
de bezinning op het betreffende besluit. 
 
Het Praktijkcentrum heeft samen met dat deputaatschap onderzoek 
gedaan naar de manier waarop kerken invulling hebben gegeven aan 
het besluit. Dat onderzoek laat vooral zien dat er heel verschillend 
mee wordt omgegaan. Er zijn kerken die direct alle ambten voor 
vrouwen hebben opengesteld. Andere kerken kozen er bijvoorbeeld 
voor om wel vrouwelijke diakenen te benoemen, maar even af te 
wachten of de synode van Goes het besluit bekrachtigt of herziet 
voordat ze ertoe overgaan om vrouwelijke ouderlingen of predikanten 
te benoemen.  
 
Ten slotte zijn er kerken die het, om uiteenlopende redenen, niet eens 
zijn met het besluit uit 2017 en die aan de synode van Goes vragen 
om het besluit nog eens opnieuw te overwegen, opnieuw te 
beargumenteren of zelfs terug te draaien.  
 
Gemeenten en kerkenraden hebben dus gebruikgemaakt van de 
ruimte die de synode bood om in hun eigen situatie tot een eigen, 



lokale beleidslijn te komen. Zo is de situatie ontstaan dat in de ene 
plaatselijke kerk vrouwen dienen in de ambten terwijl in een andere 
heel de kerkenraad uit mannen bestaat. Het is een verschijnsel waar 
we als GKv een beetje aan moeten wennen. Eenheid rond schrift en 
belijdenis heeft lange tijd op vrijwel op alle plaatsen tot gelijke 
invulling van de kerkelijke praktijk geleid. Het word steeds 
zichtbaarder dat dat verleden tijd is. 
 
Ook gemeenteleden merken in toenemende mate dat er onderling 
fundamenteel verschil van inzicht kan bestaan en dat ze toch samen 
één gemeente kunnen vormen. Daarvoor is het belangrijk om als 
gemeenteleden open en met respect naar elkaar te luisteren. Zo 
ontstaat herkenning van elkaar als volgelingen van Christus en het 
verlangen om samen te zoeken naar een begaanbare weg voor de 
gemeente. 
 
‘Het blijft belangrijk om als gemeenteleden open en met respect naar 
elkaar te luisteren’ 
 
Op www.lv-gs2020.nl kunt u eind januari twee documentaires 
vinden: over hoe de kerken omgegaan zijn met het besluit van de 
synode van Meppel, en over omgaan met verschillen in de kerk. 

 
 
Contacten met kerken in het buitenland 
 
Christus werkt wereldwijd. Daarom onderhouden we als 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op allerlei niveaus contacten 
met kerken in het buitenland. Kerken uit verschillende culturen 
kunnen elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar bemoedigen. Het is 
verrijkend om samen God te prijzen. Het deputaatschap betrekkingen 
buitenlandse kerken (BBK) heeft van elke achtereenvolgende synode 
steeds de taak gekregen om onze kerken in het buiten land te 
vertegenwoordigen en de lokale kerken in Nederland te informeren 
over buitenlandse kerken.  
 
Een begrip dat in de contactoefening met buitenlandse kerken een 
belangrijke rol is het begrip ‘zusterkerk’. De kerkorde formuleert in 
grote lijnen wat een zusterkerkrelatie in de praktijk inhoudt: 
wederzijdse aanvaarding van elkaars leden en predikanten. Dat wil 
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zeggen dat leden van kerken die een zusterkerkrelatie met elkaar 
onderhouden over en weer bij elkaar mogen deelnemen aan de 
sacramenten, en dat predikanten uit die kerken in elkaars diensten 
mogen voorgaan. Het besluit van de synode van Meppel om kerken 
de ruimte te geven voor vrouwelijke ambtsdragers (zie pag. 8/9) heeft 
een enorme impact gehad op de contactoefening daarna.  
 
Veel buitenlandse kerken hebben laten weten dat ze bezorgd zijn 
over de koers van de GKv, een aantal heeft zelfs aangegeven geen 
zusterkerkrelatie meer te willen onderhouden. 
 
Voor BBK is dat aanleiding geweest om zich te bezinnen op de vraag 
wat de waarde is van zusterkerkrelaties en hoe er in de komende tijd 
vormgegeven kan worden aan contacten met buitenlandse kerken.  
 
‘Veel buitenlandse kerken hebben laten weten dat ze bezorgd zijn 
over de koers van de GKv.’ 
 
Het is gebruikelijk dat vertegenwoordigers van kerken waar de GKv 
nauwe banden mee heeft, worden uitgenodigd om de afgevaardigden 
naar de synode te ontmoeten. Dat zal deze keer in de tweede week 
van januari gebeuren.  
 
Over het onderwerp contacten met buitenlandse kerken en wat daarin 
aan het veranderen is, wordt een documentaire gemaakt, die eind 
januari te zien is op www.lv-gs2020.nl. 
 
Leden van zusterkerken worden over en weer toegelaten tot elkaars 
avondmaalsviering. Maar hoe houdbaar is het begrip zusterkerk’? 
 

 
 
De GKv synode van Goes: 32 afgevaardigden uit de kerken 
vergaderen onder leiding van het moderamen, dat bestaat uit  
ds. Melle Oosterhuis (preses), ds. Dinand Krol (assessor),  
ds. Rob Vreugdenhil (scriba 1), ds. Arjan Koster (scriba 2). 
 
Deze brochure is uitgegeven in opdracht van deputaten administratie 
ondersteuning. Communicatieadviseur: Heleen Sytsma-van Loo,  
e-mail: communicatie@gkv.nl 
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