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Voor'W'oord 

De uitgave van deze Akta slult wat de opzet betrert nauw aan 
bij d ie v an Enschede 1985/ 86. Oat betekent, dat er van elk van 
de zes zittingen versiagen zijn gemaakt, die te lkens op de 
eerstvolgende zitt ing zijn vastgesteld. 

Van de laatste zitting is het verslag aan de afgevaardlgden 
rondgestuurd vaar commentaar. Overeenkamstig de machtiging 
door de verga dering (punt 55, pagina 23) i s dat verslag vast 
gesteld door het moderamen. 

Vervolgen s zijn deze vers lagen verkor t voor weergave in deze 
"Akta". De openi ngswaarden , de appeis-nomlnaal e n een aantal 
andere vaste punte n zijn wegge laten. Ook is de weergave van 
de bespreklngen sterk bekort . Daarblj is niet zazeer een be
schrijving gegeven van wat aile afgevaardigden gezegd hebben . 
Veeleer is geprabeerd om een goed beeld van de gevoerde be 
spreking te geven. Uiteraard is daarbij de meeste aand acht 
besteed aan meningen die uiteindelijk tot de genomen besluiten 
bijgedragen hebben . 

Intussen is weI de nummerIng van de oorspronkelijke vers iagen 
aangehouden. Daardoor Is die nummering in deze uitgave niet 
doorlopend. 

De bijlagen zijn slec hts weinig ingekort. De meeste commis si e 
versiage n werden integraal opgenomen. Ook is de code verme ld, 
die de v_erschillende rapporten tijdens de vergadering hadden. 

Door de nummering van de punten ui t de vers iagen en de code
ring va n de commissie-rapporten Is het voa r gei"nteresseerden 
mogelijk om de volledlge tekst op te zoeken. We verwijzen daar
Vaal' naar de Landelijk Archlvaris, de heer D. Smits, Koekaek
stl'aat 25, 3136 XP Vlaardingen. 

E:en trefwoorden - register e n een Inhoud sopgave zijn ach terin 
deze uitgave opgenomen. 

We hopen, dat deze uitgave een goede ingang van de gen omen 
besluiten in de kerken zal dienen . Geve God zijn zegen over de 
uitwerking van het besprokene. 

Namens het moderamen va n de L.V. Dronten 1988 , 

W. Smouter, I e scriba . 

Rijswijk, maart 1989. 





Akta ~an Dronten 1988 

Eer"te zltUng - 19 maart 1988 

1 Opening. 
Namens de roepende kerk van Dronten opent ds. H. Schuurman 
de LandellJke Vergadering 1988. HIj laat zlngen Psalm --125 
<nleuwe berljmlng) en leest Filip . 1: 3-11. 
Naar aanleldlng daarvan herdenkt hlJ prof. dr. H.J. Jager. die 
op 25 januarl van dit jaar overleed, Bij het gelezen schriftge
deelte zel prof. Jager destljds op co llege: "I n de lIefde komt het 
geloof tot zljn vrucht. Het is de grondhoudlng der gelovigen", 
Het gaat daarbij nlet om 'liefde die blind Is' , maar om de wis
selwerklng van Inzlcht en liefde. Ole twee zljn oak op de lan
delUke ve rgaderlng onrnisbaar, aidus ds. Schuurman. 
Na voorgegaan te zijn in gebed memoreert hij oak het overlijden 
van drs. D.J. Buwalda. docent Nleuwe Testament te Kampen, op 
14 aprll varig jaar. En verdeI' de predikanten ds. A.H. Algra, ds. 
K. Doornbos, dr. B. Jongeling, ds. W. Scheele. ds. B. Geuchles en 
ds, G, Mul. Elk van hen typeert hij in het kart, en naar aan
leiding van de inspanningen die ds. Mul bij zljn leven besteed 
heeft aan de contacten met de Chrlstelljke Gereformeerden 
noemt hij ook prof, dr. J.P, Versteeg, die en voor de jongere 
ge nera tie predikanten en voor de contactoefening met de Chris
telijke Gereformeerden zo vee I heert betekend. 

2 Afvaardlging 
Q§. ~chuurman vergelijkt de presentlel1jst met de officHHe lijst 
van afgevaardigden (bijJ. 1) en constateert dat aUe regio's ver
tegenwoordigd zUn door primus - of secundus - afgevaardlgden, 
met dien verstande dat van de regio Zuid Nederland slechts 
twee en van Noord Nederla nd drie afgevaardigden aanwezig zUn. 
Dit betekent, dat totaa1 44 stemhebbende afgevaardigden aan
we zig zljn. plus de vertegenwoordlgers van Utrecht en 
Baarn/ Soest. 

3 Verkiezing van he t moderamen. 
Op de tafels van de afgevaardlgden liggen exemplaren van het 
geJdende verklezingsregle ment, Als leden van de stemcommissie 
worden aangesteld de brs. P.J. Rietkerk. C.A. Baartman en J.H . 
Gernaat, Voor de verkiezing zijn zes stemmingen nodig. Gekozen 
worden ais 
Ie praeses br. G. Alkema. 
2e praeses ds. J.e . Schaeffer, 
Ie scrlba ds. W. Smouter, 
2e scrlba br. M.A. van HeIden. 

4 Regellngen 
Na een pauze voor moderamenberaad heropent de voorzitte r, 9L 
G._ f.lke ma, de ve rgadering. Hij spreekt dank lIit aan de kerk 
van Dronten voor het voorbereidende werk. De schrijvende pe rs 
heet hij hartellJk welkom. 
De regeling van de reiskosten wordt vastgesteld conform de re -
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geling ,-an Enschede: op 40 cent pe t' k il ometer of de kosten v an 
het open baar vervoer, waarbi j de afgevaardlgden zoveel magelijk 
per regia in een aut o zullen reizen . 

6 Penningmeester LandeJijke Vergadering (code 26.1) 
~.r" '_ B.·r, ___ ~lJ.!Zf!!ej: e!: licht toe: hij heert van verschillende kel'ken 
klachten gehad over te hoge l<os t en van de Landel1jke Vergade
ring. Hij vindt zelf oak , dat bepaalde vergaderkosten weI uit de 
hand lie pen. Door te late in zen dIng van stukken zijn vaak ver
schillende zendingen over de post nodlg. VerdeI' stelt hij vaor 
om in elke commissie een pennlngmeester aan te stellen. 
Name ns de huidige v'aorbereidin gscommlss ie voegt hij eraan t oe, 
dat Vaa l' de voorbereiding van de Lande lijke Vergadering richt
li jnen moeten \J;'o rden opgesteld. 
De V09t?.j~t~ r zegt toe, dat het moderamen ee n kleine commissie 
zal benoemen, die richtlijnen zal opstelle n Vaal' de declaraties, 
zal nade nken over aanwijz ingen voo r de voorbe rei ding v an de 
Landelijke Vergadering en een voorstel zal doen voor de benoe 
mlng ,;an een vaste penni ngmees ter. 

7 LandeJijk archief (code 27.1) 
Br. D. Smits te Vlaardingen ve r zoekt In dit stuk herbenoemd te 
worden a ls landelijk arch ivaris. Dit wordt accoord bevonde n en 
het moderamen zal contact met hem opnemen ove r eventue le 
fin an cHHe consequenties van zijn werk . 

8 Commissie geesteiijke verzorging van militairen (code 19.1) 
(biji. 2) 

Hierblj is aan de orde het toegezonden oude verslag met 
genoemde code plus een nieuw versiag, hed en ultgerelkt, met 
dezelfde code. voortaa n aan te dulden als 19.1a (biji . 3). 
Os . J, . GOl,ldz\\raard, voorzitter van de commissie, geeft in een 
toelich-ting ""bIUi<"· v an zijn blijds chap over de moge lljkheden die 
er juls[ in de militaire dienst z ijn Vaal' de verkondiging van 
he t evangelie aan buitenstaanders. Hlj benadrukt dat he t ge
wenste aantal van v ijf legerpred lkanten is berelkt. Maar e 1' is 
zorg over het aantal reserve -krijgsmachtpredlkanten: gemeenten 
worden opgewekt. hun predikant desgewenst een jaar en 6 we
ken af t e staan. 
Verder merkt hij op, dat slechts een gering deel van de kerken 
ingegaan Is op het v erzoek am financieel bij te springen. 

Naar aan leiding van opmerkingen uit de vergaderlng wordt 
~s l otel1 dat de commissie voortaan bekostlgd wO l'dt ult de 
middelen v an de LandeUjke Vergadering, en ze lf de kerken 
niet meer am geld zal vragen. 

Ds. Goudzw~ard wijst ap het voorstel met code 19.1a om Seedorf 
meer blj ons kerkelijk lev en te betrekken . Dit 15 ec hter te in
grijpend om door deze Landelijke Vergadering te laten behande
len , aangezien geen regia het heeft kunnen bespreken . 
Oak de bedenklngen van legerpredikanten tegen de bestedlng 
van een dee I van de SIBA -gelden komen niet aan de orde. 
T. a.v. het oude rapport: aangedrongen was op een regeling voor 
de verhouding tussen krijgsmachtpredlkanten en de kerken. Van 
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verschillende kanten wordt onderstree pt, dat zo'n band van 
wezenlijk belang is. 

Op voorstel van de voorzitter wordt besloten de commlssie 
te verzoeken am, in overleg met de krUgsmachtpredlkanten , 
de verhoudlng van deze predlkanten met de gemeente waar
aan ze verbo nden zU n te bekijken, te komen tot een advies
regeling, en die ter beschikklng van de regIon ale vergade
ringen te stellen. 

9 Rapport inzake verhouding met de G.O.S. (code 22.1b) (bJjI . 
4) 

De sectle buitenland van de commissie voor contact en samen
spreklng licht toe bjj mande van br. A.P. de Boer. Oit rapport is 
duidelijk een tussen-rapport, bevattende het voorste l om geen 
waarnemers te sturen naal' Harare , daarvan rekenschap af te 
leggen in een brief aan de G.O .S. en haar lldkerken. en na Ha
rare een definitief rapport te doen verschijnen met antwoord op 
de vraag : hoe is Harare afgelopen en wat betekent dat voor on
ze positiekeuze? 

Be)~!ot~J} wordt na een korte discussie dat de commissie een 
concept-brief zal opstellen en dat het mocteramen, na even
tuele wijz igingen. deze brief zal verzenden. 
Naar aanlelding van de vraag of we intussen steeds door 
blijven betalen aan de G.O.S., wordt PJt~tQ.1~n dat zo spoedig 
mogelijk na Harare een eind-rapport nog aan deze Landelijke 
Vergadering zal worden ultgebracht. Blj die gelegenheld zal 
ook een beslissing over de financHHe bijdrage genomen 
moeten worden. 

10 Rondvra8g 
QE.: ___ Jj_. _Sch!lurrna~ licht toe, dat de regio Kampen de uitspraak 
van de kerkeraad van Kampen over de vrouw in het diaken
ambt tot de hare heeft gemaakt en daaroIn tel' kennisneming 
aan de afgevaardlgden ultgedeeld heeft. 
Ds . G. van Keulen sluit hierbij aan, door te zeggen dat ook het 
stuk van de regia Harderwijk (code 22.4), dat aan de kerken 
toegezonden is . zo is bedoeld. 

11 Uitnodigjng Chr. Gerer. Deputaten 
De Landelijke Vergadering zal de Christe ljjke Gereformeerde de
putaten ultnodigen om alle verdere zittingen van deze Landelij
ke Vergadering bij te wonen, i n het bijzonder die van 18 juni, 
waarop de contacten ter sprake komen . 

12 Telegram 8an de Koningln 
Het moderamen krijgt opdrach t om aan de Koningln een telegram 
te sturen met de volgende inhoud: 

"Aan Hare Majesteit de Koningin, IS Gravenhage . 
De Landelijke Vergaderlng van de Nederlands Gereformeerde 
Kerken, In openlngszlttlng blJeen te Dronten, bldt U bij de 
uitoefening van Uw ambt Gods zegen toe. 

G. Alk ema , praeses - W. Smouter, scriba" 
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13 Opening 
Aan het begin van de vergaderlng meldt ds, _ J.C. Schaeffer, 
tweede praeses. dat hij de leiding vandaag waarneernt als ge 
vo lg van ernstige ziekte van hr. G. Alkema. Deze ziekte is ZD 

danig, dat br. Alkema niet meer in de ge legenh eid zal zij n om 
zijn t aak te ven·-ullen. 
Os. Schaeffer spreekt namens de ve rgadel'lne zljn medeleven uit 
met hr. en ZI', Alkema; het moderamen zel hlervan oak schrifte 
liJk kennls ge ven. 

16 Open s tell1ng van het dlaken ambt voor z usters der gemeente 
(code 25.1 - 6) 

Ter tafel llggen hierbij de volgendc stukken: 
1. Rapport van de Commlss1e ter bestuderlng van de vragen 

rond de opens telling van het diake nambt vao r zusters der 
gemeente (bij1. 6) 

2. De Verantwoording bij de princlpHH e ultspraak van de 
Nedel'lands Gereformeerde Kerk te Eindhoven dat de toela
ting tot de kerkelljke ambten op BlJbelse gronden in principe 
verantwoord en gewenst is (bi}l . 7). 

3. Het rapport van de Regio Harderwljk (biji. 8) 
4 . Een brief van de kerk van Eck en Wi e l 
5. Het rapport van de Regio Kampen . 

De voorzitte r vraagt of de commissle nog een toeltchtlng wi! 
geven, maar rapport eur ds. J . Bouma wll lie vel' eerst de verga
dering aan het WOO I'd laten. Afgevaardigden van zes regia's 
maken van deze ge legenheid gebruik am op de voor ltggende ma
terie in te gaan. Van meerdet:e kanten wordt opgemerkt, dat de 
in het rapport aangevoerde argumentatle voor opens telling van 
het diakenambt ontoereikend is. Enkele afgevaardigden zijn 
overigens van mening, dat in deze situatie nag geen uitspraak 
gedaan kan worden. 

Os. Bouma antwoordt namens de commlssle. Over het bezwaar 
dat de argumentatie te beperkt zou zUn merkt hij op: het rap
port is summler, maar dat is niet hetze lfde als mageI'. De op
dracht was om met name breder na te denken over de vraag of 
vrouwen diaken kunnen z ijn, en dat hleld een dulde lUke beper
king In. 
Vaal' 't overige : de versc hi llen tussen de commissie en bljvoor
beeld HarderwUk zU n n iet zo vreselljk groat. Oak HarderwUk 
erkent dat zus t er s volgens het Nieu we Testament e ri<ende dien
sten in de gemeente verv ulle n . De vraag is a Ileen maar: welke 
status hebben zij daarbij ? Door de s tudies van dr . Holwerda 
we rd de co mmissle overtu igd, dat Febe, mede op grond van de 
status die ze heeft, wo rd t aan bev ole n bij de gemeen te van 
Rome . 
Wat de visie op het a mbt betr eft: de commissle wilde met name 
duidelljk maken, dat er weI onderscheid is tussen ambt en 
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dienst. Het ambt 1s de jas van de dienaar. Het omvat een pu
blieke aanstelllng, erkenning door de gemeente, en het in naam 
van de Zender optreden tegenover de gemeente. 
Behoren dlakenen nu tot de kerkeraad, ja of nee ? De commissle 
is het met Harderwijk eens am daarover inderdaad maar geen 
uitspraak te doen. Beide is mogelijk: een kerkeraad met en een 
zonder diakenen. De commissie kiest voor diakenen in de kerke
I'aad. 
Os, J.D . ~mit, eveneens namens de commissie, v ult aan: velen 
hebben verwacht, dat wij de zaak zouden plaatsen in het licht 
van wat heel de Bijbel over de man-vrouw-verhouding zegt. 
Maar we zaten klem: als we de exegese van bijv. I Kor. 11 en 
14 en I Tim. 2 tel' sprake hadden gebracht, dan voigen er be
s lissingen, die ook gevo igen hebben voor de vraag naal' de 
vrouwe llike oudeJ'ling. Oat heeft de commissie koste wat kost 
willen voorkomen. 

Na de pauze steit het madera men voor am de afgevaardigden de 
geiegenheid te geven am schriftellik voorstellen in te dlenen 
voor de verdere behandeling van het onderwerp. 
R"§_ .... J~...0J!m~ stelt echter, dat naar zlin gevoel de commissie op 
deze manier onrecht gedaan wordt. De discussie is nag maar n et 
begonnen, zo meent hij. Men heeft immel'S niet eens op het ant
woord van de commissie kunnen reageren . En nu a1 over voor
stellen beginnen, d ie we i in de richting van een nieuwe com
missie zu llen wijzen, dat blokkeert het gesprek. 

I}g§.LQj~!! wordt om de volgende zitting, die van 28 meL ge
heel aan het gesprek over deze zaak te wijden e n nag geen 
concrete voorstellen in te roepen. Zie verdeI' bij punt 25 . 

16 Aanvulling van het moderamen 
In verband met het tel'ugtreden van br. G. Alkema moet een 
nieuwe eerste praeses gekozen worden. Os. Blokhuis stelt echter 
voo::, dat q?~h~Etffer __ ~_~Lr.ung~re'1......~1...~LQJJ!~§.:es, e n dat du s nu 
een t weede praeses gekozen wordt. Dit word t accoord bevonden, 
In drie stemmingen wordt _4.h _ .J..!- Bouma-yerkoz_fill. .. J ljS ._t.w...~ede 
PJ_li!!'l§"'~· 

.J;3~_slOl~rt wordt dat het moderamen een brief aan br. Alkema 
zal sturen om hem kennis te geven van zijn ontheffing, hem 
te bedanken Vaal' zij n inzet. e n ons medele ve n t e doen 
blijken. 

17 Ingekomen stukken 

_~, __ Brief N. G.K. te Hengelo. 
Hengelo deelt mede, dat de boekhou ding van br. R.J. Nie meije r 
inzake de vorige Landelijke Vergadering Is gecontl'oleerd en in 
orde bevonden. De vergadering neemt hier kennis van en ver 
leent br. Niemeijer de chargg voor het gevoerde beleid. 

b Brief N.G.K. te Urk. 
Urk geeft in deze brief rekenschap van haar besluit, in Zwolle 
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slechts een Nederlands Gereformeerde Kerk te erkennen. De brief 
is eerder a1 aan aile kerken gezonden en wordt voor kennisgJC 
y"l!!.g aangenomen . 

c"_Jlrl eL.i'!&JL..lUl'LQJl.'Li.!2., 
Door deze brief verzoekt Zwolle om exemp1aren van de "Reken
schap", waarin beschreven staat waarom deze kerk niet meedoet 
in de regionale vel'gaderi ng, uit te delen aan de afgevaardlgden . 
Oit wordt gedaan en verder wordt de brief voor kennisgevlng 
aangenomel'J...! 

!LJ~rl "-Lf'I ,G.J~, _~~9JJLmL 
Verzoek om gehoord te worden, indlen Zwolle I een stuk te r be
handeling zou aanbieden. y":k.a ., aangezien dit niet het geval is. 

e...:... 1.!!,ief van Nusa Ina Investment, over fondswerving, v.~ 

t_Jtr,i,~.L .. .Y.~IL".,_,~Y.!!!lge It~.9,h!;!_.Q'!!!'!:'9_~.P', me t verzoek 0 mE. O. -Tele
tekst te informeren over zaken, de Ne derlands Gereformeerde 
Kerken betreffend, V,L~..! 

g,'_o Erlef van de Raad van Kerken, met verzoek om op enigerlei 
wijze een bijdrage te leveren aan het conciliaire proces . V.lea. 

h",,_ Ittt~.r ,YJLI1...l3:,~.l'{,~.gt[l..& .. _WJ~.!g~.rJ.lJ.K .. P~.f.gn§1El.Q,f:!J_~-1tD'&. me t ve rzoe k 
om brochure publiek te maken. Y! k.a. 

i. Brief val! World Alliance of Reformed Chu rches wordt in han
den gegeven van commissie voor contact en samenspreking . 

19. Honorering/studieschuld (code 14.1 en 2) 
Vit het commissie -rapport over dit onderwerp (bJjl. 9) wordt op 
deze bijeenkomst alleen het deel over de honorering van predi
kanten besproken. 
Tel' inleiding merkt rapporteur .Q~..:....Ji_90iJ!lan l.lJ,L'p.oorJ). op: in 
dit rapport biedt de commissie een advies ten aanzien van een 
wenselijke minimum-honorering, gekoppeld aan de minimurn
grondslag van de S.E.V. Hij benadrukt het karakter van dit ad
vies: het is een advies over een minimum: een bedrag, waar be
neden het niet verantwoord is om een predlkant te beroepen. 
Het is geen richtlUn voor wat wenselijk is. Hij stelt voor om dit 
nog eens met nadruk vast te leggen . 
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Na bespreking wordt met 3 stemmen tegen en zonder ont
houdingen het voorstel van de comm issie .aangenomen om de 
minimum-uitkeringsgrondslag van de Stichtlng Emeritaats 
voorziening (S.E.V.) als uitgangspunt te kiezen voor de 
minimurn-honorerlng van de predlkanten, met de uitdrukke
lijke aantekening, dat deze niet mag gaan functioneren als 
gangbare norm, maar als een minimum moet worden gehan
teerd . De regionale vergaderlng behoort erop toe te zien, dat 
in voorkomende gevallen het honora-rium op verantwoord 
niveau wordt vastgesteld. 



20. Rapport S.I.B.A. Icode 24.]) Ibiji. 10) 
In dit rapport deelt hr. J. Kooiman mee, dat de SIBA-gelden zijn 
overgemaakt aan de S.E.V. e n dat de S.E.V. deze gelden bestemd 
heeft voor de ornzetting van een deel van de voorwaardelij ke 
uitkeringen in onvoorwaardelijke , 

Het rapport wordt na een korte bespl'el{lng ~a~nVa~tLq. 

23 Ingekomen s tukken 
~" , .. _Brie(."~n br .".".G. A lt.e_m~ 
Br. Alkema bedankt de vergadering voor de voorhede en het 
meele ven bij zij n ziekenhuis-opname en voor het ontvangen ge
schenk. 
Naar aanleiding hiervan berlcht de voorzitter nader over de 
gezondhei d van hr. Alkema. 

g ,~ Btt~L __ van ~ €ty"._~Q.hn~ __ Galb.rai!Jh __ '§~"t*?(L_..Ql~Ik van de 
9 rthostQ...x Pr !;L~_hY.:terial1. Churc.h_v an_.N.92)'d Amerika 

In deze brief betuigt dr, Galbraith zljn instemming met het feit , 
dat onze kerken dit kee r niet naar G,O.S. gaan, Hij ult zijn 
verdriet over de opstelling v an de GKN en over de weigerach
tlgheid van het Interim- Committee van de G.O,S, om op dulde
lijkheid aan te sturen, De opstelling van de Nederlands Gere
form eerde Kerken heeft hij opgev a t als een bemoediglng in zljn 
eenzame situatie, Deze brief wordt in handen gegeven v an de 
commissie buitenland. 

~~IL ... ~~.Q-2_El!L. hI' i e.f." v an _ _ ~r_~~ .. w.anen!!!:!.[g - v l!..Il .. JlgLMQ.l~~_H 
AJJl~Je rd ~m 

In deze brief geeft zij een herinnering aan een uitspraak van 
prof. Deddens, uitmondend in een verwijzing naar de bescheiden 
posttie van een Lande l1jke Vergadering, V.k,a: 

25 Opens tellIng van het diakenambt voor zusters der gemeente 
(vervo1g van 15) 

.Q§.!-..J.: __ ~Boul!l~ krijgt eerst gelegenhe id om op mondeling en 
schriftel1jk uitgebrachte kritiek in te gaan, Wat het rapport
Harderwijk betreft: ds, Bouma noemt de breedheid en scherpzin
nigheid ervan. Hij is dankbaar voor de erkenning die erin voor
komt van de dienst, die de zusters in de loop der tijden ver 
vuld hebben. Maar met dlt rnooie begin wordt verdeI' nie ts ge
daan, Waarom volgen er geen positleve conciusies ult? Wanneer 
zusters ult de gemeente van de Here gaven hebben ontvangen 
en geroepen worden deze te gebrulken in dienst van de gemeen 
te, dan hoort daar een publieke aanstelling blj. Zonder deze 
ambtel1jke erkenning zal hun dienst vaag blijven. 

In de sprekersronde die voIgt bepleit _gJt~J!louter een heel 
andere benadering . Hij zoekt de oorzaak v an het verschil van 
mening in een verkeerde vraagstelling, In plaats van !imogen 
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zusters in het ambt van diaken?" moe ten we vragen: hoe wil 
Christus zijn gemeente leiden en hae wit Hij de zusters inscha
kelen? 
Ds. Smauter formuleert dan ap grand van een aantai bljbeitek
sten een vaarstel. 
Br. M.A . van HeIden (Apeldaarn) wll terug naar de vraag van 
Amsterdam: is het een zaak van chrlstelijke vrijheid am zusters 
tat het diakenambt te roepen? Ais er een nieuwe commissie zou 
komen, dan moet die wat hr. van HeIden betreft de christelijke 
vrijheid er uitdl'ukkelijk in betrekken. 
In een volgende en laatste sprekersronde komt onder meer !L~~ 
~_~.'._post!1!~ te Eindhoven aan het woord. Hij gaat in op bezwa
ren die geult zUn tegen het rapport van Eindhoven. De oorzaak 
van het verschH in inzicht zoekt hlj in de hermeneutiek. Nie
mand neemt echt de hele Bijbel letterl1jk. Wie houdt de zevende 
dag als rustdag, wie is er tegen het maken van een foto? 
Wellicht is angst voor modernisme een drijfveer, maar die moet 
ons nlet verlammen. Hij zegt tenslotte over de positie van de 
vrouw: De rijkdom v an het evangelie v an het zijn In Christus 
worde niet beperkt. 

26 VQorstellen over "zusters in het diakenambt" 
Na de pauze bl1jken er tien voorste llen te zijn. Twee daarvan 
kennen maar €len onde rtekenaar en behoeven dus ondersteunln g. 
Het voo rstel van br. J.e. Nederveen krijgt deze andersteuning 
niet en blijft dus buiten bespreklng. Oat van ds. W. Smouter 
wordt door de regio van het Zuiden ondersteund. De indleners 
van de verschUlende voorsteUen krijgen gelegenheid VOOl' een 
korte toelichting . Onder de voorstellen Is er ook een, dat door 
de commissie is ingediend. Het betreft een nadere ultwerklng 
van het voorstel ult het commi ssie-rapport en behelst twee 
uitspraken: 
ten eerste: de L.V. spreekt ult, dat het schriftuurlijk verant
woord is vandaag zusters der gemeente te roepen en aan te 
stellen tot dlaken 
ten tweede: de L.V. spreekt uit, dat het een zaak van chrlste 
lijke vrijheid is, wanneer een plaatstelljke kerk een vrouwelijke 
diaken tot de kerkeraad rekent. Os. Bouma dringt namens de 
commissie aan op een stemming over dlt voorstel, opdat er dui 
delijkheid komt. Na een schorsing vindt deze stemming plaats. 

Het voorstel wordt veQY..Q!'.Qen met 12 stemmen voor , 30 
tegen bij 4 onthoudingen. 

, 

Een ~eiling wordt gehouden naar de vraag welke voorstellen 
men l1\et waard acht am nu verder te bespreken. Drie voorstel
len krijgen de meeste aandacht. Het zijn het voorstel van de 
regio Kampen (bijl. lV, van ds. Smouter (op dat moment nog 
nlet op schrift) en van de regio Noord - Nederl and (biji. 13). 
Desgevraagd zeggen de Indieners van het voors tel HarderwUk 
dat ze hun voorstel voorlopig terugnemen . De overige voorstel
len worden door de indieners van tafel genomen. 
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Besioten wordt tljdens de zitting van 3 september zo mogelijk 
tot een afronding te komen. Os. Smouter zegt toe, op de voigen
de vergadering een uttgewerkte versie van zljn voorstei ter be
schikk ing te stell en (bijl . 12). Gevraagd wordt elementen uit 
andere voorstellen daarin te verwerken. 
Zle verder bU punt 40. 

Vlerde zlttlng - 18 Juni 1988 

27 Opening 
De voorz itter, d~ _J ... ~ .. ! ..... Ji.chaeffer.,J heet allen welkom en in het 
bijzonder prof. A. Le R. Du PIooy (afgevaardigde van de Gere
formeerde Kerken in Suid Afrika) en mevr. Du PIooy; ds . A. Le 
win (afgevaardlgde van de Eglises Reformees Evangeliques Inde
pendantes) . alsmede de beide chrlstelijke gereformeerde afge
vaardigden br. G. van Malkenhorst en ds. J.C.L. Starreveld. 

29 lngekomen stukken 
a. Brief van de Chr. Geref. en Ned. Geref. kerken van Aimere, 

Lelystad en Nieuwegeln. 
In deze brief dringen deze drie kerken , waarln sedert jaren een 
volledlg samenwerkingsverband bestaat. er op aan dat de ver
gadering ondanks een ken nelljke stagnatie In de contacten zich 
zal Inspannen "de zaak van de eenheid van belde kerkgemeen 
schappen , hoe moeizaam ook, te bUjven najagen". Onder dank 
kennls van geno men . 

.9. Brief van de_ Chr ........... Re..,L C.hurch..~s v~lL .. ~mer1k~_. 
Ze delen mee, dat het hun helaas niet mogelijk is een vertegen
wool'diger re ze nd en, Graag willen ze in de toekomst weer con
tact. Ze zijn ervan overtulgd, dar we de problemen van deze 
tijd gezamenl1jk onder ogen moeten zien. 
Gevraagd wordt om voorbede voor hun synode die van 14-23 
juni gehouden wordt. Onder dank wordt van deze brief kennis
genomen. 

31 Contscten met buitenlandse kerken (code 22.2 en 4) 
Blj de bespreklng van dit onderwerp zijn aan de orde het rap
port van de Commissie voor Contact en Samenspreking met an
dere kerken inzake contacten met buitenlandse kerken (bijJ. 14) 
en een aanvullend rapport (bij1. 15). Oit laatste rapport met 
versch illende toevoegingen. 
Os. Va n .J!..er ~~ast heet prof. Ou Piooy welkom. steit hem voor 
als hoogieraar kerkrecht en noemt het feit, dat deze ook onze 
kerkorde bestudeerd heeft. Hij spreekt de hoop uit, dat prof. Du 
Piooy een goede tijd in Nederland zal hebben en dat de ge
sprekken v l'uchtbaar zulien zijn. 
Prof, Ou P..looy overhandlgt een credentiebrief en brengt namens 
de GKSA harte lUke groeten over, Hlj is dankbaar voor de con
tacten die el' zijn en noemt het onnodig om zovee l uiteen te 
zetten van de kwest ies die er spelen. Het beiangrijkste acht 
hlj. dar we ons een weren in he t geloof. 
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HU memoreel't de verzekering van de Ned, Gel', afgevaardlgden, 
dat de Ned, Ger. kerken op weg zlJn naar de DKO en dat er wei 
degelljk opgetreden wordt tegen dwaalleringen in de kel'k. Hij 
acht het belangrijk dat ar verder gepraat wordt over openingen 
voor independentisme, die zUns Inziens in bepaalde artikelen 
van het A.K.S. va or zouden komen, 
Over de G.O.S. bericht hlj, d.t hlj pas vl.k voor zijn vertrek de 
afgevaardigden van de G.K.S.A. heeft gesproken. Narnens hen 
noemt hij het tragisch, dat de G.K,S.A. na meer dan 40 jaar 
zich genoodzaakt zagen afscheid te nernen, Wat de politieke 
situatie in zijn land betreft verzekel't hU: "in het licht van de 
Schrlft kijken we zorgvuldlg naar de politieke structuur in 
eigen land en naar de contacten met andere volkeren, We 
vragen daarbij ook uw voorbede", 
f.'J:Q.L ,., .... ,~.hJJ.J!r.m].JJ antwoordt, dat we blU zijn met de komst van 
prof. Du PIooy. Hij noemt de sterke vel'bondenheid in het geloof, 
bij de vel'schillen die er zijn. Hij spreekt de hoop uit, d.t de 
invloed van het evangelie mag leiden tot staatkundige verande
ringen in Zuid-Afrlka, waardoor allen in staat gesteld worden 
hun roeping te vervullen. Daarbij mag noch verstarrend conser
vatisme, noch revolutionair geweld heersen, 
Met het oog op de kritische vragen. die prof, Du Plooy namens 
de G,K,S,A, stelt aan onze kerken, merkt hij op, dat de inhoud 
daarvan nu niet aan de orde kan zljn, maar dat daarover met 
de eommissie gesproken zal worden. 

p_§_. __ , .ff.Q ,J.'.~J!HI.J] rapporteert over zijn bezoek aan de Eglises Refor
mees Evangediques Independantes (E,R.E,I.). Op hun synode trof 
hij broeders in Christus aan, die beide namen (reformatorisch 
en evangellsch) eel' aandeden. Deze kerken hebben het moeilijk. 
Ze kennen ook verse hillen, maar het Is vel'rassend hoe ze de 
waarde van de gereformeerde belijdenisgeschriften herontdekken . 
Hij heet ds. A. Lewin, secretaris generaal van de Unie van de 
ERE!, h.rtel~k welkoffi . 
.D_~. Lewin dankt hartelijk voor de ultnodiglng. Hij vertelt, dat 
we elkaar hebben leren kennen op de G.O.S. en dat velen op 
vakantie de EREI hebben gevonden, Hij is bUj, dat tegenwoordlg 
de Stichtlng Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk voorziet 
in de behoefte aan informatie. De steun in geestelijk en rnate
rleel opzlcht noemt hij zeer noodzakelijk. 
~x.~ _____ f.,g.r..w_~_g.!l. bedankt ds, Lewin namens de vergadel'ing voor de 
goede woorden en herkent de wil om kerkelijke contacten te 
houden. 

Hierna is het rapport van de Cornmissie voor contact en sarnen
spreking met andere kerken inzake contacten met buitenlandse 
kerken (code 22,2) (bijl. 14) aan de orde. VerschiUende vragen 
worden gesteld. die door Prof, Schuurman namens de commissie 
worden beantwoord. 20 werd ge'informeerd naar het gevoerde 
overleg over Soemba, Br, Schuurman maakt duidelijk, dat de 
Soembanese kerken zelfstandige kerken zijn, waarmee wij in 
corl'espondentie staan en dat ds. P.P. Goossens werkzaam is in 
dienst van deze kerken, De Vereniging Steun Oost Soemba heeft 
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gezegd dlt duidel1jker te zullen maken in het verzoek aan de 
kerken om ondersteuning. Op een vraag van hr. A.J. van HeIden 
(Amstelveen) over de voorgestelde regeling voor toelating van 
bultenlandse predlkanten antwoordt hJJ . dat er Inderdaad geen 
strakke regeling nodig Is, maar tach moet er zoveel mogelijk 
contact over opgenomen worden met de commlssie. De voorzltter 
stelt de vraag aan de orde. of we wat zien In een landelljke 
regeling voor toelatlng van predikanten van buiten onze kerken. 

Besloten wordt am de commissie te verzoeken. op de volgen
de LandelJJke Vergadering met een voorstel te komen. 

Ds. H. Schuurman stelt vragen over de kosten van contacten 
met Austra'l1e en Nieuw- Zeeland . Sr. A.P. de Boel.' zegt, dat de 
contacten met Soemba in elk geval officieel gelegd worden en 
daar wordt Australi~/ Nleuw-Zeeland blj meegenomen. 

De voorstellen van de commissle worden unanlem f!.anva.!!.r~ . 

Na de pauze stelt ds. Schaeffet: voor om de com mIss Ie te mach
tlgen verdeI' te spreken met prof. Du Plooy over de zorgen, die 
In Zuid - Afrlka leven. Sovendien stelt hlJ voor om aan de GKSA 
een schrijven te rlchten, waar!n we ultspreken dat we hun be
zorgdheld ten aanzien van ons kerkel1jk samenleven serleus ne 
men . Maar ook, dat ons AKS dezelfde geest ademt als de DKO. 
Ook binnen de Chr. Geref. Kerken leefden aanvankelijk bezwa
ren. Maar nu wardt erkend: kerkrechtelijk liggen er geen bezwa-
ren. 

Na voorlezing van de co ncept-brief wordt JL~J!lo~n de com
mjssie tot verdeI' gesprek te machtigen en genoemde brief 
(blj1. 16) aan prof. Du Plooy mee te geven. 

Het aanvullende commiss ierapport (bij1. 15) bevat verd er een 
voorstel va n de Sinode Middellande voor de concrete invulling 
van de kerkelUke correspondentie. Op een vraag van Qr,:..-M.f\. 
v_an HeIden (Apeldoorn) of het julst Is, dat het begrip 'corres
pondentle ' nergens eenduldlg oms chreven is, antwoordt Ps-'---. de 
Boer dat ervool' gekozen is am een open houding te hebben 
tegenover wat andere kerken op dlt punt willen. Zo is de rela
tie van 'ecclesiasti cal fellowship ' een andere dan dl e van offl
clEHe correspondentie. Op een volgende landel1jke vergaderlng 
zal de commlssle weI een weerga ve van de huldige stand van 
zaken geven. 

De voorgestelde invull1ng van de relatie met de Sinode Mid
dellande wordt a~_nvaal'd. 

32 Beslultvorming inzake de G.O.S. (code 22.1 b) (biji . 4) 
Vervolgens wordt over de relatie met de G.O.S. gesproken. Op 
uitnodlging van het moderamen vertelt ~ J'S:.. .S,t.!!.rr.gveld over 
zijn el'varingen op de vergadering te Harare, waar hlj afgevaar
dlgde was namens de Chr . Geref. Kerken. Hij nocmt het verdrie 
ttg, met name met het oog op de Jonge zwarte kerken. dar. el' 
zo 'n breuk In de G.O .S. moest komen. 
De commissie heert een voorstei op tafel geJ egd, dat erop neer 
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Komt, dat de Nede rlands Gereformeerd e Kel'li:en geen lid van de 
G.O.S. worden en dat ze met onmiddeJIijke ingang hun bijdrage 
s t opzetten. BI'. d~ Boer licht toe, dat dit vool'5te l neerkomt op 
het doortrekken van de lijn , die eerder getrokken is. De rode 
draad daal'hij is dat, zolang de G.O.S. de e ige n gl'ondslag nlet 
serieus neemt, het voor ons onmogelijk is om eraan deel te 
nemen. 
In overleg met d~ vergadering wordt een aantal tekstwjjzigingen 
doorgevoerd. Daarbij voert 9.L J_. OQ.s~erveen nag aan, dat reeds 
op de L.V. van Enschede besloten was het lIdmaatschap van de 
G.O.S. niet tc koppelen aan de posltie van de GKN . BI'. De Boer 
bevestigt deze mededeling maar merkt op, dat het hoofdbezwaar 
is geiegen in de tegenstrijdigheid tussen grondslag en werke
Jijkheid van de G.O.S .. 

Het voo1'stel van de commissie am afscheld te nemen van de 
G.O.S. wordt ~angen..9.!Il~J! met vjjf onthoudingen, nul tegen 
en 41 stemmen voor. De aangenomen tekst is In bijl. 5 
vermeld. 

33 Con tacten met binnenl andse kerken (code 22.1a en 22.3) 
!bjjl. 17 en 18) 

Voordat het rapport van de commissie besproken wordt, spreekt 
ds. Schaeffer er zijn blijdschap over uit , dat twee afgevaardig
den van de Christelijke Gereformeerden aanwezig zijn. 
Met meer dan gewone belangstelling wordt vanuit onze kerken 
gekeken naar de gesprekken die u met de Vrijgemaakten voert, 
zo gaat hij verdeI'. We juichen die gesprekken toe, ook al be
tl'euren wlj het, dat u daardoor geconfronteerd wordt met de 
nag altijd niet geheelde breuk tussen ons en hen. 
Os. Schaeffer zegt erop te hopen, dat de gesprekken nog eens in 
drie - voud gevoerd zullen worden en hjj slult af door zich aan 
te sluiten bij de wens, die prof. Trimp onlangs ultte, dat er een 
bidstond zal kornen in aJle drie kerl<en gemeenschappeIljk. 
Os ,., Stl!.l'!'_ev_etg dankt voor de gelegenheid om groeten en goede 
wensen over te brengen. Hij taxeert de stand van zaken in de 
samenspreking ais volgt: "We gaan met ell<aar om, maar we zin
gen nag niet hetzelfde lied" . Hij signaieert, dat er enerzijds 
gemeenten zljn die volledig samenwerken, waarbij de wederzjjdse 
afkomst vergeten raakte, terwijl er anderzijds kerken zijn, waar 
zoiets onmogelijk 15. "De huiver voor elkaar Is gel1jkelijk ver
deeld", zo meent hij. 
lntussen zegt hij: "Het kost ons ais Christelijke Gereformeerden 
veel moeite om na te speuren waar onze moelte met de Neder
lands Gerefol'meerde pre diking zit". Met de gemeenschappelijke 
verklaring als startpunt moet hier echter voortgang in te boe 
ken zUn. Oeze Verklaring mag geen vIer de formulier van enig
held zijn , maar een voorlopig blijvende hulp om elkaar dieper te 
verstaan In elkaars bedoeUng en verstaan van het evangelie. 
Onder verwijzing naar het Schriftwoord "Hlj die gelooft haast 
nlet" elndlgt hij zUn toespraak . 
P..§.!.._}..!_~J;J!J::: gedenkt de voormalige voorzltter van de commissie , 
ds. G. Mul , door te citeren utt het in memoriam, dat br. J.M . 
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Mudde in het informatieboekje schreef. 
Ais korte toellchting bij het rapport meldt hij, dat de bespre
kingen wei met kracht verder gaan en dat er vooruitgang is. In 
die zin, dat de gespl'ekken duidelijk inhoudelijk worden en de 
kern gaan raken. Daarom ziet hij de opdracht graag verlengd. 
In de bespreking tonen meerdere afgevaardlgden zich teleurge
steld over het feit. dat er weinig voorultgang geboekt 15. Moe
ten we de onderling verschillende accenten niet gewoon accep
teren in plaats van er steeds verdeI' over te dlscussieren? 
In antwoord op de vragen Merkt ~~...: Stuy- op, dat htj in de 
voortgang van de bespreklng wei perspectlef ziet. Hij en ds. 
Starreveld hebben twee keel' gezamenUjk gesproken op een btj
eenkomst , wat zeer waardevol was. 
Hij pleit e1' voor om, ondanks de moeiten, met aBe vorlge lande
lijke vergaderlngen en synodes staande te houden, dat het onze 
roeping is om de eenheid te zoeken. 
Van verschi llende kanten wordt op de tel' tafel liggende formu
lering van het commisslevoorste l kritiek uitgeoefend. Sommigen 
vinden het te smai om nu aIleen maar die kwestie van' de be
zwaren tegen de prediklng op te willen lossen. 
Op voorste l van ~~,J,.,_ Van._"ger KVLl!st wordt dlt voorstel 
terugverwezen naar de commissie, met het verzoek om (eventu
eel in samenspraak met het moderamen) tot een nleuwe formu
lering te komen. De discussie zal een volgende keel' dan aileen 
over de formulering gaan. Zie verder bij punt 48. 

Op een vraag van QI.!_ .T .. ~ouJerse wordt h~sloten de commis
sie fiat te geven om de brochure over de Nederlands Gere
formeerde Kerken te doen herdrukken. 

36 Ingekomen s tukken 
J~.r.ief~de Orthodo}c_,f'resbY.J.,~!:ian CD.1!rch, waarin het besluit 
om uit de G.O.S. te tre den verantwoord is . De brief wordt in 
handen gesteld van de commissie voor contact en samenspreking 
met andere kerken, sectie bultenland. 

38 Contacten met de hoge overheid Icode 24.2 t i m 4) IbijJ. 19 
en 20) 

In de bespreklng geeft j>..!~l~teulink, rapporteur van de com
missie voor deze contacten , antwoord op verschi llende vragen, 
onder meer betreffende de in het rapport genoemde commissie 
Hirsch Ballin. De commissie zegt toe erop aan te zu1len dringen, 
dat niet al v6ar de diensttljd een keuze voor een van de tak
ken van geestelijke verzorging gevraagd wordt van de dienst
plichtigen. 
Verder deelt br . Meulink mee, dat prof. dr. J.J. Oostenbrink te 
Utrecht z ljn functie als lid van de kerncommissle van het c. I.a . 
heeft overgenomen . Over de financHHe verplic htingen van onze 
kerken tegenover het C.I.O. wordt rneegedeeld, dat wij de ach
terstand goeddeels Ingehaald hebben. 
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Op voorstel van dJt_ vo_o~itteI wordt tLe,t- volg~nde_ bes!.~ U. 
@!lQ...men: 
De vergadering neemt met waardering kennls van het rap
port met bijlagen en besluit de commissie conform haar 
voorste l opnieuw te instrueren, als vo igt: 
a. alles te doen wat nodig is om de kerken zodanig bij de 

over held te presenteren en te represen teren, dat de 
continu'iteit van een goed contact tUBsen beiden verze-
kerd is; 

b. de deelname aan het Interkerkel1jk Contact in 
Overheids zaken, het C. 1.0., te bestendigen; 

c. hiervan versiag ult te brengen aan de vo igende 
Landelljke Vergadering. 

VerdeI' wordt br. M. de Jonge onder dank .Q.ILtheve.D van zijn 
taak in de commissie. Het moderamen zal hem daarvan be
richt zenden. Er wordt vooralsnog geen opvolger benoemd. 

39 Studieschuld van jonge predlkanten (code 14.1 en 14.2) 
Uit de genoemde stukken is in deze uitga ve van de Acta aileen 
opgenomen de aanbeveling van de commissie , zie daal'voor de 
tweede helft van bljlage 9. 
1!!' ____ M.A. __ van H~lden (Apeidoorn) releveert als rapporteur v an de 
commissie de geschiedenis. In 1978 deed de kerk van Apeldoorn 
het voorstel am financiEHe problemen van jonge predlkanten op 
te lossen door steun te bieden aan kerken, die een kandidaat 
met studieschuld beroepen. Door Breukelen is deze vraag gekop
peld aan het voorstei van Utrecht Inzake de rnateriEHe voo rzie
ningen van pl'edlkanten . De kerk van Utrecht werd gevraagd 
over beide zaken gegevens te verzamelen en daarvan rapport 
ult te brengen aan de vo lgende Landelijke Vergadering . De kerk 
van Utrecht zond berlcht, dat ze hleraan niet toegekornens was. 
Door Enschede is vel'volgens de huidige commissie benoemd. E1' 
is een enquete gehouden, waaruit bleek dat veertlen studentenl 
predikanten een schuld, groter dan f 20.000 ,- , hebben. 
De commissie heeft gezocht naar verbanden en oorzaken, maar 
deze niet gevonden. Voor de bestaande situatie valt niets te 
regelen omdat de situatie te divers is. Maar boekenkosten ko
men in de antwoorden op de enquete steeds terug, vandaar het 
voorl1ggende voorstel. Br. Van HeIden leest een concept-besluit 
voor ter uitwerk ing van het commlssie-voorstel. 
Naast waardering ontvangt het voorstel ook kritiek. Er wordt 
gevraagd of een boekentoelage voor alle studenten wei een ant
woord is op de nood van sommlge studenten. Verder worden be
zwaren van financieel-technische aard ingebracht. Tenslotte 
wordt gevraagd om de zaak meer in sarnenhang met de honore
ring te behandelen. Besloten wordt om de zaak te1'ug te ve1'wij
zen naar de commissie, die hierover op de zittlng van oktober 
zal rapporteren. 

40 Besluitvorming over opens telling van het diakenambt 
R~_.J?g_ha~1f.gr. wijst erop, dat er drie vool'stellen op tafel llggen: 
van de regia Kampen, van ds. Smouter en van de regio Noord 
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Nederland. Alleen dat van ds. Smouter maet nag toegellcht wor 
den. Na deze toelichting vindt een discuss Ie plaats, waarbU oak 
een aantal amendementen ap de drie voorstellen ingediend 
worden. Slechts een tweeta l amendementen op het voorstel
Kampen worden aanvaard . Deze zUn in bijlage 11 a ls voetnoat 
vermeld. 

Bij de stemming in volgorde van het meest naar het minst 
verstrekkende voorstel worden achtereenvolgens de voor
stellen van de regio Naord Nederland en van ds. Smouter 
ve_rwor~ (resp . 9 vaor, 32 tegen bij 5 onthoudingen en 11 
voar, 29 tegen bij 6 onthoudingen) en het voorstel van de 
regIa Kampen ;Lanyaard (29 voor, 8 tegen bij 9 anthoudin
gen). Zie bijlage II, met de daar vermelde amendementen . 

41 Deputsa.tschap hu1pbehoevende kerken (code 28.1 en 2) (b1j1. 
21) 

Op voorstel van de vaorzitter wardt ook het voorstel van Rot
terdam-Overschie tot instelling van een landelijk deputaatschap 
voor hulpbehoevende kerken nog behandeld. In de bespreking 
wordt enerzijds de vrees voor centralisatie geult, maar ander
zijds wordt erop gewezen, dat een gemeente zo Minder afhanke
l1jk is van de kracht van bedelen. 

Er wordt gestemd over het voorstel van Rotterdam -Over
schie en het voorstel wordt aal],genome..n zoals het in bijlage 
21 vermeld is. 

42 Opening 
De voorzitter, ds~,. Scha~Jf~, memoreert aan het begin van 
de vergaderlng het overlijden van br. P. Hellinga uit Arnhem. 
Hij laat zingen Psalm 27: 1 en 7 en leest gedeelten van dezelf
de Psalm. Hij verwoordt de steun in leven en sterven die in 
deze Psalm ultkomt, en die de familie Hellinga mag ervaren in 
deze moeilljke dagen. 

44 Ingekomen stukken 
a . Brief van de Vr ljgem~akte k_~.rken van Oost- Soernba.: 
Deze kerken kunnen tot hun spijt op onze vergaderlngen niet 
vertegenwoordlgd zijn. Ten aanzien van de beslultvorming over 
de vrouw in het ambt hopen ze dat aIleen Gods Woord beslis
send zal zijn . Ze vragen om toezending van de acta van En
schede en Dronten, delen mee dat ze opnieuw de hulp van de 
zusterkerken vragen en herhalen de uttnodiging tot een bezoek 
aan hun kerken. In handen gesteld van commissie voor Contact 
en Samenspreklng. 

L~.Jlef vaXl die G~.reformeerde KeI:k de Kandelaa~ .. Pretor!..::!... 
De brief geeft de motivering weer, die deze kerk ertoe gebracht 
heeft om bezwaar aan te tekenen tegen de kerkelijke correspon
dentie van de Dopperkerken met onze kerken. In onze kerken, zo 
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valt te lezen, wordt het independentisme gehanteerd met ais 
gevolg dat leervrlJheld, experlmenten en excessen voorkomen, 
Het ad vies wordt gegeven tot herlnvoering van de D.K.O. en om 
tegen genoemde afwUklngen op te treden, In handen gesteld van 
commissie voor Contact en Samenspreking, 

c. Brief van het In~erkerkelljk Contact In Overheldszaken. 
De brief bevat een gemotiveerd voorstel am voor het C,I.O, een 
centraal secretarieel apparaat in te stellen met vier part-time 
functionarlssen. Verder wordt een voorstel voo r praktisehe uit
werking van een en ander gedaan, Daartoe zal de bijdrage ver
hoogd moe ten worden, De voorz itter geeft als voorstel van br, 
Meul1nk door, dat de eommissie In samenwerking met het mode
ramen gemachtlgd wordt om in deze zaak een definitieve beslis
sing te nernen, 

Na de bespreklng §_~~_I"!:l_~ de verg~~~i!!.&_~_I). met be doe Ide 
machtlglng. 

9.:_~.Le1_y.~n zr : __ ~miL4~.::s!IjL.J OIl~.t~,_ Geldr~.p": 
Zij verzoekt am in de eommissie voor de zaken van de vrouw in 
het ambt ook enkele zusters der gemeente te benoemen , Oit 
komt blj punt 53 aan de orde. 

~.~. _._er.J.Q1.. _.Y-~IL",~~ _.9X.tI:lQ_~g2~. " Yr"~_~QyJ~.rj ~.!l __ ~l!Y.LCJ}: 
In deze brief wordt dank uitgesproken Vaal' de toezending van 
onze verklaring inzake het afscheid van de G.O.S. Verder wordt 
meegedeeld, dat de O,P.C, zoekt naar een alternatief vaal' de 
G.O,S" Mogelijk kUnnen waarnemers gezonden worden naar de 
l.C,R,C.. In handen gesteld van commissie vaal' Con tact en 
Samenspreking, 

46 Theo1og1sche Studie Bege1eiding (code 1B.1 en 2) (bij1. 22) 
Nadat de vergaderlng een ogenblik in eomite is gegaan wordt 
gevraagd waarom in de stukken niets te vinden is over de be
zwaren tegen enkele lezingen van ds, H, de Jong , Ook wordt ge
vraagd of e r al over eventuele opvolging van de begeleiders Is 
nagedacht. 1l~~_~ BoJ!.1J).~ verzoekt de Raad zich sterker en dul
delijker te profileren, zander dat de 'werkplaatsfunctie' van de 
T.S.B. verloren gaat, 
~Lg:_)!9ukema antwoordt: in de bespreklngen zijn ds, De Jong's 
opvattingen inderdaad aan de orde geweest, maar pas sinds no
vember 1987. De besprekingen zijn nog niet zover, dat erover 
gerap porteerd kan worden. Wat de continu'iteit betreft deelt hij 
mee, dat dit probleem aanvankelijk actueel leek door de zlekte 
van ds. O. Mooiweer, maar dat dit achteraf mee valt. Later zegt 
hlj toe, dat dit onderwerp in meer algemene zin weI de aan
dacht za l hebben, Verder deelt hij mee, dat ten behoeve van de 
werv ing van nieuwe eerstejaars studenten een folder gemaakt 
zal worden. 
De YQQ..I2.?ttte.r verzoekt ds. Roukema om de gemaakte opmerklngen 
en de geulte zorg mee naar huis te nernen . 

18 



Het rapport van de Raad, inclusief het financiEHe deel. 
wordt a~~!:L,{J~t~.t<i...' 

47 Gezangen (code 1 7. 1 tim 17.5) 
Aan de orde zijn : het rapport van de commissie gezangen (bijl. 
23), een vervolgrapport (bijl . 24). een minderheidsrapport (bijl. 
25) en een schrijven van de kerk te Almere waarin gevraagd 
wordt om de aanv ullende bundel beschikbaar te stellen (bijl. 
26). VerdeI' twee brieven van de kerk van Oostzaan, met amen 
dementen op het commissievoorstel. 
Woordvoerder _g_~_~ __ .M..~J:i.!..'[ .. _Bie w.:.~,.D.~ heeft geen behoefte aan toe-
lichting in eerste termijn. _~L ___ )..!..ll~" .. .. Kl~.lli, indiener van het min-
derheidsrapport. licht zijn mening toe , dat het Liedboek voor 
ons niet aan vaardbaar is . Men treft er een eenzijdige voorkeur 
in aan voor de bijbelse beloften. terwijl de waarschuwingen ge
schrapt z1jn. Zo verliest de genade haar die pte. Met voorbeelden 
uit het Liedboek illustreert hij dit. 
p§ _: ... , .. §gJl~.~_rr~}: geeft eerst de stand van zaken weer: na Enschede 
waren we in een afrondende fase gekomen. Het minderheidsrap
port kiest een volkomen andere weg . Worden er voldoende gron
den aangevoerd om terug te keren op de weg die we al gingen? 
Oat is de vraag die eerst besproken moet worden . 
Een discussie vindt piaats. waarin ook sts,._~ ___ lJ,:~o!!....._-».t.:.1.l:.!,!l§ een 
amen dement op het commissievoorstel indient. Verder wordt 
aangedrongen op een aparte publicatie van de gehanteerde cri
teria. Stemmingen vinden later plaats. zie punt 49. 

48 Besluit over binnenlandse conta.cten 
Er is nag tijd over. waarin definitief het besluit over de bin
nenlandse contacten vastgesteld wordt. Een nieuw concept. op 
gesteid door de commissie, ligt daarbij tel' tafel. Op een vraag 
van _g§_: __ ~G_. ____ vJ!!! .. __ Kg!!.!~D antwoordt _q:J, __ ~ ____ W! ____ )?Jn.Q_!J __ tJll· dat de zorg 
over de gang van zaken in de samenspreking in de brief van 
het moderamen aan de ChI'. Geref. s ynode verwoord kan worden. 

Na een kleine wijziglng wordt de concept-ultspraak _~~~!L-= 
Y.fL~r_g, zoals afgedrukt in bijlage 27 . 

De vergadering gaat uiteen voor de rniddagpauze. In deze pauze 
bedankt de voorzitter de gemeente van Dronten voor het vele 
werk dat verrlcht is en hij biedt de gemeente een geschenk 
aan. De gemeente van Dronten op haar beurt heeft voor aUe 
afgevaardigden een aandenken gereed. 

49 Stemmingen over de gezangen 
De voofzitter legt aan de vergadering eerst de keus voor am of 
aan de seiectie verder te werken of aan een geheel eigen bun
del. 

Dit laatste voorstel wordt .!!f.g!LW..~_~I). met 8 voor. 23 tegen. 
bij 10 onthoudlngen. 
De amendementen van ds. Bruins en de kerk van Oostzaan 
op het comrnissievoorstel worden Y~rw.QXp_~~ll . Het voorstel 
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van de cammissie zelf wardt met 27 stemmen vaar, 1 regen . 
bi) 13 onthoudingen aanvaard, Zle bljJage 24, 

Dan wardt over de aanvullende liedbundel gespraken. De kerk 
van Almere heefr het vaarstel ap tafel gelegd am de aanvullen 
de bundel beschlkbaar te stellen (zle bljJage 26), 

De vraag of genaemd e bundel onder ans een plaats verdlent 
wardt met 26 stemmen vaar , 8 tegen bij 9 anthaud ingen b~ 

y:e_s tigend beantwaor d. 
Aan een Kleine cammissie 
onderzoeken of en hoe een 
Deze uitgave zal niet van 
gaan . 

za i apgedragen worden am te 
uitgave te verwezenlljken valt. 
de Landelljke Vergaderlng u i t -

Bovendlen wordt he t voa rstel aanyaard am de nu vastge
stelde selectie en de criter ia die daarvoor hebben gegolden 
door het maderamen te doen uitgeven. 

50 Commissi e Radio - en T. V. - aangeJegenheden (code 16. 1 t / m 
16,3) 

Het rapport van de carnmissie is te vinden in bijlage 28 . 
Namens deze commlssie bericht ds . N'.- 't H3r~ . over wljzlgingen 
in de afvaardiging naar het overleg van de ZvK - kel"ken . Daarbij 
is ds. Z.C. van Oene tot algemeen adjunct benaemd. Van de mi
nister van W.V.C. is een brief ontvangen. dat elke kerk een 
"ertegenwaardiger maet benaemen in de pragramrnaraad van de 
N.O.S. Vaar onze kerken is ds. Van Oene daarln benaemd. 
Verder anderstreept ds. 't Hart de vrsag of de LV er bezwaar 
tegen heeft, dat de commissie invloed ultaefen t op voorgangers 
om bl.i tekstkeuze, ultwer k ing van de prediking etc. reken ing te 
ha uden met buitenkerkelij ken . 
Er dreigen gevaren van besnoeiingen in tljd en geld, van oVer
heidswege beschll\baal' gesteld. Vaal' de kel'ken treedt de IKON 
in deze zaak ap. 
De commlssle wll tach een opvalger benoemd zien voor ds. ' t 
Hart en llefst een die geen predikant is. 
Ds. Schaeffe r vraagt zich af of het wei ap de weg van onze L.V. 
ligt am de aansporingen van de commissie aan voargangers te 
ondersteunen. Os. BIQIsh..u~ vindt die invloed op zichzelf weI 
zeer gewenst. Een officiEHe aansporing wardt niet uitgesproken. 
Op aandringen van Ds. ~JluuJm .a_n zegt ds . '1; Hart toe, aan 
dacht te geven aan het voork6men van misbruik van banden 
van een kerkdlenst van ons. Verde r vermeldt hij nag de moge
lijkheid dat kerken zich aanmelden vaa l' T.V.-diensten. Ds. Van 
Oene spreekt zijn grote waardering ult v aal' de 12 jaar dat ds. 
' t Hart de positie van secretarts heeft vervuld. 05. Sc haeffer 
sluit zich hierblj van har.!.~ ~an. 

Het rapport van de commissie (bijlage 28) wordt aanvaard. 

51 Studieschuld th eo1ogisch e s tudenten 
De commlssie heeft zich opnieuw ove r de mater ie gebogen en 
twee concept-uitspraken op tafel gelegd , ove1' het boei<enfonds 



en de studieschuld . 
.ID'~ ..... J\ . van HeIden (Apeldoorn) licht de voorstellen toe: men 
heeft het idee van een zelfstandig boekenfonds laten vallen en 
ook de betaling over een reeks van jaren. Nu worden er geen 
flscale problemen meer verwacht. Voorts wordt voorgesteld om 
de uitvoering op te dragen aan de Raad van Toezicht voor de 
T.S.B. Het bed rag van de toelage is maximaal f 5000,-, met een 
overgangsregel ing. 
ps . C. Smit stelt vragen over de hoogte van het bedrag, dat hij 
op f 10.000,- wll houden . Ds.~_,. Muller stelt voor om in het 
tweede voorstel op te nemen. dat een bijdrage san kerken ge
daan wordt. Alleen dit laatste amendement wordt voldoende ge
steund. 

Het voorstel over een boekenfonds (bijl. 29) wordt 
aaI)_g_~_:r!'Q.!J1en bij 1 onthouding. 
Het voorstel over de studieschuld ondergaat een amendement 
en wordt dan bij 2 onthoudingen !:!...angenol!!.~n als In bijl. 30. 

52 Rapport flnancieel beheer en voorberelding L. V. 
Ter tafel l1gt een moderamenvoorstel dat een nadere uitwerklng 
en gedeeltelijke wijziging van he t commissievoorstel behelst. Br. 
R.J ._~JemeiJer voert het woord namens de commlss1e over de 
financiiHe zaken en hij bericht dat de commlssle zlch In het 
moderamenvoorstel kan vinden. 

Het moderamenvoorstel wordt na enkele wijzigingen vast~ 
§teld zoals vermeld in bi}l. 31. 
Het moderamen wordt gg,machtig9 am in overieg met de 
FinanciiHe commissie de hoofdeIijke omslag voor de kosten 
van de Landelijke Vergadering vast te stell en. 

Dan Is een concept-besluit over de voorberelding van de L.V. 
aan de orde, voorbereid door de commlssie en ultgewerkt door 
het moderamen. Over enkele punten wordt nog gediscussH~erd, 

enkele amende men ten worden aanvaard. 
Het aldus geamendeerde moderamenvoorstel wordt bij 1 ont
houding aangenomen (bi}l . 32). Over het stemregiement zal 
het moderamen zich nag bulgen. Het resultaat daarvan is te 
v lnden In bijl. 33. 
Een financleel overzicht over de afgeiopen perlode wordt 
uitgedeeld. In de vorm, zoals het door de FinancieHe Com
missie is geredlgeerd, is dit overzicht te vinden in bijlage 
34. 

53 Benoemingen 
De volgende benoemingen vlnden plaats. Een totaal overzicht 
van de samenstelling va n de commissies Is t e vinden in bijl. 
35. 

De commissie voor de geesteiijke verzorglng van milltalren 
wordt herbenoemd . 
De commissie voor Contact en Samenspreking met andere 
kerken: ds. E.R. Postma treedt at en wordt bedankt voor de 
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bewezen diensten gedure nde vele jaren. Os. Muller was secundus 
en word t primus. De overige leden word en herbenoemd . Os. C. 
Bakker en hr. P. Wassenaar worden nieuw henoemd, met ds. W. 
Smouter als secundus. Gemeld wordt, dat br. F. Veltman spoedig 
af za l moe ten treden. 

De vertegenwoordigers in het C.O,G.G. en in de R,C.O,B. wor
den hel'henoemd en er wordt op aangedl'ongen dat ze aan 

een vo lgende Landelijke Vergadering zu llen rapporteren. 
De Commissie voor Con tact met de Hoge Overheid wordt her
benoemd. Eerder a l wa s br. M. de J on ge afgetreden. 
Onze vertegen woordige r in de S.l.B.A., br, J. Kooiman, wordt 
dank gezegd voor zljn werk, Hij wordt van zUn functie ont-

heven nu het werk ten einde is, 
De landelijk archivaris, br. D, Smits, wordt herbenoernd , 
De penningmeester. br, R.J, Niemeij er, wordt herbenoemd . Br. 
J. v,d. Berg te Kampen wordt benoemd als plaatsvervangend 
penningmeester en de brs, F. Veltman te Kampen, K. v.d . 
Toorn te Apeldoorn en A. WattEd te Hoofddorp worden be
noemd tot leden van de FinancH~le Com miss ie. 
F.en Commissie voor Steunbehoevende kerken wordt ingesteld, 
met als leden br. L, Eland, ds. G, Roukema, ds. H. Stolk, br, 

H. v.d. Weerd en br , H. Steegstra. 
De commi ssie honorering/ studieschuld wordt gedechargeerd 
en bedankt 
De Commissie I Emmeloord' Vaa l' hulpbe hoe vende theologische 
studenten wordt herbenoemd en sterkte toegewenst, 
De Commissie voor Radio- en T. V. - aangelegenheden word t 
he l'be noemd, met uitzondering van ds. 't Hart. In zijn plaats 
wordt ds. J. de Jonge ben oemd, 
Commissie voor bestuderin g van de vragen rand openstelling 
van het diakenamb t vaal' zUsters der gemeente. De bestaan-

de cammissie word t bedankt vaal' ij ver en inzet die betoond 
z1jn. In de n ieuwe cammi ssie worden benoemd de di. L.W.G. Blok 
huis, L,G. Compagnie . A. van del' Dussen, J,M. Smelik en H, Smit, 
dr. H.G. Geel'tsema, rnw. R. Meij er -Kuiper en mw. M, Vr ijmoet h-de 
J ong, Secundi zijn de di. M.R. van den Berg, W, Borgdorff, K.H. 
de Groot en A.M. van Leeuwen . 

De Gezangencommissie wordt onder dank ge dechargeerd, Tot 
leden van de Comrnis sie Aanvull ende Gezangen bundel worden 

benoemd: ds. M. H,T. Biewenga en de brs, J,H . Klein, J, Mu ld er en 
G. Sn eep. 

54 Aanwijzing roepende k erk 
De datum voor het begin van de volge nde verga de ring wordt 
vastgesteld op de tweede zaterdag van maart 1991. Opgemerk t 
wordt , dat er een volgende keel' toch gesproken die nt te worden 
over de vraag of art, 38 lid 1 van het A.K,S, wijziging behoeft, 

55 MBchtiging moderBmen 
Afgesproken wordt. dat de acta en verslage n van deze Landel1j
ke Vergadering bewaard wor den in het Landelijk Arc hief te 
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Vlaardingen. 
Het vers!ag van deze , zesde . zitting za i worden rondgestuuJ'd 
aan de afgevaardigden. Tot tien dagen na verzending kunnen 
dezen hun voorstellen tot wijziging opsturen naar de scriba, ds. 
W. Smoutel' te Rijswijk. 
Bet moderamen wordt gemachtigd: 

het vers lag van deze zl ttin g, eventueei gewijzigd, vast te 
stellen 
tot verzorglng van de uitgave v an de acta. Ook nu wordt e1' 
naar gestreefd, deze binnen, ee n half jaar te doen 
versch Unen 
tot afwerking van aIle zaken die nog afwerklng behoeven. 

56 Rondvraag 

BI'._.f~ _YrJ~ v l' aagt om een adres va n de kerken vast te 
stellen. Dit wordt aan het moderamen overge laten . 

R.~-,-~h.~gif~r spl'eekt zijn slotwoord, Hij slgnaleert met vreugde 
dat de vergadering kort geduurd heeft , De kwestie van de 
v rOllW in het ambt heeft helaas niet tot een resultaat kunnen 
lelden . De inste Uing van een commlssie is al bestempeld als t en 
onrechte voo l'tduren van de onduidellikhel d. maar het is vee leer 
een blijk van zorgvuldigheid. 
Verder spreekt hij zijn dankbaarheid ult voor de wljze waarop 
de afgevaardigden hun medewerking hebben verleend aan de af
werking van de agenda . 
Hij bedankt oak de gemeente van Oronten voor de enorme gast
vrijhe id die is betoond . Die dank geldt zeker de commiss ie van 
voorbereiding, die veel achter de schermen gedaan heeft . Hlj 
bedankt de pel'S voo r de objektleve verslaggeving. Tens lotte 
spreekt hlj dank ult aan het a dres van zij n mede-moderamenle 
den. 
D~s-!-~QJ!m~ als tweede praeses spreekt zijn dank uit aan het 
adres van de praeses en typeert diens optreden in rake trek
ken. 
De YQ.orzitter leest Fllippenzen 2:1-5, laat zingen Gez. 476 : 4 
en 5, hij gaat voor in dankgebed en verklaart de Lande lUke 
Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken van 
Oronten 19S8 voor gesloten. 
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BU1agen bU Akta van Dronten 1988 

BUlage J : LUst van afgevaardigden 

pri m! 

Regie Alkmaat:ZaaJl.d~J!l: 
ds. L.G. Compagnie, Zaandam 
hr. J. Craanen , Alkmaar 
hr. E. v. d. Geer, WOl'merveer 
ds. A. Koel's, Wormer 

Regia Amsterdam- Hllarle m: 
hr. A,J. van HeIden. Amste lveen 
ds. D.J.A. Brink, Rozenburg 
hr. L. van KlInken, Haarlem 
ds. A.W. Ves, Lisse 

secundl 

hr . G.J. J. Drenth, Alkmaar 
hr. C.M. v.d. Klis. Hoor n 
br. T, Oosterheerd, Koog ai d Z. 

ds. 
ds. 
br. 

A. v.d. Dussen, Haarlem 
K.H. de Groot, Amste lveen 
A.W. v.d. Horst, Amsterdam 

T_er..1ii : hr. G.J. Bosker, Haarlem 
hr. J.H, Mevius, Amsterdam ZlO 

Regie -ir.!Lhem: 
hr. M.A. van HeIden , A'peldoorn 
br. P. Hellinga , Arnhem 
hr. G.J. Hilhorst , Neede 
ds. J .C. Schaeffer, Apeldoorn 

Regie Dordrecht-Gorinchem 
ds. T S-ma:-5l1edrecht 
ds . C. Smit, Culemborg 
br. C.M. Boogaard. Gorinchem 
br. J,C. Nederveen, Hal'dlnxveld 

Regio Enf!!!h~Ae....:-Zwo ll~: 

ds . W.J. van del' Linde 
hr. H.J. Meima, Nljmegen 
hr. H.C.M. de Stlgter, Bennekom 
hr. A. Hummelen, Ede 

ds. J. Horsman , Dordrecht 
ds. P. Ve ldhuizen. Leerdam 
hr. P.W. Blokland, Groot Ammers 
hr . H.G. Geertsema, Eck en Wiel 

ds. W. Bax, Nijverdal ds. J. van At ten, Dalfsen 
ds. A.M. van Leeuwen, Deventel' ds . C. Bakker, Enschede 
hr. J.H. Gernaat, 's Heerenhroek hr. W. Groeneveld, Zwolle 
hr. G. Foekens, Enschede hr. H. Maat, HeIno 

TertlulI: hr. H. v an Deel, Zwolle 

Regio ~en Ha~g : 
ds. W. Smouter, RIjswijk 
hr. B.J. Tholen , Den Haag 
hr. J.H. Str atlng, Zoetermeer 
hr. C.A. Baartman, Nleuw Vennep 

Reglo l:!.a!,der~Jlc 
ds. G. van Keulen, Wezep 
ds. L.W.G. Blokhu is , Wapenveld 
hr. C. van Baardewijk. Wezep 

ds. J.D. Janse. Rijswijk 
hr. W. Zandberg, Delft 
hr. Th. Jo ngeling, Noordwijk 
hr. A. Horsman, Lisse 

ds. C.A. Ve rsluis, Ermelo 
ds. H.J. van der Kwas t, Heerde 
br. J.A.Th. v.d. Berg, Barneveld 
hr . H. Bultman, Hattern hr. H. Nleuwenhof, Wapenveld 

Vanaf de tweede zitting was hr. 
Nieuwenhof. 

Bultman primus In de p laats van hr. 

Regi o .!<~ I!lP..,g!).: 
ds . A. Beeftlnk, IJsseimuiden 
ds. H. Schuurman, Dronten 
hr . S. Ferweda, Kampen 
hr. B. v.d. Griend, Ernmeloord 

ds. H.J . Zujdhof, Marknesse 
ds. K.T. de Jonge, Almere 
hr . M. Meeuwsen, Lelystad 
hr . I.G. de Vries, Urk 
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~Wi: ds. J. Vel'hoeff, Steenwijk 
ds. P.J.H. Krol, Kampen 
hr. H, Hofstede, IJsse lmu lden 
hr. H.C. Vas, Oronten 

Regia Noord Nederland: 
ds. P. Kurpel'shoek, Assen 
hr. H. Steegstra, Haren 
ds. K. Muller, Heerenveen 
hr . J, Nles . Sl agharen 

hr. J .H. Wuhs, Baven-Smllde 
ds . G.J. Lakerveld, Haren 
hI', C. Huizinga , Heerenvee n 
hI', A. v.d. Wal, Hoogeveen 

Regio §.c-'l!edJU!J-: 
ds. H.J, Bruins , Vlaardlngen 
hr. J. Bernard , Rotterdam 
hr. G. Alkema, Capelle ad IJ. 
hr. L. Buitenhuls, Schledam 
Vanaf de derde zitting was hr . 
hr. Alkema 

ds. W. v.d. Veer, Maassluls 
hr. J. H. Bosman, Strljen 
hr. A.D. v.d. Velde, Vlaardinge n 
hI', A.C. de Vries , Schledam 

V. d. Ve lde primus in de plaats van 

Regio Utrecht: 
ds. J. H. Kamerheek , Bunsch.-Sp. 
Br. P.J. Rletkerk, Doorn 
hr. F. Vank, Kamerik 

ds. W. Borgdorff, Doorn 
hr . J. van Zwieten, Nleuwegein 
ds, J . Goudzwaard, Bunschoten 
hr . G. Hop, Bunschoten 

Regi a ~uJd-Nederlang: 
hr. E. Berends. Veldho ven 
hr. A. de Ruiter , Nuenen 
hr. S. Kn ot, Rlj s hergen 
ds. R. Brands, Mlddelhurg 
Vanaf de de rde zitting was 
plaats van hr. Berends 

ds. E:.R. Postma, Eindhoven 
ds. G. van Atten, Gorinchem 
ds. J. Kier s , Rijshergen 

hr. B.R. Schat. Eindhoven, primus In de 

.-\fgev aardlgden met recht van adv les namens 'p"~atselilke J~&r~@: 
Utrecht : hr. F. de Vries, Mo ntfoort me t a ls secundus hr. C. van D1jk. 
Utrecht . 
Baarn /Soes t: hr. J. Oosterveen, Soest met a ls secundus hr. P. MariS, 
Soest. 
Groningen: hr . D. Holwerda e n/of br . J . Voge l 

Bljlage 2: RAPPORT van de commissie van de Nederlands Gerefor 
meerde Kerken voor de geestelijke verzorging van mUl
tairen code 19.1 

Weleerwaarde broede rs, 

1. De commissle heeft thans de volgende samen s te lllng: 
a. Drs. G. Rouk e ma te Lelystad, vool'zittar . 
h. Dhr. G.S. van de l' Blj l ta Ugc heien. 
c. Majoor del' Cavalel'ie Mr. C. H. Siok te Soest. 
d. Mr. E.J, Groenevelt te Voorschoten. 
e. Ds. J . Goudzwaard te Nij kerk . 
f. Ko ionel van de KonlnkliJke Luchtmacht W. Hartman te Reindahlen, 

Bondsrepubllek Duitsland, penningmeester . 
g. Eerste Lul tenant del' Infanterie P.C. van Hei den te Apeldoorn. 
h. Kapitein der Mariniers P.U. v an 't Hoff te Beuslchem. 
1. Ds. J .A. de Vries te Culemborg. 
j. Kolonel del' Konlnkll,lke Marechaussee b.d . B.H . van Wijk te Apeldoorn . 
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k. Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. P. Smit te Pdphen aan 
den Rijn, secretaris. 

2. De volgende Nedel'1ands Gel'eformeel'ue legerpredikanten zUn in vaste 
dlenst werkzaam bij de Koninklljke Landmacht , Zij ne>men deel aan 

nagenoeg aUe vergadel'ingen van de commissie . Dc samenwerking Is zeer 
hecht. 
a. Ds. P. Dekker bij legeronderdeel te Bussum. 
b. Os. J. Plantinga blj legeronderdeel te Steenwljk. 
c. Os. J.M. Smellk bij Militair Hospitaal te Utrecht. 

Ons is meel' dan eens verzekerd dat het werk van deze predikanten zeer 
wordt gewaardeerrl. \'ooral ook door de hoofden van dlenst voor de gees
telijke verzorging van militairen. Oat was eveneens het geval met de 
predlkanten die slnds de Landelijke Vergadering tf! Breukelen de mtli 
talre dienst met eervol antsIag hebben verlaten wegens het bereil(en 
van de 55-Jartgc leeftljd , t.W. Os. J, Goudzwaard. Ds. M. van Veelen en 
Os. J ,A. de Vries. 

3 . Helaas zljn er thans geen Neder lan ds Gereformeerde luchtmacht - en 
vlootpredU\anten. Het Is evenwel ve rheugend dat de procedure voor 

de benoeming per Konlnklijk Beslui t van Os. W.H. Louwerse te Langerak 
tot luchtmachtpredlkant in een verge\' orderd stadium verkeert . Naar 
verwachti ng zal hlj na enige maanden in dienst treden bij de Koninklij
ke Luchtmacht. De werving van nieuwe krijgsmachtpredikanten, een van 
onze hoofdtaken volgens onze door de kerken geaccordeerde taakorn
schrijvlng, zal worden Vool'tgezet . waarbij wij voor ogen hebben het 
aanta l Neder lands Gere formeerde krljgsmachtpredlkanten tenmlnste weer 
op vljf te brengen, en enige reserve-kl'ijgsmachtpredikanten daaraan toe 
te voegen. WIj ziJn nag steeds van menlng dat de omvang van de groep 
van predlkanten werkzaam binnen de gemeenten, aangevuld met de aan
staande predlkanten, zulk een doeisteillng toelaat. Bij de wervlng geldt 
een leeftljdsllrnlet van 40 jaar. Daarbij hand haven wij als beleidspunten 
dat een aanstaand krijgsmachtpredlkant in een gemeente werkzaam moet 
zijn geweest, terwijl een predikant door ons niet wordt benaderd met 
een formeel heroep als hij zijn huldlge gemeente nog niet gedurende 
tenminste 3 jaa r heeft gediend, 

4. De lnbreng van de Nederlands Gereformeerde Ke rken In het Interker-
kelljke Contact in Overhelds zaken Milltair (CIO-M). een forum waarin 

de Protestantse kerkgenootschappen die predikanten aan de krijgsmacht 
hebben afgestaan alsmede, ais advlseurs, de hoofdvlootpredlkant, de 
hoofdlegerpredlkant en de hoofdluchtmachtpredlkant zittlng hebben, Is 
gewaarborgd door het lldmaatschap van onze voorzltter. Secund! zijn Os. 
J. Goudzwaard en Os. J.A. de Vries. Ole \nbreng wordt In het CIO-M van 
groot belang geacht . 

5. Standpunten lngenomen door het Nederlands Gereformeerde lid in het 
CIO - M (voorbesproken In de commlssie) kunnen zaken beinvloeden 

die andere CIO's regal'deren, bijvoorbeeld die betreffende gevangenispre 
dikanten In dienst van de overheld. Coordlnatle Is nodlg tussen de 
Nederlands Gerefo rmeerde leden van het ClO-Mllitair en het C[Q -Justltle 
alsmede van het overkoepelende CIO. De commissie veronderstelde dat de 
coordlnatle felteltjk zou moe ten worden ultgeoefend door de LandeIljke 
Vergadering, maar achtte dlt In de praktljk nlet ultvoerbaar. De com
missle heeft daarom, met uw welnemen. besloten de coordinatle op infor
mele wljze en op ad hoc basis te zuBen nastreven. 

6. E:nkele onderwerpen van het beraad in het ClO-M zljn de volgende: 
a. Beroepsmilitairen die hun kerk verlaten wegens kerkellJke ult-
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spraken en standpunten die hun werkkring ra ke n en wegens het 
demonstratieve geweld dat er deels mee gepaard gaa.t. 

b. De druk va n bezuiniginge n bij defensie d ie ook de diensten \'an 
de geestellJke verzorging raken waardoor fun ctieplaatsen voor 
geestel1jke verzorgers werden opgeheven. (Aanzlenlljke werkvel'
zwarlng voor de geestelljke verzorgers). 

c. De financliHe moeiten van "Pro Rege" en het Pt'otestants Inter
kerkelljk Thuisfront" waal'door ve rscheidene mtHtalre tehuizen 
(wel'kterre!n VOOI' geestel1jke verzorgel's ) moesten worden geslo 
ten , een effect me de veroorzaakt door afgeslank te sU bsidH!ring 
doo r de overheid . 

d. De ve rhoudlng van de omvang van de Protestan tse Gees te lijke 
Verzorglng tot die van de Rooms Katholieke en de Humanistische; 
de Rooms Katholieke Kerk heeft moeite met het vullen van vaca
tUI'es VOO I' aalmoezeniers en het Humanistisch Verbond streerr 
sterk naar ultbrelding van he t aantal raadslleden, hetgeen, als 
het zlch zou manifesteren, ten I, oste zou gaan van de geestelij l, e 
verzorging vanwege de kerke n. 

e. De toenemende vervreemding In de I'elatie van ve le krlj gsmacht
predikanten met hun kerken. 

7. De zojulst genoemde onderwerpe n vormen een afsplegeling van de 
punten die ook tijdens ens commiss ieberaad regelmatlg aan de orde 

zljn. Daarvan neemt het laatstgenoemde onderwerp een belangrijke plaats 
in. De commlssle heeft de relatie van krijgsmachtpl'edik<lnten met hun 
kel'k meermalen besproken zowel in aigemene zin als toegesp! tst op de 
Nederlands Gere formeerde krijgsmachtpredlkanten. Daarblj waren onze 
legerpredlkanten steeds aanwezlg , De laatste keel' gebeurde dar. aan de 
hand van het bijgevoegde document Hde krljgsmachtpredlkan ten en hun 
werk". dat ook In he t CIO - M aan de orde is. De stl'uctuur waarvan 
sprake is aan he t e ind v an het document maakt deel ult van het beraad 
blnnen het CIO- M. 

8. De commlssle Is van mening dat U, en In het bijzonder de plaatselij 
ke kel'ken dIe een predikant VOOI' de gees telijke verzo l'glng van mili 

tairen hebben afgestaan of als lId in hun midden hebben, V<ln de in het 
bljgaande docume nt gesc hets te tendensen op de hoogte moet zljn. 

(Het document waaraan wordt gerefereerd is destijds san a11e kerken 
c:oegezonden, W.S.) 

Sijlage 3: RAPPORT van de Commissie Geestelijke Verzorging Mili
talren (co de 19.1.8 ) 

Weleerwaarde broeders, 

1. De commissie heeft thans de volgende sa menstelling: 

a. Os. J, Goudzwaard te Nij kerk, voorzltter 
b. Majoor der Milltal r Juridische Dienst Mr. C. H. Blok te Soest. secreta 

rls 
c. Kolonel del' Kontnkl1jke Luchtmacht W, Hartman te Rheindale n BRO. 

penningmeester 
d . G.S. van del' Bijl te Ugc helen 
e. Mr. E.J. Groenevelt te Voorschoten 
f, Eerste Luitenant del' Infanterle P. C. van Heiden te Apelc100rn 
g. Kapitein del' Marlnlers P.ll. van 't Hoff te Bunschoten 
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h. Kolonel der Koninklijke Luchtmacht b.d. P.Smit te Alphen aan den 
Rijn 

I. Ds J.A. de Vries t e Culembo rg 
j. Kol onel del' KoninkllJke Marechaussee b.d . B.H. van WlJk te Apeldoorn 

2. De volgende Nede rlands Gere formeerde predikanten zijn In dienst 
werkzaam blj de Koninklljke Landmacht: 

a. Ds P. Dekker gestationeerd te Bussum 
b. Ds W. in 't Hout gestatloneel'd tc! CI'aiio 
C. Ds K. Muller gestatloneerd te Steenwijk 
d. Ds Plantlnga gestationeerd te Wezep 
e. Ds J.M. Smelik gestationeerd te Utrecht 
f. Ds C.C. Koolsbergen gesta tloneerd te Gal'deren 

Bij de I\oninklijke Luchtmacht Is in dienst werkzaam: 
a. Ds. W.H. Louwerse gesta t\oneerd te 's - Gravenhage 

:\ Il en zijn in vas te dlenst werkzaam met uitzon dering van Ds Muller die 
geopteerd heeft v~~r een jaar en zes weken. 

De krijgsmachtpredlkanten bezoeken 
van de commissie en rapporteren 
arbeld ver]oopt . Van verschillende 
de krljgsmacht het functloneren 
gewaardeerd. 

twee maal per jaar de vergaderingen 
daar uitvoerig op welke wijze hun 
zijden is duldelijk geworden, dat in 
van onze pl'edlkanten zeer wordt 

3. Ten aanzlen van de wervlng van nieuwe krijgsmachtpredikanten 
wordt Op dlt moment een terughoudend beleid gevoerd. Dit houdt 

evenweJ nler In. dat nle t alle predikanten. die aan de formele profiei
schets beantwoorden. worden aangeschreven. 
De doe Is telling van tenminste vijf krijgsmachtpredlkanten, die de co m
miss Ie In het ver leden voor ogen had, is op dit moment gereallseerd. 
Enlge 1.org op dit moment heeft de commlssie ten aanzien van het aantal 
reserve krijgsmach tpredikanten. Fe it Is dat op dlt moment voor nog nlet 
de helft van het aantal beschikbare plaatsen een reserve krijgsmacht
predlkant aanwezig is. Met enige klem roept de commissie de kerken op 
eventueel in voorkomend geval een predikant voor een jaar en zes 
weken voor dlt doel af te staan. 

4. De inbreng van de Nederlands Gereformeerde Kerken in het Interker-
kellJk Contact In Overheidszaken Militair (CIO - M), een forum waarin 

de protestantse kerkgenootschappen, die predikanten aan de krijgsmach1. 
hebben afgestaan, alsmede als advlseurs de hoofd - vloot , -leger en 
-]uchtmachtpredlkant zltting hebben Is gewaarborgd door het lidmaat
schap van de Kolonel b.d. B.H . van Wijk. Als secundus treedt op Os J . 
Goudzwaard. Ole inbreng In het CIO-M wo rdt van groot be lang geacht. 

Enkele onderwe rpen van het beraad in het CIQ - M zljn de navolgende: 
a. Gesproken Is over de ve rdeling van het aantal beschlkbare 

plaatsen van geestelljke ve rzorgers In de krijgsmacht over de 
Protestantse , Rooms Katholieke en Humanistisch Geeste lijke Verzor 
ging. 
Aangenomen wordt dat bekend is, dat het Humanlstisch Verbond een 
verdubbellng van het huldlge aantal humanistisch geestelijke ver
zorgers wll bere lken. De zogenoemde commlssie Hirsch Ballin advl
seert de Staatssecretarls van Defensle over deze materle. 

b. De legerb lsschop mgr Bar ziet geen kans de aalmoezeniersplaatsen 
te bemannen. In overleg met de protestantse geestelljke verzor
ging en het departement van Defensie is overeengekomen dat een 
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deel van die vacatures door predlkanten kunnen en oak zullen wor
den vervuld. 

c. Bezulnigingen hebben geleid tot het sluiten van militair tehuj-
zen. De bezoekersaantallen van deze tehulzen nernen echter toe. 

De financiiHe sltuatie van "Pro Rege" Iljkt weer gezond te worden. 
"PRO REGEl! is echter voor 70% van haar inkomsten afhankelljk van 
de P.l.T.-kollekte en deze kollekte staat helaas onder enlge druk. 

5. Tenelnde de commissie in staat te stellen de haar opgedragen taken 
serieus uit te voeren worden enlge beschelden kosten gemaakt. Eens 

in de twee a dl'ie jaar vel'zoekt de pennlngmeestel' de kel'ken am een 
relatief gering bedrag per zlel. 
In 1987 werd dlt verzoek door slechts 54 van de aangeschreven 97 
kerken gehonoreerd. 

6. Enige reserve werd geconstateerd blj de krljgsmachtpredlkanten over 
de be stemming van de door de overheid tel' beschlkklng gestelde gel

den, waarover Is beraadsiaagd in de Stichtlng Interkerkelljke Belangen
behal'tiging Afkoop (S.l.B.A.) 
Immers, het ging over het In werking treden van de Wet van 7 december 
1983 t ot beiHndiging van de flnancliHe ve l'houdlng tussen Staat en Kel'k 
per 1 januar! 1984. 
Onder andere vervlel het oVel'nemen van \{erkelljke pensloenjaren door 
de overheid bij predlkanten, die In overheidsdienst traden, zoals gevan
genis-, ziekenhuls- en krijgsmachtpl'edlkanten. 
Kwestleus Is of de pensioenbl'euk, die nu optreedt blj pt'edlkanten die na 
1 januari in overheldsdlenst traden, nlet door deze ge lden geheeld had 
moe ten worden. Overieg met de S.E.V., aan welke stlchtlng de geiden zij n 
toegevloeld, heeft geieid tot de conclusle dat deze pensioenbreuk nlet 
volledig geheeld wordt. In casu gaan de krljgsmachtpredikanten er dan 
op achteru!t verge Ie ken blJ de sltuatie voor 1 januarl 1984. 

7. Tijdens de twee vergadel'lngen per jaar van de commlss1e wordt ult-
voerig gerapporteerd door de daarblj genodlgde krijgsmachtpredlkan

ten. 
Naast onderwerpen zoals genoemd In dlt vers l ag onder de punten een 
tot en met zes wordt uitvoerig gespl'oken over de lnvulling van hun 
werk. 
Over dit thema werd op 26 en 27 november 1987 een conferentie gehou
den te "Beukbergen" In Huts tel' Heide. Onderwerpen waren: 
a. GV-lessen; vormingswel'k of catechlsatle 
b. Krijgsmachtpredikanten en oecumene In de krijgsmacht 
c. Krijgsmachtpredlkanten en hun ke rk . 
Ten aanzlen van dit laatste onderwerp valt op te merken, dat, hoewel 
krljgsmachtpredikanten de kerken op vele plaatsen op allerlel manier 
dienen, de belangstelling voor hun werk gering Is. De sltuatie is welis 
waar niet zo erg als blj andere kerkgenootschappen, waar de band tus
sen krijgsmachtpl'edikant en kerk soms volledlg teloor Is gegaan, echtet· 
oak binnen onze kerken Is verbeterlng nodig . 

In leder geval behoeft het werken on de r militalren het gebed tljdens de 
kerkdlensten van onze kerken. 

Namens de Commlssle, de Secretar ls, 
Mr. C.H. Blok, Majoor MiHtalr Jurldlsche Dienst 

(Opmerking: 8.J5 bliJage was blj dJt rapport een vool'steJ gevoegd Foor 
een lormeeJ cont8.ct met de kerk van ZevenlSeedorff. Dlt voorsteJ is niet 
in behandeling genomen. W.SJ 
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Bij lage 4: 

1. Opdracht 

RAPPORT van de Commiss ie voor contact en s amenspre
king met a nde re kerk en inza ke de Gereformeerde Oecu 
menische Synode, s eptember 1987 (code 22.JbJ 

Zie Akta van Enschede L 985/86, art 57 

2 . FinaflcUin 
De sectle buitenland van onze commissie heeft met vreugde geconsta
teerd, dat aan de financliHe vel"plichtingen tegenover de GaS die onze 
kerken in 1977 op zich hebben genomen, in de verslagpel"iode is vo ldaan. 
De achterstand die In het verleden was ontstaan In het overrnaken van 
onze jaar lljkse bijdrage ad S 3000, Is da nkzij de penningrneester van de 
Landelljke Vergadering van Enschede vo lledlg ingeiopen. In 1986 en 1987 
is in totaal $ 15.000 naal' de GaS over~emaakt, z\Jnde de bijdragen over 
de periode 1983 tim 1987. 
Van de zijde van de GaS is met grote dankbaarheid op deze bijdragen 
gereageerd, nlet In het mln s t vanwege de penibele flnanciiHe sltuat.le 
waarin de GaS steeds heeft verkeerd. 

3. Altern atieven 
In de versLagperlode heeft spaarzamelijk ove r leg plaatsgevonden met 
geestverwante bultenlandse kerken over de t oekomst van de Gas. Aan
gezien deze kerken In 1988 een laatste poging willen doen om de GaS op 
gererormeerd spoor te houde n, zijn er eeen gesprekken geweest over 
eventuel e alternatleven . 

~. Harare 
Yoigend jaar hoopt de GaS va n 30 mel - 10 junl bijeen te komen in 
Harare, Zimbabwe. Behalve de reaktles van de blanke Zuldafrlkaanse 
kerken op de veroordeling van de apartheid door de GaS van Chicago 
1984 en een rapport over de structuur van de GaS, zal op deze bijeen
komst naar verwachting de posltle van de Gererormeerde Kerken In 
N_ederl~.D.iLlGKN) cen~ra:tl staan , 
Dr le GOS - l1dkerken t.w. de Chrlstelijke Gereformeerde Kerken. de 
Reformed Chul'ches of New-Zealand en de Orthodox Presbyterian 
Church - hebben offi cleel voorgesteld om aan de GKN het GO$-lIdmaat
schap te ontnemen, gezlen de hal'dnei,klge weigering va n de GKN om ook 
ma ar In enig opz!cht gehoor te geven aan de dringende appi!ls van de 
GaS om van hun dwaalwegen terug t e keren. Het Interim Co rnlte .... an de 
GaS, dat deze zomer In Ge n tEve vergaderde, heeft de GOS-Ildkerken ech 
ter voorgesteld niet aan het verzoek van de drle lidkerken te vo \doen . 
Het IC pleit daarentegen VOO I' meer tolerantle ten opzichte v an de GKN, 
stelt nleuwe studIes voor o\'er de GKN - visie op het Schriftgezag en 
wenst besiultvorming over de positle van de GKN op zlJn minst tot de 
volgende GOS. In 1992 ul t te stellen. 
De voo rzltter van het Ie, ds J.P. Galbraith, heeft de GOS - kerken meege
deeld het met het oordeel van het Ie volledig oneens te zijn. Naal' zijn 
menlng moet de GaS na jaren van uits t el In 1988 klezen of het echt een 
ge rerormeerd orgaan wi! zijn . Yolgens Galbraith heeft de GaS nu lang 
genoeg ged u ld gehad met de GKN. Hij wijst erop dat de GKN consequent 
hebben gewelgerd de uitsprake n van de GaS over bijvoorbeeld prof. H.M. 
Ku itert en dr. H. Wl ersinga en over het Schriftgezag serle us te nernen, 
en nog steeds weigeren de besluiten inzake homosexual1tel t die door de 
GaS a ls In strlj d met de Schrift zijn veroordee ld, terug te nemen. Omd at 
de GaS aBeen op voorstel van het IC ee n ke l'k het lidmaatschap k a n 
ontnemen - e n dat voorstel we igert het Ie dus te doen -, stelt Gal
braith voor om ul t te spreken, dat de GKN nlet langeI' voldoen aan de 
voorwaarden voo r het GOS- Ildmaatscha p en hen te verzoeken de GaS 
ulterlUk per 3l decem ber 1988 te ve r laten. 
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Reakties vanuit de kring van de GOS-kerken op deze voorstellen ont
breken op dit moment nog. Naar het oordeel van ds. Galbraith is een 
meerdel'heid van de I1 dkel'ken voorstandel' van zijn lijn; onder de min 
derheid bevinden zlch eehter enkele grote kerken die een fors stemrnen 
blok vor men. De uitkomst van Hal'al'e op dit punt laat zieh dan ook 
moeilljk voorspel1en. 

5. WaaJ'nemer'S? 
De sec tie heeft zieh ultvoerlg bel'aden over de vraag, of onze kerken In 
1988 (na Kaapstad 1976 , Nlmes- 1980 en Chleago - 1984) opnieuw waar 
nemers naar de GOS moe ten zenden. Zij heeft daarbij het volgende over
wogen: 

Wie vaal' de vierde achtereenvolgende maal waarnemers naar de GOS 
zendt (met als voornaams te taak de ontwikkel1ngen tel' piekke "waar 

te nernen"), moet daarvoor wei een zeer goede reden hebben. 0.1. zal er 
tijdens Harare 1988 nauwelijks lets nieuws zijn waar te nemen, aange 
zien te verwaehten valt dat de gesprekken, beraadslagingen en diseus
sles in grote trek ken een hel'hallng te zien zullen geven van wat el' in 
Nlmes - 1980 en Chieago -1 984 tel' sprake kwam. Alleen naar Harare gaan 
om dat waar te nemen lIjkt ons nlet zinvol. 

GeIet op de onder 4. geschetste ontwlkkeling valt te verwachten dat 
in Harare de eonfrontaties rond de positie van de GKN hevig zullen 

zijn; gezien de beslissing waarop een aantaI GOS-lidkerken en het 
voorstel - Galbraith aankoersen, wordt het waarschijnliji( bulgen of bar
sten. In zo'n klimaat zullen waarnemers van onze kerken onherroepeJijk 
het strijdperk in worden getrokken (zowel in commissieverband als in de 
wandelgangen), niet In de laatste plaats omdat zij als vertegenwoordi
gel'S van een Nedel'landse kerk de GKN van nabij kennen. Van een 
"waarnemer"-status blijft op die manier weinig over. In het lieht van de 
besIuiten van aehtereenvolgende Landelijke Vergaderingen om niet tot de 
GOS toe te treden, zolang daar nog .een strijdsituatie bestaat. is dat een 
ongewenste positie. 

Al in 1980 en 1984 hebben onze waarnemers ervaren dat hun positie 
een moeilijke en spanningsvolle was. Aetief optreden van onze waar

nemers in het geding met de GKN Ieidde bij sommige afgevaardigden, 
waaronder die van de GKN, tot lrl'itatle en verzet. Te verwaehten valt 
dat dergelijke reakties in Harare nog sterkel' zullen zijn en tot nog gro
tel'e spanningen zullen Ieiden. 
De see tie realiseert zich dat het niet zenden van waarnemers naar 
Harare ook nade len heeft. zoals het niet kunnen steunen van geestver
wante kerken in hun strijd v~~r een gereformeerde Gel'eformeerde Oeeu
menische Synode en het niet kunnen hebben van bllaterale contaeten 
met andere bultenlandse kerken. Niettemin aeht de sectle bovengenoemde 
bezwaren zo overwegend. dat zij voorste lt geen waarnemers naar Harare 
af te vaardlgen en in een brief aan de GOS-lidkerken daarvan reken
schap af te leggen. 
De seetle spreekt overigens de hoop uit dat de GOS In Harare het voor
stel-Galbraith zal aanvaarden, In de verwaehtlng dat daarmee aan het 
GOS - lidmaatschap van de GKN een eind zal komen en de GOS zijn inte
gritelt ais een gereformeerd samenwerkingsverband zal herkrijgen. Op die 
manier zal er weer tijd en rulmte komen voor het opbouwende werk 
waarvoor de GOS is opgel'ieht, en zaI de voornaamste barriel'e die er 
voor onze kerken is om tot de GOS toe te treden, zljn weggenomen. 
De sectie neemt zieh voor z.s.m. na afloop ' van Harare -1988 u een aan
vullend rapport over de GOS te doen toekomen met nadere voorstellen 
terzake. 

6. Voorstellen 
De eommissle stelt de L.Y. voor het volgende te besluiten: 
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De L.V. heeft kennis..genomen van het rapport van de Commissie voor 
contact en samenspreking met andere kerken inzake de Gereformeerde 



Oecumenische Synode. 
Zij cOI!srateert dat de commissie na afweging van aUe VOOI'S en 
tegens tot de conclusie Is gekomen dat de voorde len van her zenden 
van waarnemers naal' de GOS te Haral'e-1988 nlet opwegen tegen de 
bezwaren daartegen. 
Zij beslult geen waarnemel's te zenden naar de GaS te Harare-1988, 
Zij draagt .ge...sommls.sLe. op: 
1. van deze besl1sslng rekenschap af te ieggen In brleven aan de 

GOS. de Nederlandse GOS-lIdkerken en de bultenlandse zuster 
kerken: 

2. zo spoedlg mogeltjl.; na afioop van de Gas te tlarare-1988 te rap
porteren lnzake de ultkomst van deze GOS en met nadel'e VOOI'

stellen te komen Inzake de posltlekeuze van onze kerken t en 
opzlchte van de GaS of eventuele alternatieve s3menwel'kl ngs
verbanden. 

E:. Schuurman. voorzltter 
A.P. de Boer, secretaris 

Bij lage 5: Bes luit Inzake Gere!ormeerde Oecumenische Synode (bij 
punt 32. verslag van 18 juni 1988) 

De Landelljke Vergaderlng heeft met droefheid kennisgenomen van het 
feir dar de Gereformeerde Oecumenische Synode (GOS) te Harare-198B 
heeft nagelaten bes luiten te nernen die binnen afzienbare tljd aan het 
GOS-lidmaatschap van de Gereformeerde Kerken In Nederland een einde 
zullen maken. 

De LandelUke Vergaderlng cons tateert dat daarmee de evldente en al 
vele jaren bestaande tegenstrijdlgheid voortbestaat tussen enerzUds de 
gereformeerde grondslag van de GaS en anderzijds de koers van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, die zlch kenmerkt door aan (veran 
derende) theologische lnzichten meer waarde toe te kennen dan aan 
heldere uitspraken van de Heilige Schrift, waardoor her gezag van Gods 
Woord steeds meer wordt ondermijnd met aile consequenties vandlen voo r 
leel' en leven op velerlei gebled. 

De Landelijke Ve rgaderlng overweegt dat de GOS er in Harare opnleuw 
blijk van heeft gegeven geen ernst te maken met de elgen grondslag -
Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschrlften - en daarmee haar 
geloofwaardigheid en Integritelt als gereformeerd samenwerkingsverband 
fundamentee l heeft aangetast. 

De Landelijke Vergadering spreekt ult - in iijn met de uitspraken van 
de Landelljke Vergaderlngen van Wezep - 1978. Breukeien -1 982 en 
Enschede-1985 en met de brief di e deze Landelljke Vergaderlng eerdel' 
aan de GOS schreef - dat daarmee de barriere voor onze kerken om tot 
de GOS toe te treden , is gehandhaafd. 

De Landelljke Vergaderlng beslult - ondanks de dlepe verbondenheld met 
ve le gereforrneel'de lidkerken van de GaS -
1. gee n lid te worden van de GOS 
2. ook nlet langeI' waarnemers te zen den naar de GaS 
3. de financHHe bijdrage van onze kerken aan de GOS met directe 

ingang te beelndigen 
4. van dit besluit mededellng te doen aan het InterIm Committee en 

aan de (voormal1ge) lidkerken van de GOS. 
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De LandeliJke Vergaderlng draagt de Commlssle voor contact en samen
spreklng met andere kerken op, zlth te bezlnnen op moge llJkheden om 
samen met voormallge IIdkerken van de GOS op een andere wlJze aan 
onze oecumenlsche roe ping In de wereld Inhoud en gestalte te geven en 
- In overleg met deputaten van de ChrlstellJke Gereformeerde Kerken in 
Nederland - attent te zijn op tnltlatleven op dlt gebled. 

De LandellJke Vergaderlng machtlgt de commlssle om aan bespreklngen 
terzake dee I te nemen. 

BlJ lage 6: 

INLEIDING 

Rapport van de Commlssle ter bcstudering van de vragen 
rond de openstelltng van de dlakenambt voor zusters der 
gemeente (code 25.1) 

De kommlssle heeft de volgende opdracht ontvangen: "In een rapport de 
volgende LandellJke Vergaderlng breder van advles te dlenen over de 
vraag of het Sehrlftuurl lJk verantwoord Is zusters te roepen tot het 
ambt van dlaken. En zo Ja, of het dan eveneens Schrlftuurlijk verant
woord Is dat zu lke vrouwelljke dlakenen samen met de ouderllngen lid 
zlJn van de ke t·keraad". 

Met de eerste van deze twee vl'agen heert ook een eerdere door de Lan
delljke ve rgaderlng benoemd e kommissle zlch bezlg gehouden. Deze kom 
mlssie Is nlet tot ee n eens luldende konklusle gekomen. V~~r de rappor 
tage van de kommlssie verw!jzen we naar de akta van de L.V. Ensehede 
1985-1986/bljlage 22. 
De komm lssle heeft behalve van deze rapporten ook nauwkeurlg ke nnis
genomen van de op de L.V. gevoerde diskussle. ZIj heeft de overtuiglng 
dat met name door die dlskussie meer l1eht is gevallen op diverse 
Schl'lftgedeelten. 
De tweede v raag die ons Is voorge legd, betreft de verhoudlng tussen het 
ambt van ouderling en dat van dlaken. Indien de Schrlft een opening 
zou blljken te bleden In de rlchtlng van v rouwe lljke dlakenen, hoe heb
ben we dan te denken over haar plaats in de kerkeraad? Geven de dla
kenen, als leden van de kerkeraad, nlet de facto mede lei ding aan de 
gemeente, en moet ons dat nlet ulterst behoedzaam maken m.b.t. de 
vrouwelljke dlaken, gezien hetgeen Paulus leert In 1 Corinthe 11 vers 3, 
14 vers 34 - 36 en In I Tlmotheiis 2 vers II en 12? 

A. IS HET SCHRIFTUURLIJK VERANTWOORD ZUSTERS TE ROEPEN TOT HET 
AMBT VAN DlAKEN? 

Over het dlenen van zUsters In de gemeente en over het met ere 
genoemd worden van vrouwen In de Schrlft hoeven we nlet veel naar 
voren te brengen. Daar zlJn al vele goede woorden over gesproken. die 
geen nadere toellchtlng behoeven. We willen ons met name concentreren 
op wat e r In 1 Tim. 3 vers 11 en Romeinen 16 vers I gezegd wordt. 
In 1 Tim. 3 vers 11 lezen we: -Evenzo moeten (hun) vrouwen zUn: 
waardlg, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar In alles-. 
Over deze tekst bestaan verschillende opvattlngen. EnerziJds wordt 
gedach t aan vrouwen (eehtgenotes) van dlakenen, anderzljds wordt het 
standpunt Ingenomen, dat de aposte l Paulus hler spreekt over vrouwe
Iljke dlakenen. 
Wat de eerste opvattlng betreft, daarvoor ontleent men steun aan de 
suggestle, welke van verschillende vertaltngen ultgaat, dat het griekse 
woord 'gunaikas' weergegeven kan worden met -hun vro uwen". Aan deze 
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vertal1ng Hgt de gedachte ten grondslag dat e l' in het Nieuwe Testament 
van vro uwe l1j ke diakenen geen sprake Is. 
Hoewel deze opvatting zeker het overwegen waard is, zUn er ook tal van 
argumenten tegen in te brengen. We verwljzen hier met name oaar 
hetgeen door Dr. O. Holwerda in de diskussie op de laatstgehouden L.V . 
naar voren is gebracht (later gepubliceerd in 'Opbouw', 30e Jaargang, nr. 
15, biz. 117) . 

De volgende argumenten hebben de kommissie tot de overtuiging 
gebracht dat Paulus hier spreekt over vrouwelljke diakenen: 

1. De bepaJingen in 1 Tim. 3 die gelden voor het ambt van dlaken, 
lopen vrijwel parallel met die, welke gelden voor het ambt van 

ouderling. Wanneer vel's 11 er even tussenuit gehaald wordt, dan is de 
para llellie vrijwel volmaakt. Wanneer we zouden aannemen dat in vers 
11 de vrouwe n van diakenen bedoeld worden, doet zich de v raag voo r 
waarom Paulus lets dergelijks dan ook nlet gezegd heeft t.a.v. de vrou 
wen van ouderlingen . 

2. He t lijkt daarom meer vaal' de hand te liggen, dat Paulus, sprekend 
over de dlakenen, eerst in vel's 8 tot 10 de vereisten noemt, die 

geiden vaal' de diakenen In het aigemeen, waarna htj In de verzen 1 1 en 
12 een dlfferentiatle aanbl'engt: in vel'S 12 noemt hij iets, dat aUeen 
voor manneltjke diakenen geldt, te rwijl hij in vel's 11 onderstreept, dat 
de In het voorgaande genoemde krlterla oak voor vrouwellj ke diakenen 
ge lden. Gezien het feit dat deze vrouwen genoemd worden bij de dlake
nen , moe ten we hen on derschelden van de weduwen, over wle Paulus 
spreekt in hoofdstuk 5. 

3. Waarom heten deze vrouwen da n geen dlakenen? We i, omdat Paulus 
hen op deze plaats nadl'ukkelijk wit onderscheiden van haar manne 

lijke kollega's, en aangezien er in die tljd nog geen vro uweiljke neven
vorm van 'dlakonos ' was, duidt Paulus haar aan als vrouwen. 

Dan nu de tweede tekst , Romelnen 16 vers 1 en 2: "llr beveel Febe, onze 
zuster, (tevens) dlenares der gemeente te Kenchreae, bij u aan, dat glj 
haar ontvangt in de Here op een wljze, de heiligen waardlg, en haar 
bIjstaat, indien zlj u In het een en ander nodig mocht hebben . Want zIJ 
heeft velen, ook mlj persoon lljk, bijstand verleend". 

Febe wordt hler genoemd "dienares der gemeente t e Kenchreae ". Het 
woord 'dlenares' is de vertallng van het Grlekse woord 'diakonos'. Oit 
woord 'd lakonos' komt zowel voor In de rul mere betekenis 'dienaar' als 
tn de ambtellJke betekenls 'dlaken'. 
Wanneer we hler klezen voor de laatste betekenis - 'diaken' - dan 
kunne n we daar de voigende redenen voor aanvoeren : 

1. Van Febe worden twee dingen gezegd. Alle reerst, dat zlJ een funk tie 
heeft In de gemeente van Kenchreae . En in de tweede plaats op 

welke wljze zlj zich verdienstelljk heeft gemaakt, "Want zij heeft velen, 
ook mU persoonlijk, bijstand verleend ", zegt Paulus . Daarmee geeft hlj 
een goed getulgenis van haar handel en wandel. Het Is goed dat 
onderscheld hier aan te brengen. Pauius spreekt hier zowel van haar 
status (diaken) als van haar dienst, de wijze waarop zij haar 
diakenschap heeft ultgeoefend, 

2 . De formulering die Paulus bezigt wJjst ook op die ambtelljke beteke-
nls dl ake n. "Zljnde dlaken", zo zegt hlj. Dlt deelwoord 'zljnde' wordt 

doorgaans gebrulk t om aan te dulden dat lemand op dat moment In 
funktle Is, zljn/haar ambt ultoefent . Een goed voorbeeld hlervan vinden 
we In Johannes 11 vers 49, waar gezegd wordt: "Maar een van hen, 

35 



Kajafas , zijnde hogepl'iestel' van dat jaar ... ". nit "zijnde hogepl'iesrer" 
wijst op de aktuele ultoefening van het ambt . Andere voorbeelden vin
den we In Hand el1ngen 18 vers 12 en 24 ver s 10, waar lette t'lljk ver
taa ld staat: "Gall io, zijnde de stadhouder van Achaje" e n "Gij (Felix.) 
reeds ve le jaren rechter zljnde". 

3. Tenslotte moeten we nog wij ze n op de t oevoegl ng "van de gemeente 
te J{en chreae ". Deze toevoeging gee rt niet aileen aan waar I-~ebe van

da an komt, maar onders treept nog eens te roeer haar ambte l ijke status. 
Zoals ook wlj bij tal van funkties de plaatsnaam vermelden om de aktu
aliteit van lemands fu nktie aan t e geven; Janse, bu rgemeester te .... Pie
terse. p redlkant te ... . Fllpse. ouderling te.. Wanneer iemand zljn/ haar 
funktle nl et meer daadwerkelijk u itoefent . zeggen we: voorheen , rustend, 
emeritus , gewezen. 

Nu Paulus Febe zo nadrukkelljk aandlent in bewoordlngen die du lden op 
een aktuele dienst. hebben we reden om aan te neme n. dat zlj de 
gemeente te Kenchreae daadwe rkellJk gediend heeft als dlaken. (Zie 
opnieuw het betoog van Dr. D. Holwe rda , 1,1001' wat betreft Romelne n 1 6 

gepubliceerd In 'Opbouw' , 30e jaargang, nr, 14, biz. 107-108). 

Op grond v an het bovenstaande menen wij t e mogen kon kludere n dat 
volgen s de Schrlft v rouwen geroepen werden tot het amb t van dlaken. 

INTERMEZZO 

Alvorens nu over te gaan tot de behandeling van de tweede ons ges tei 
de v!'aag , wille n we ee n ogenblik de pas Inhouden, en een nlet onbe 
langrijke tussenvraag aan de orde stellen: wat bedoelen we e igenl ljk met 
he t woord 'ambt'? 

Waf; 1s ambt? 
De woord e n 'dienst ' en ' ambt ' dulden beide 
'Akkoord van ke rkell.jk Samenleven' worden 
gebrulkt. Tac h is er een verschll. Het woord 
opdracht en de \'ol mac ht van de 'ambtsdr age r '. 
meer zlet op het uitoefenen van de taak. 

op dezelfde zaak. In ons 
ze dan ook door elk aar 
'ambt ' benadrukt mee!' de 
terwlJ l het wool'd 'dienst' 

'Ambt' ve rwijs t daarom duldelijker dan 'diens t' naar Degene Ole tot he t 
ambt roe pt: Christus , En het is juist dlt aspekt dat zo opv alt ten aan 
zlen van het spreken va n de Schrlft op diL pun t. We will en wiJzen op 
dri e Schrlftplaatsen : 
, Handelingen 20 Vel'S 28: "Ziet dan toe op uzelf en op de hele kudde, 
waarove r de heilige Gees t u tot opzleners gesteld heeft am de gemeente 
Gods te welden ... " 
. Efeze 4 vel'S 11 : "En Hlj (Chrlstus ) heeft zowel apostelen al s profeten 
gegeven, zowe i evangel1sten als herdeJ' S en leraal's. am de heUlgen toe 
te rusten tot dlenstbetoon, tot opbouw van he t Il chaam van Chrlstus" . 
. In 1 Pet!'us 5 vel'S 1 tot 4 wordt het wel'k van de ouderHngen eve n
eens oms chre ven in termen van herderschap ('Hoedt de kudde Gods'), 
maar tevens wordt In deze verzen dlt herderschap gezlen als een 
herderschap onder de Op perherder Chrlstus (vel's 4). 

Het voorgaa nde heeft konsekwenties VOO I' het ultoefe nen van hun taak: 
ze moeten de gemeen te welden, zoals Christus het oak zo u doen . Ze wei
den nlet hun elgen gemeente, h un elgen kudde, maar de gemeente Gods 
(Handelingen 20 vel'S 28). de kudde Gods (I Petrus 5 vel'S 2). 
Tot deze taak wordt men door Christus zel f door Z1J n Geest geroepen , 
Het geroepen zljn brengt een zekere afzonder ing met zlch mee. De oud
sten worden onderscheld en van de kudde , en de herd ers en leraars van 
'de heiHgen '. Toch bllj ven ze ook met de gemeen te verbo nden en maken 
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er deel van uit als de banden en pezen van het lichaam (Efeze 4 vel's 
16). Vandaar dat we het woord ambt vanuit de Schrift als voigt mogen 
invullen: 
Ambtsdrager zijn betekent: Door de Here geroepen zijn om tegeno~"er en 
ill de gemeent.e het heJ"derschap van Cilrist/ls over Zijn gemeent.e 
gest.alt.e t.e geven. 
Oit impliceert dat met het ambt een zeker gezag gegeven Is. Evenwel 
kan en mag dit gezag geen ander zijn dan dat van Chl'istus zelf. Hij is 
de 'enige blsschop (opziener )der Kerk '(A rt.31 N.G.B.). De ambtsdrager 
mag slechts dit gezag dOOl'gang vel'lenen, bedjenen. 

Het diakenambt 
De teksten die we hiervoor aanhaalden s preken uitsluitend over het 
ambt. van de ouderling. Oaarom kan de v l'aag opgeworpen worden: is het 
wei terecht am over het uiakenschap te spreken aIs een ambt? 
Uit de Schrift menen we het volgende op te kunnen maken. Oit Hande 
lingen 14 vel's 23 en Titus 1 vel'S 5 blijkt dat Paulus en Titus in aHe 
gemeenten ouderl1ngen hebben aangesteld. Over de aanstelling van dla
kenen wordt noch hier, noch elders in de Sehrift gesproken. BIUkbaar 
zUn ouderlingen VOOI' de struktuul' van de gemeente wezenlljk. Een 
gemeente met uitsluitend ouderlingen is denkbaar, een gemeente met 
uitsluitend diakenen niet. 

Over het ontstaan van het diakenambt worden we in het ongewisse 
gelaten. Men heeft wei gedacht aan Handelingen (j ('de zeven'), maar het 
Is zeer de vraag of daar ovel" diakenen wordt gesproken. Het woord 'dia
ken' wordt daar niet gebrulkt. In Romeinen 16 vel"S 1, Fllippenzen 1 
vel'S 1 en 1 Timotheiis 3 vers 8 blijken ze er te zijn . Ook worden we 
nauweIijks ingelieht over hun positie (star.us) , en over de inhoud van 
hun taak. We zullen hebben te denken aan 'bijstand verlenen' (Romei 
nen 16 vers 2), 'dlenen' (diakonein). hulp, zorg, dlenst del' barmhartig
held. We krijgen de indruk dat er in alIe gemeenten ouderlingen werden 
aangesteld, en wanneer de behoefte werd gevoeld, diakenen. Oit aIles 
lijkt te duiden op een "Oorspronkelijke prloriteit van het ambt van 
ouderling. 
Maar misschien kan Handelingen 6 ons toch nag lets verdeI' helpen. We 
hebben hier namelijk een voorbeeld van het ontstaan van het ene ambt 
uit het andere. Dat van 'de zeven' ult het ambt van apostel. De zeven 
nemen een deel van de taak over, die eerst door de apostelen werd uit 
geoefend. Zij worden dan daarvoor apart geroepen en aangesteld in een 
eigen ambt. Hun worden de handen opgeiegd en er wordt voor hen gebe
den. Ze delen in het ambtelijke werk en ontvangen daarvoor dan oak een 
eigen ambtelijke 'status'. 
Zal zo ook niet het diakenambt ontstaan zijn? Zo zou verklaard kunnen 
worden waarom er in de Sehrift enerzljds een na - elkaal' lijkt te zijn van 
ouderling en dlaken en ander7.ijds in Filippenzen 1 vers 1 en 1 Timo 
theGs 3 sprake is van een n·aast- elkaar aIs twee onderschelden ambten 
met elk hun eigenheid. (Voor dat laatste valt te wijzen op het gegeven 
dat in 1 Timothel,;s 3 bij de vereisten voor diaken heel kenmerkend de 
bekwaamheid om te onderwijzen ontbreekt>. 

Zo hebben we dus sehl'iftuurlijke grond onder de voeten , wanneer we het 
dlakenschap zie n a l s een amb t . De dlaken deelt In het ambtelijke werk 
en heeft daarom oak een eigen ambtelijke positie. 
In het bieden van hul p en zorg geeft hij op zijn wijze gestalte aan het 
he rderse h ap van Chrlstusj een herderschap dat naar de Schrlft zo ken
merkend u itkomt in 'leiden' en 'verzorgen'. (Vergelijk het herde rsehap 
van Christus in Marcus 6 vel'S 30 tot 44, waal' het bewogen zijn van 
Jezus over de schapen zander herder uitkomt in zowel he t 'leren van 
vele dingen' - vers 34 - als in het 'voeden van de schare'). 
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B. IS HET SCHRIFTUUllLlJK VERANTWOORD DAT VROUWELIJKE DlAKENEN 
SAM~N MET DE OlJDERLI NGEN LID ZIJN VAN DE KERKERAAD'! 

In het voorgaande hebben we gezien, dat de ouderllng en de diaken bei
den een ambt bekleden in de gemeente van Chl'istus. Behalve he t na-el
kaar Is er ook een naas[ -elkaar. In de gel'efOl'meerde kerkenol'deningen 
is dan ook altljd de nadl'uk gelegd op de eigen ambteliJke ve rantwoorde 
Iljkheid van deze belde diensten. Zo zegt ons 'Akkoord v an kerkelljk 
Samenleven' (A.K.S.) In artjkf'-l 2: "Tussen deze diensten bestaat &een 
onderscheid in rangorde, aIleen In dlenstbetoon." 
In artlkel 13 en 1.4 wordt het onderseheld In dlenstbetoon nadel' 
omschl'even. 
Al'tlkel 13: "De dienst van de oudel'ling. De dienst van de oudel'lIng 
!loudt in: het welden van de gemeeute als kudde Gods , het t l'OUW bezoe
ken .... an de leden van de gemeentC', het toezlen op de leer en de wandel 
van medeambtsdl'agers, en het tesamen met de dienaren des Woo rd s 
oefenen van de kerkelljke tucht." 
.. \rtlkel 14: "De dlenst van de dlaken. De dienst van de diaken houdt In: 
her vel'lenen van chrlstelijke hulp aan de leden del' gemeente dIe In 
nood verkeren, en hen met raact en troost bij te s taan . Naar vermogen 
zullen zlj ook anderen hulp bieden ." 
Deze omschrijvingen van de ambten zijn geen waterdiehte definities, 
maar op de Schrift gebaseerde rlehtlljnen. Evenzo zUn deze omschl'ljvl n
gen niet bedoeld om een waterdlehte scheidlng aan te brengen tussen de 
belde ambten of diensten. En dat is 00),: niet goed mogellJk. In de prak
tijk zulJen de ouderling en de dlaken elkaar voortdurend tegenkomen, 
zonder dar zij met elkaar botsen. ZIJ wel'ken samen In de gemeente, 
elkaar assisterend, elkaar helpend en bemoedigend. 

De kerkera ad 
In artl),:el 15 v an het A.K.S. wordt nlet de verhouding t ussell de beida 
ambten gerege ld, maar hun gezamenlljke zorg voor de gemeente: "De 
ambtsdragers tesamen vormen de kerkeraad, die belast is met de lelding 
en de verz.orging van de gemeente. VOOI' ove ri eg daartoe vergadert de 
kerkeraad regelmatig." Hierblj wordt er vanui t gegaan, dat de kerkeraad 
een college is v an ouderlingen en dlakenen, die In onderling overleg Lei 
ding geven aan de gemeente en zorg om haar dragen. 
In de kerkeraad wel'ken ouderlingen en dlakenen dus samen om het ene 
Herderschap van Christ us gestalte te geven. 
Dit samen bezig zljn van ouderling en dlaken moet ons e r evenwel nlet 
toe brengen om het onderscheid tussen beide ambten ult het oog te 
ve rHezen en te nivelleren. De dlakenen en de oudel'lIngen zljn belde 
bezig vanult de eigenheid van hun ambt. Een ouderllng Is geen dlaken , 
en een dlaken geen ouderJing. Men hoede zleh zowe l voor overdrljvlng 
als voor nl vellering. Artlke l 2 A.K.S. Is ook te lezen als een waarschu
wing. De eigen dienst van de diaken dlent door de woorden zorg, hulp 
en barmhartlgheidsbetoon gekarakteriseerd te blijven. 
Dit samen bezlg zijn van ouderling en dlaken in de kerkeraad Is een 
levende zaak. In Chri s tus zal men In goede harmonie de balans vlnden 
tussen de gezamenIljke verantwoorde lljkheld enerzijds. en de eigenheld 
van elk ambt anderzljds . 
Slechts daar waar de zonde de ve rhoudingen ontwrlcht komt het tot 
onoplosbare kompetentle vragen en konfllkten. 

De 'ondergeschiktheidsteksten ' 
Wannee r nu vrouwelijke diakenen deel uitmaken van de kerkeraad zou de 
vraag gesteld kunnen worden of dit nlet In strijd is met wat de aposte l 
Paulus leert In 1 Corlnthe 11 vel'S 3; In I Corlnthe 14 vel's 34 tot 36 
en In 1 Tlmotheiis 2 vel'S 11 en 12. Naar ons oordeel hoeft dtt niet het 
geval te zlJn. 
We wljzen daarvoor samenvattend op het vo lgende: 
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1. 'fen aanzien van het leldlng geven aan en regeren van de gemeente 
Is het Schriftuurlljk te spreken van een prlorlteit van het ambt van 

de ouder ling. 

2. Het feit dat de diaken vanult de elgenheid van zljn ambt betrokken 
is blj het leidlnggeven en verzo rgen van de gemeente, betekent nog 

niet dat het werk van de dlaken daarom ook als leidtnggevend te 
typeren Is. 

3. Naar ons oordeel worden genoemde teksten overvraagd, wanneer men 
op grond daarvan zou wlllen konkluderen, dat het vanult de elgen

held van het dlakenambt betrokken zijn blj het leldinggeven van de 
gemeente, aan de zusters der gemeente zou zijn ontzegd. 

Blj dit laatste punt past een korte toelichting, waarblj we u ook enlg 
inzlcht menen te moeten geven In de binnen de kommissie gevoerde 
gesprekken. 
Juist aan de bespreklng van dit punt hebben we erg vee I tljd besteed. 
De relevantie van deze teksten voor de v raag die ons was voorgelegd 
bleek ons in Jaatster lnstantie gering te zljn, met name vanwege de 
elgen aard van het dlakenambt. 
We kwamen tot de konklusie dat de apostel Paulus wH. dat het hoofd
zljn van de man ook in de gemeente erkend en gerespekteerd wordt. 
Over de wljze waarop en de mate waarin werd verschlllend gedacht. 
Maar eenstemmlg waren we weer In cns oordeei, dat wat Paulus ons In 
deze teksten leert, heel goed tot zljn recht kan komen als mannel1jke en 
vrouwelljke dlakenen samenwerken met de ouderllngen in de kerkeraad. 
In dit rapport moe ten we het laten blj deze summlere opmerklngen. Een 
bl'edere bespreking van de genoemde teksten valt buiten het bestek van 
de aan ons gestelde vragen. 

KONKLUSIES 

20 komen we - afrondend - tot de vo]gende konklusles: 

a. dat het Schriftuurl1Jk verantwoord Is zusters te roepen tot het ambt 
van diaken; 

b. dat het eveneens SchriftuurllJk verantwoord Is dat zulke vrouwelJjke 
diakenen samen met de ouderllngen lld zijn van de kerkeraad. 

BJjlage 7: 

Breukelen, 23 rna art 1987. 

Verantwoording bij de principiEHe uitspraak van de 
Nederlands Gereforrneerde Kerk te Eindhoven dat de toe
lating van vrouwen tot de kerkelijke ambten op BJj bel se 
gronden in principe verantwoord en gewenst is (code 
25.2) 

Gods Woord is narm en grands/ag 
Het Woord van God Is v~~r ons allen normatief en vormt de enige goede 
grond voor wat wlj doen of laten. Daarvan gaan allen ult en op die 
basis voeren we onze dlscussle. Wat zegt de Schrift over het onderhavl
ge geva l? Daarover lopen de menlngen uiteen, zoals aile eeuwen door ook 
In veel andere gevallen. De protestantse vlsle op en bel1jdenis Inzake de 
kerk Is totaal anders dan de rooms-katholieke. Ole laatste is aanwijs
baar geent op het Romelnse Imperium en sterk oud-testamentisch geUnt, 
met priester, altaar, offer en hierarchie . AUerwege is (en wordt soms 
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nog) de slavern!j verdedigd met een beroep op de bijbel. Het nationalis
me werd bij de de-kolonisatie afgewezen met bljhelse argumenten. Toe
treden tot de NAVO (c.q. de EEG) werd veroordeeld als het prljsgeven 
van ee n stuk (door God gegeven) elgen souvereinitelt. Ve rvanglng van 
de monarchie door een staatsvorm met een president heet(te) onbljbeis. 
De onderworpenheld van de arme aan de rljke werd gewettigd met een 
beroep op Spr. 22:2. Etteiijke andere zaken zUn met een beroep op de 
bUbel verdedigd of verworpen, zoa ls de reformatie zelf. 

Gods HeilspJan 
Het komt er dus heel precies op aan, hoe de Heiilge Schrift gelezen en 
In gedlng gebl'acht wOI'dt. Daarblj scheppen de gebezlgde talen (He
breeuws, Aramees, Grteks) problemen, zo goed als het felt dat de bijbel 
is ontstaan in een veelheld van culturen - van Genesis tot en met 
Openharing. Met een heroep op de aartsvaders en o.m. Deut. 21 : 15-17 
(de wet op het eerstgeboorterecht) zou men polygamle kunnen vel'dedl
gen. Op zendingsterrelnen schept dlt probiemen tot op de huidlge dag. 
Ondanks de zeer lange periode wasrln de bijbel als afgerond geheel tot 
stand kwam, geloven we toch In de eenhe id van de openbaring ; zlj Is 
immel'S door God Ingegeven (2 Tim. 3: 16 ) en niet "vool'tgekomen ult de 
wi! van een mens" (2 Petr. 1:21) .Haar auteur is de HeUlge Geest. In de 
Schrift spl'eekt God zeit tot ons. In de Schrift ontvouwt God zijn heils 
plan en de verwerkelljklng daarvan In de heilshistorie. de omwikkellng 
daarvan loopt van het paradijs tot aan het nieuwe Jeruzalem, van het 
prllle en k leine begin in de hot (tuln) van Eden tot de volmaakte ont
plool1ng in een stadsstaat. Centraal In de historle stelt (herstelt) God 
de mens (manlijk en vrouwelijk) als zljn beeld/representant (vertegen
woordlger op aarde). 

Gods schepping van de mens 
Het begin, het hoofd, de kopioper, de eerste. de orlglne der mensheid is 
Adam. Via de naamgevlng del' dleren brengt God hem tot het inzlcht dat 
aHeen hij geen "zijnsgelijke", hu lpe tegenover, geen "v lees van zijn 
vlees" naast, aan zijn zljde (Gen. 3:12) heeft. Als dat Inzicht is ont
staan, schept God Adams noodzakelljke, onmlsbare "wederhelft". Zo 
schiep God de mens als zijn beeld - manlijk en vrouwelljk schlep Hij 
hen. Eerst zo kon de menselljke hlstorie een aanvang nemen en eerst zo 
kon God zinvol ziJn zegen geven: weest vruchtbaar en wordt talrijk, 
vervult de he Ie aarde en onderwerpt haar, heerst over haar (Gen. 
1:27-28). Het doet denken aan wat Paulus schrijft: "en tach, In den 
Here Is even min de vrouw zonder de man (lets), ais de man zonder de 
vrouw" (1 Cor. 11:11. N. Vert. voegde ten onrechte het woord "lets " in). 

ZondeV8i, breuk in de verhoudingen 
Nergens wordt al blj de gave aanvang del' mensheid gesproken over roeer 
en mlnder. over ongelljkheld in rang en posltle. over ongeiijkwaardlg
held. Noch blj het "weest vruchtbaar", noch bij het "onderwerpt (de 
aarde)", noch biJ het "heerst over haar (de aarde)", wordt een (discri 
mlnerend) onderscheid of een grenzenstellende beperklng aangebracht. 
Nergens bl1jkt hierult, dat de vrouw geen leidinggevende positle mag 
innemen , of dat haar regeermacht wordt ontzegd, of dat de vro uw t.O.V. 
de man slechts een vo igende, nederlge houding dlent aan te nernen. 
Eerst als gevolg van de zondeval Is er sprake van ongelljke verhoudln
gen; de man gaat "heersen" , zo voorzegt God (Gen. 3: 16). Aan dlt 
machtsmlsbrulk wordt gaandeweg paal en perk gesteld In de hellshlstorle 
(Ef. 5:25). De vloek del' zonde wordt gele idelijk teruggedrongen daar 
waar het Woord van de Here zich laat horen en gehoor vlndt. Daarnaast 
zijn plaatselijk en tljdelljk soms ultstrallngseftecten waar te nemen In 
de omgevlng, zoals In Europa het geval was. De genezing van de mense
lijke verhoudlngen komt op gang en beglnt In de gemeente. Het hers tel 
van de mens, geschapen als Gods beeld, manlljk en vrouwelijk, krijgt 

40 



vorm vanuit. de kleinst.e samenlevingsvorm: het gezin. In de verhoud1ng 
Vl'ouw-man, klnd-ouders (vader). slaaf-hee l', (steeds wordt de ove t'heer
ste partij het eerst genoemd) komt gaandeweg een heilzame sanering. De 
angel van het "heel'sen met alle geweld" wordt uitgetl'okken en het 
e1kander -ondergeschikt-zljn kan van daaruit gestalte gaan krijgen (Ef. 
5:21-6:9). De wildgroel van patrlarchaat en matriarchaat, van polygamie 
van de man en van de vrouw moet en gaat wijken voor wat in den 
beginne was en wat weer wezen zal. Daarom mag ook de vrouw niet 
"gezag hebben over", zich aanmatigend opstellen tegenover de man. Het 
hier gebru ikte Griekse woord komt maar eenmaal voor in het N.T. 

GeJeidelijk herstel (herschepping) 'Irall de verllOudingen 
Intussen wordt de terugkeer van de gezonde verhoudingen (voortvloeiend 
uit de gezonde leer) niet met aIle geweld opgelegd. Het "niet door 
kracht, noch dool' geweld, maar door mljn Geest" mag ook hier gelden. 
(Zach. 4:6). De Geest werkt "van binnen ult". vanuit het hart del' men
sen, doot' "wedergeboorte" uit het Woord, zodat het (over)heersen het 
veld ruimt VOOI' de Hefde. De ve rwezenlijking van het heil is (mede 
daardoor) getemporisee r d; het komt niet ineens heiemaal, het komt " .... er
traagd" vanwege de scheefgegroeide cultuul'patronen, het gaat niet 
revolution air in zijn werk. God gaat Iliet revolutionair, gewelddadig en 
overhaast te werk, al moet de overgang van de oude naar de nieuwe 
bedeling als "schokmoment" door de Joden ervaren zljn; een stroomver
snelling, bij wijze van spreken. In het tljdvak van het Oude Testament 
is de positie en de waardering van de vrouw in ISl'aiH betel' geregeld 
(zij is betel' beschermd) dan in de omringende landen. Maar de vrouw is 
dan nog uitgesioten van bv. de priesterdienst (mede vanwege de exces
sen , zoals tempelprostitutie?). Oat is echter niet de eindfase . De beper
kingen die "de wet van Mozes" oplegde m.b.t . de erediens t (cultus) wor
den opgeheven: in Chris tus is noch man noch VI'OUW (vool'beeld: ook 
meisjes ontvangen in de nieuwe bedeling het verbondstel<en - de doop; 
Gal. 3:28). Door God zeIf aangebrachte beperkingen (Gen. 17: 10 v) wor
den opgeheven, zo goed als de scheidsmuur tussen IsraiH en andere vol 
ken wordt afgebroken (Ef. 2: 14). 

Punctie van "de wet" en de Heilige Geest 
De uitwel'king van Gods heilspian is gefaseerd. Eerst kornt "de wet" als 
tuchtmeester tot aan Christus (Gal. 3:24). Dan Is het tljdperk van de 
Geest aange broken. De aanvangen daarvan zien we in het N.T. Oat laat 
ste is geen nieuw wetboek (en mag zo ook niet gehanteerd worden) . 
Evenmin is het het eindstation: het tijdvak van de Geest is dan nog 
maar net begonnen. Weliswaar hebben aile heilsfeiten (op de wederkomst 
na) plaatsgehad, maar het N.T. gaat nlet verdeI' (kan ook nlet verder 
gaan) dan de aanvang, het pl'ille begin van Christus ' gemeente in welke 
de belofte van God naar Joel 2:28-32 zich bezig is te realiseren (Hand. 
2:17 - 21). Vanaf dat moment tot aan de wederkomst is de gemeente 
(geleid door de Geest) Gods "medearbeider", Gods instrument om het toe
gezegde heil ten volle te verwerkeliJken - nu weer gehoorzaam, horend 
naar Gods woorden. Zo had God het van de aanvang af gewild - zo her
stelt Hij het weer gaandeweg. Het gebod om volmaakt te zijn (Matt . 5:48) 
blijft, ook al blijven wlj vaak onder de maat (Rom. 7:22,23) en ook al 
ligt het niet in ons vermoge n de hele wereld te herscheppen naar para
dijsnormen. 

ReaJisatie van het heilsplan 
De ultwerking van Zijn heilsplan heeft HIj zelf, blj wijze van spreken, 
tijdge bonden, situatiebetrokken, cultuurgebonden, plaatsge bonden 
gemaakt. Vandaar dat er geen absolute unlformiteit over de hele wereld 
is, in tegenste111ng tot de R.K. wereldkerk. Daar heeft de kerk tot op de 
huidlge dag mee te maken; zij moet zich aanpassen aan tijd en situatie, 
om het heil zoveel en zover mogelijk te realiseren, het he11 dat door 
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Chrlstus in volle omvang is verworven. Oat wordt In felte al zichtbaar 
in aIle evangel1sat le - en zendlngswerk. En het spreekt ook mee In de 
elgen sltu atie : wat kan de gemeente, het kerkvel'band en de relatle met 
de zusterkerk dl' agen? 

tloortgang van het heJJ 
Wij kennen goede regels om de 5chrlft te gebrulken. Een daa r van Is: 
8chrlft met 5chrlft verge lijken. Maar dat houdt nlet In : de geschledenls 
van het hell negeren. Het eerste bljbelboek Genesis leert ons dat a1. 
Steeds weer staat daar: "dit Is de geschiedenls van ... ". Een woord dat 
aangeeft waar het mee begon en waar het op uitllep. Je zou kunnen 
zeggen: de ontwikkellng, de ontplooHng. Er zit voorultgang in de ont
plooling van he t hell. God s luit een ver bond met IsralH. Maar dat (oude) 
verbond bl1jkt vervangen te gaan worden door een nieuw en betel' (Jer. 
31;31-34). En dat vanwege de onvolkomenheid van de sit ua tie onde r het 
oude verbond (Hebr . 8:6- 13). Het Is veJ'ouderd en verjaard. Heel de oud 
testamentische eredlenst ra nd de tabernakel en de tempel is slechts 
"dlenst bij een afbeeldlng en een schaduw van het hemelse" (Hebr . 8:8; 
vgl. Joh . 1: 17). Immers "de wet heett slechts een schaduw der toekom
stlge goederen, nlet de gestalte van de goede re n ze lf ." (Hebr. 10:1). De 
a rk van het verbond Is nlet mindel' dan Gods troon; t ac h kan zij over
bodlg worden (Jer. 3:16 -17 ) zo goed als heel de te mpe!. Het opschrlft 
boven de decaloog, de tien WOOl' den , lijk t onaantastbaar. Tach kan het 
nog beter (Jer . 16:14 - 15; vlg. Joh. 8:36). Aan Israel werd opgedragen 
offers te brengen, maar tach lezen we : "In s lach toffer en spijsoffer hebt 
Glj geen behagen ... brandoffer en zondoffe r hebt glj nle t gevraagd " 
(Ps. 40:7-9, Hebr . 10:5 - 8, vgl. Mlc ha 6:8). Jozua brac ht Israel In het 
beloofde land en toch was de Inhoud del' belofte daal'mee nlet voldragen 
(Hebr. 4:8-10). Heel het O.T. draagt het karakter van voo rtgaande ont
ploo llng en staat In het perspectief van wa t komen gaat. 

He t NJeuwe Verbond 
TegeliJk Is ook het Oude Testament geen wetboek In de zin van "wet 
van Meden en Perze n". Oat blijkt bv. ult de verru imlng v an het erfrecht 
op verzoek v an Zelafeads doc hters (Num. 27: 1-11 ; Num. 36) maar ook ult 
het feit dat David met zUn mannen de toonbroden at , tegen het verbod 
in (1 Sam. 21:}-6; Lev. 24: 1-9). Jezus beroept zlch er zelfs op (Mat. 
12 :3 - 8) . Hij zegt zeIf: "Meent niet dat lk gekomen ben om de wet of de 
profeten te ontbinde n; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te 
ve rv ullen" (Mat. 5:17). Toch houdt Hij melaatsen nlet op een afstand, 
maar raak t hen zelfs aan (Mat . 8:3), Zelfs de viering van het Pascha 
t .t. V. Hlzkla vo nd nlet plaats op de tijd e n wijze zoals God bevolen had 
(2 Kron, 30). Nlet v~~r nlets schrijft Pau lu s dat hlj een dlenaar is "van 
een nleuw verbond, nlet der letter, maar des Geestes, want de letter 
doodt, maar de Geest maakt levend" (2 Cor . 3:6). Zovee! staat er op he t 
spel! 

De Helllge Geest voor allen 
Het was nlet Gods bedoeling, dat "de bediening des doods" (2 Cor. 3:7 ) 
bllj vend zou zijn. Het was niet meer dan een noodzakelljke fase In de 
ontwlkke l1ng van het hell. Met de komst en het werk van Chrlstus komt 
Gods hell tot voller ontplooling (Gal. 3:23 - 29 ). Tot da t werk behoort ook 
de uitsto l'ting van de He ilige Geest "op aile vlees", ree ds aangekondlgd 
door JotH en feit geworden op de Plnksterdag. Daarna bllJkt dat "aUe 
v lees" n let aHeen slaat op Israel maar ook op de heldenvolkeren. Het 
stadium Is voor bij, dat s lechts enkele n de Gees t on t vingen (Num. 11 :29). 
Beperkl nge n naar vo lk, ges lacht , leeftij d en maatschappelijke pos itie zijn 
verleden tljd (Hand. 2:17 -1 8). Zo was het Gods bedoeHn g. 

Bet voortg8an d werk van de HellJge Geest 
De He1l1ge Geest dringt de ke rk naar de volle ontploollng van het hell 
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in Chrlstus, Hij dwlngt nlet koste wat het kost. Hij werkt tangs de lij
nen van geleldelijkheid. Paulus weet dat de tempe I zijn tljd heeft uitge
dlend en dat de muur tussen Joden en niet-Joden Is weggebroken (Ef. 
2:14). Toch past hlj er wei voor op, Grieken In de tempel te brengen 
(Hand. 21:27 - 30), Hij gaat zelfs mee In de onderhoudlng van de wet 
(Hand. 21:18-26) wanneer dat nodig is. Het einddoel is in zicht. 

Maar hij weet van geen wljken wanneer de kern van het evangelle in 
het gedlng Is, (Gal. 2:11 - 14) en verzet zlch dan openlljk tegen Petrus. 
Hij laat rulmte voor de "zwakke in het geloof" (Rom. 14:1- 12). Maar 
evengoed drlngt hij de gemeente In de richting van de nleuwe vrijheid 
(Co1. 2:16 -17 ; GaL 4:10). Door God zelf Ingestelde feesten krijgen een 
nleuwe Inhoud: Paas - en Plnksterfeest. De besnljdenls van aileen jon 
gens gaat ongemerkt (maar zle Hand. 21:21 !) over in de doop van jon
gens en meisjes. Tach besnljdt Paulus Tlmotheus terwille van de Joden: 
de voortgang van het evangel1e kon anders In gevaar komen (Hand. 
16:1-3). Maar Titus wordt weer nlet besneden (Gal. 2:3-4). De sabbat, 
door velen gezlen als een schepplngsordlnantie , maakt plaats voor de 
Zondag, de Geest drukt oak hlerop zUn stempel. Oak in het N.T. worden 
tUdelljke voorzieningen voor de kerk getrotfen, die In het t oenmalige 
kadel' functioneel waren. Denk maar aan: "het heeft de Helllge Geest en 
ons goedgedach t, u verdeI' geen last op te leggen dan dit noodzakelijke: 
onthouding van hetgeen de afgoden geoUel'd Is, van bloed, van het ver 
stlkte en van hoel'erlj" (Hand. 15:28-29; 21:25). Oak hler dus In felte 
een beroep op wat "de wet zegt" (1 Cor. 14:34). De wet, d .w.z. de thora 
of het he Ie Dude Testament. Wat Paulus schrijft over de positle van de 
vrouw, hangt In beide gevallen samen met de (hoofd)tool del' vrouw, 
gemeten naar de toenmallge cultuur (1 Co r. 11:2-16; 1 Tim. 2:9-15). 
Evenzo blj Petrus (l Petro 3:3). Terecht zijn Christenen bang om de Hel
I1ge Schrlft aan de kant t e schuiven (zoals de geestdrijve rs en de 
extremlsten onder de wederdopers deden en zlj nlet alieen): het 
modernisme is van aile eeuwen! Maar wle het N.T. hanteert als een 
nJeuw wetboek met onveranderlijke voorschrlft en, heeft geen oog VOOI' 
het voortgaand werk van de Geest. Nog zljn er christenen die elsen dat 
een vrouw nlet "met ongedekten hoofde" ter kerke gaat, noch haar haar 
laat knlppen (1 Cor. ' 11:6). Oat is een willekeurlg gebrulk van het evan
gelie, want zlj zijn het wei eens met de afschafting van de s!avernij 
(ondanks Ef. 6:5v; 1 Petro 2:18v). Moet men jonge weduwen ook nu nog 
verpllchten te huwen en kinderen te krljgen (1 Tim. 5:14)? Is een man 
verpllcht zijn haar kort te dragen (1 Co r . 11:14)? En moet een man zljn 
vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen (Mt. 19:5; Gen. 
2:24)? Oak hler vragen we toch naar achtergrond en bedoel1ng? Enerzijds 
moet de kerk zlch wachten voor blbllclsme ("een beroep op de Schrlft op 
de klank af") en f undamental1sme ("een hechten aan oude voorstellin
gen, zonder rapport, d.l. zonder enig verband te leggen met de tijd, 
waar!n deze zijn ontstaan"). An derzijds moet zlj zlch hoeden voor 
modernisme: de Schrlft naar believen aanp assen aan en vervormen naar 
eigen Ideeen. Ole gevaren ontloopt de kerk aUeen, als zij oog heert voor 
de geleidelijke on twlkkellng - de hele bljbel door - van het door God 
beoogde heil. Oat zal eerst bij de weder komst ten vo ile openbaar worden, 
ook op het punt van de verhouding man/ vrouw (Luc. 20:34-36). Anders 
gezegd: de verhoudlngen zoals beschreven in het N.T. zljn geen e lnd
punt. Wij zljn onderweg, op weg naar de volma aktheid. En wlj staan nu 
in de v rljheid die Chrlstus ons geschonken hee ft (Gal. 5:1- 13). Het 
leven kan opnleuw beginnen. 

Zlcht op de toekomst: vervulllng van Gods heiJspJan voor allen 
De periode van het Dude Testament (Gods verbond met Israel) Is het 
laat ste ontwlkkellngss'tadlum vooratgaande aan de volle ontp loollng van 
Gods heil splan onder het Nleuwe Testament (=verbond). Maar door dat 
oude heen schemerde reeds de structuur van het nleuwe. Het zaad 
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(nageslacht) der vrouw zal de slang (satan) de kop vermorzeIen (Gen. 
3: 15). Gods hell blijft niet beperkt tot het zaad (nageslacht) van Abra
ham - Israel dus. Nee, "met u (Abraham) zullen aile geslachten des 
aa rdbodems gezegend worden~ (Gen. 12:3). De dreiglng va n de v loek over 
de man en vrouw (Gen. 3:16-19) neernt gaandeweg af - zeIrs de doods
dreiglng: hler en daar vangt IsraiH een gl1mp op van het leven na dit 
leven. van een opstanding uit de doden. Wel1swaar zijn het veelal man
nen, die door God tot een dlenst worden geroepen. Maar de vrou wen 
worden nlet categorisch en onverbiddelljk gepasseerd. De Geest van God 
rust aanvankelijk op enkelen, opdat zlj bekwaam zljn voor hun speciale 
taak. Maal' Joel mag profeteren dat Mozes' vrome wens en verzuchting 
verwerkelljkt gaat worden: Gods Geest zal op allen (1) uitgestort worden. 
Uitgeston aIs de zegen van de regen op een dorstlg land: het leven 
keert weer. in volle glorie. ZO had God het van meet af aan gewild. En 
daal'voor Is Jezus, de Christus. de Gezalfde bij ultstek, gekomen. Met 
zUn krulsdood nam hlj de vloek weg en ontsloot hlj de weg naar het 
volle hell en het eeuwige leven. Door Zljn lljden en stel'ven vedeende 
Hij volle rechtsgeldlgheid aan het nleuwe verbond. Na zljn hemelvaart 
en plaatsneming aan Gods rechterhand gaat HIj dan ook Gods heilspian 
tot volle ontplooling brengen. Hij vervult Joeis profetic en stort de 
Geest ult op "a11e viees". zonder beperi<\ngen naal' volk. geslacht. leef
tljd en maatschappelijke positie. Oak vrouwen delen volop in het heil, 
z1jn mede - el'fgenamen van de genade des levens (I Petro 3:7). Jezus laat 
zlch door vrouwe n dienen tijdens zijn aardse leven. HlJ geeft vrouwen 
de boodschap van zUn opstanding mee; zlj verkondigen uit Jezus' naam 
het evangelie aan de discipeien (Luc. 24:1-10). En In het tijd vak, 
beschreven in het N.T, worden vl'ouwen dan ook geroepen tot allerhande 
dlensten en geslerd met ve le charisma's, Geestesgaven. 

Herseel van de verhoudjngen vertraagd 
In het O.T. doemden de con touren van het N.T. reeds op. De ee rste aan 
vangen daarvan blnnen het tijdsverloop van het N,T. staan beschreven 
en zljn geschled. Waarom heeft deze heilzame ontwlkkellng zich nlet 
doorgezet - met name als het gaat om de geol'dende dlensten van de 
vrouw? 

Verschlllende factoren zijn daarvoor aan te wljzen 
1. De maatschappel1jke omgevlng. 
Om te beginnen: Paulus moet rekening houden met de maatschappelljke 
verhoudlngen In zljn tijd - het evangelle gaat nlet revolutlonalr te 
werk. Ondanks de vervulling van Joel's profetle kon hlj geen vrljlating 
van aHe s laven bevelen, noch in zijn brief aan Philemon, noeh In zijn 
andere brieven. Evenmln ais Petrus trouwens (I Petro 2:18vv). Afsehaf
fing van de slavernlj op dat moment zou een eeonomlsche on twrlchting 
hebben betekend. Evenmln kon hij, In de toenmallge verhoudingen, vrou
wen gelijke rechten (b.v. handelingsbekwaamheld) toekennen ais de 
{haar} mannen. Petrus noemt de vrouwen "brazer vaatwerk" - zij zijn 
"de zwakkeren", gelet op haar maatschappel1jke en jurldlsche posltle in 
die tijd en op de economle die bij de gratie van lichamel1jke arbeid 
gedljde. Paulus legt aan de vrouw beperklngen op. Die hangen samen met 
de toen geldende normen voor fatsoen biJ optreden in het openbaar. 
Zowel Paulus als Petrus brengen "de tool" (c.Q. hoofdtool) del' vrouwen 
tel' sprake (1 Tim. 2:9 - 15; 1 Kor. 11:2 - 16; 1 Petro 3:1 - 6). Paulus vraagt 
de vrouw aan haar man onderdanig te zijn (zleh te voegen naar de 
onderllnge orde) met verwljzlng naar Adam en Eva, Petrus verwijst 
daarblj zeIfs naal' Sara. die "Abraham gehoorzaamde en hem heer (kurl
os) noemde" (l Petro 3:6). 

2. TijdellJke beperklngen vanult "de wet" 
Toch is noeh Paulus, noeh Petrus vergeten, dat In de nleuwe bedel1ng 
de oude beperklngen naar geslacht, IeeftlJd en maatschappelljke posltie 

44 



verleden tijd zUn . Philemon krijgt zlj n slaaf terug. maar "n u nlet meer 
als slaaf, maar ais meer dan een slaat. als een geliefde broeder" (Phile
mon: 16). En mannen krijgen t e horen : "hebt uw vrouw ll.ef. even als 
Chrls tus zUn gerneente heeft llefgehad. en zlch voo!' haa!' overgegeven 
heeft ... " (Ef. 5:25). Petrus wljst de mannen e rop. dat hUn vro uwen 
"mede - erfgenamen des levens" zijn, a a n wie zij "ee r" moe ten bewijzen (I 
Petro 3:7); net zoals hij van leder vraagt eer te bew ij zen aan de keize r . 
de stadhou ders . ko rtom ail e menselUke insteilingen, waaraan men zich 
moet onderwerpen. onderdanlg moet zljn (1 Petro 2:13-17). Beide aposte 
len verwijzen naal' "de wet" (de boeken van Mozes of oak het hele D.T.) 
bij het opleggen van beperkingen. Maar he t zijn door de toenmalige 
sltuatle vere ls t e beperklngen , evenals dat het geval was bij het apos
te lconvent In Jeruzalem. Daar hee t het : "Het heert de Heillge Geest e n 
ons goedgedacht..." (Hand. 15:28). De He ll1ge Geest zelr stond achter die 
beperklngen - toch Is Ie del' het er over eens . dat zlj van tijdelijke aard 
waren . WU meten, terecht, de ve rhoud lng tussen Jood en Grlek (niet 
Jood, he iden ) naar het prog ramma van de Geest In Hand .2. Maar waarom 
zouden wlj dat nlet doen . wannee r het gaat om de verhouding man 
v rouw, met het oog op de gelijkberechtigdheid in de gemeente? 

3. Hlerarchle In de oude kerk 
Er Is nog een andere factor te noemen. Het blijkt dat vro uwen uiteenlo
pende dl ensten In de gemeente hebben ve rrlcht, zoals het N.T. laat zlen. 
Maar deze Schriftgegevens zljn in de kerk geaccepteerd zo nder meer . 
D.w.z. zonder daaraan, in het llcht van Hand. 2, enige conseQuenties te 
verbinden. Ze werden en worden t ot uitzonde r inge n op de regel ver 
klaard. Die rege l is dan blUkbaar: aileen mannen ve rrlchte n (geo rdende) 
diensten. En dat ondanks het programma van de Geest, door Petrus ver
kondlgd als het werkellJkheld gewo rden evangelie (Hand. 2:14-21), de 
vervulling (!) van Jol!ls profetle. Deze gang van zaken is te verklaren 
ult de geschledenis van de ke rk. Al vrij sne l we rd het le ve n de l' vroeg
christel1jke gemeenten overwoekerd door wat wlj nu kennen al s de 
rooms-katholieke organlsatle. Tussen de pla atselijke kerken en bis
schoppen ontstond een strlid nota bene over de vraag wie de mees te, de 
eerste was (vgl. Marc. 9.34; Luc. 9:46; 22:24). De ze strijd werd gewonnen 
door de biss chop en de kerk van Rome. Die bisschop was ech ter niet de 
eerste onder zlJ n geliJken. Nee , h lj werd, s lnds de negende eeuw, in 
onderscheidlng van aile andere blsschoppen Papa, vade r. paus. De kerk 
wordt patrlarchaa l gestempeld. La ng daarvoor al we rd ook Phe t oudtes
tamentisch begrip van het prles terschap overgebrac ht op de ambtsdra 
gers. Die ambtsdragers werden gezien als n leuwtestament ische opvo lgers 
van de oudtestamentische prlesters en levleten . ZU zijn (als vroeger de 
starn van Levi) ultgenomen ult het yolk en gewljd tot's Heren dlenst In 
zljn he lligdom, de tabernake l. thans de heillge katholleke kerk ." En dat, 
terwljl de kwal1ficatie pr lesters en priesterschap in het N.T. noolt slaat 
op de "ambtsdragers" maar op de hele gemeente, aJl e gelovlgen - als 
vervulling van Gods elgen belofte bij de slu lt lng van het oude vel' bond 
op de Sinai (z ie hlervoor re s p. Openb. 1:6; 1 Petro 2:5 en 9; Ex. 19:6). 
Daarmee deed opnleuw haar lntrede wat nu julst op Goede Vrljdag tot 
vo ltoold verleden tijd was verklaard : de hH!rarchle. Door de overname 
van dit oudtestamentische model waren de vrouwen tegelijk volle dig 
ultgeschakeld voor enige dlenst: het D.T. kende geen prlesteressen! De 
eis , dat geestelljken ongehuwd zouden blljven (het celibaat) versterkte 
deze tendens nog eens. Het is nauwelljks te pellen, hoezeer deze ont
wlkkelingen hun stempel hebben gezet op de verhouding man-vrouw. Oat 
kon des te gemakkelljker, omdat in de oude klassieke wereld de vrouw 
toch al als minderwaardig t.o.V. de man werd gezlen . In plaats van dat 
de kerk zlch ging ontwikkelen naar het evangelle van Hand. 2 en een 
voo rbeeld ging geven van het hell. zoals God zl ch dat had voorgenomen, 
werden maatschappelijke miss tan den gelegallsee rd. Ja, ze werden als 
Gods elgen wll en wet aan Christus' gemeente opgelegd. De toch a1 
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bestaande ongelIjkwaardlgheld werd versterkt. De patriarchale vel'hou
ding blnnen het huwelUk en In de maatschapplj kreeg vrij spe!. 

4. Geen herstel van de verhoudlngen In de kerken van de Reformatie 
De tijd van de reformatie bracht op dtt punt welnig hervormlngen. De 
kerk schl'ok pas wakker to en de beweglng van de vrouwen-emanclpatie 
al lang op gang was gekomen. Soc1ale hervormingen kondigden zich aan 
(arbeiders, kinder - en vrouwenarbeld). De beglnseien hlervoor werden 
geput uit de Franse Revolutle en de werken van Karl Marx. Geen won 
der, dat de kerk zich hler fe l tegen vel'zette. Maar tegelijk zag zlj (ult
zonderingen daargelaten) op deze punten het evange lle over het hoofd . 
De Schrift moest dienen ais bewljs, dat de arbelders aan hUn bazen en 
de vrouwen aan hun man nen ondergeschlkt waren en dlenden te blUven. 
De vro uw diende zlch te houden blj de drie k's: de keuken. de klnderen 
en de kerk. daar was haar plaats. Een universltalre stu die vie I buiten 
het gezichtsveld. Zich bekwamen in de wetenschap lag nlet op haar weg. 
nog daargelaten of zij er de capacltelten voor had (maar zou zij mlnder 
geschikt zijn dan een man, bljv. v~~r ... vrouwenarts?). De avel'sie van 
de kerk was begrijpelijk. maar het maatschappelljk bewustwordlngsproces 
bleek nlet te keren. Met wantrouwen en argwaan zag de kerk die ont
wlkkellngen aan. Het proces van de gewennlng deed zJjn werk. maar een 
principHHe positiebepaling ontbrak veelal. De al'gwaan was terecht: de 
beginselen van de Franse Revolutie (Vrljheid. Gelljkheld en Broeder
schap) en de leer van Karl Marx (o.a. de klassest r ljd) lelden tot ver
wording en ontaal'ding van het leven. De excessen openbaren zich steeds 
duldelijker op aIle levensgebleden - ook In het gezln. ook In de vel'hou
ding kind - ouder. ook in de verhouding man - vrouw , oak in de ver
houding werkgever - wel'knemer, ovel'heid - onderdaan enz, enz. Maar 
wantrouwen, passief verzet en verontwaardlglng brengen geen enkele 
verbetel'ing tot stand. Zij worden meewarlg bezlen als symbolen van dom 
conservatisme. Velen zeggen: je mag de maatschappelljke verhoudingen 
nlet ais norm nemen en de bijbel daal'aan aanpassen. Maar dat Is nu 
juist wat van het begin af aan gebeurd Is - zelfs met behulp van het 
N.T., waarop men zich dan (zij het tel' goeder tl'OUW) ten omechte, wll
lekeurig en zonder zicht op de geleldelljke ontploollng van het heil, 
bel'iep. 

Roeping van de gemeente: vervulling van het heilsplan 
Op Chrlstus' gemeente I'ust echter de taak aan de wereld voor te leven 
wat Gods hellswil Is, hoe de onderl1nge verhoudlngen in zljn Konlnkrijk 
zijn geregeld. Christenen zljn Gods medearbeiders. ZIJ vlnden hun pro
gram niet in de Franse Revolutie of in de werken van Karl Marx. Hun 
program staat voluit uitgeschreven - met name - in Hand. 2. maar je 
kunt ook zeggen in heel de Schrift. Wanneer Christenen zlch daardoor 
laten gezeggen. leiden zij een "voorbeeldlg" leven en zlJn zij leesbare 
brleven van Christus in een veela! onchristelijke. god loze maatschappij. 

Grond van de conclusle van de kerkeraad 
De conclusie van de kerkeraad Is gebaseerd op de doorgaande lijn In de 
HetJige Schrift. niet op losse teksten of het wegwerken van losse tek
sten. Men moet oog hebben voor het perspectiet dat de Heillge Schrlft 
zeIr bledt: de voortgang en de ontplooilng van he t heil. zoals dat God 
voor ogen staat en waar Hij in de Schriften van spreekt. 

Op sommige punten is de kerk dat bUn a "als vanzelf" gaan zlen. In de 
tijd van de reformatie groeide het inzlcht in het "aileen door geloof. 
aileen door genade" op een verbazingwekkende wijze (Luther). De Geest 
des Heren verlichtte hart en verstand tot het verstaan van het evan 
gelle (denk ook aan CalvlJnL Nu staan wij voor de vraag naar de plaats 
van de vrouw In de gemeente. Zomin als ultspraken van Paulus verhln
der(d)en na te denken over bJjv. de positie van slaven, zomln belemme-
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ren andel'e uitspraken het antwoord op de vraag: wat is naar Gods 
bedoellng de plaats van (de man en) de vrouw? 

Behandeling van enkeJe belangrlike SchrJftgedeelten 
Natuurlijk zljn er vele vragen te stellen naar de betekenls van een 
aantal concrete Schrlftgedeelten voor de plaats van de vrouw In de 
gemeente. Enkele belangrljke komen hier aan de orde. 

1. Eerst Adam, daaTna Eva ... 
Is het julst am te stellen dat aan het begin van de mens held nergens 
wordt gesproken over ongelljkheld In rang en posltle tussen man en 
vrouw ? Op een aantai plaatsen wordt Adam a ls representant van de 
mensheid gesteld, niet Eva. Hoewel Eva het eerst zondigde, wordt de 
zonde van Adam centraal gesteld (Rom. 5:14; 1 Cor. 15:22,45), Oak In 
Genesis wordt deze verantwoordelljkheld van Adam duldel1jk. Na de zon
deval roept de Here God "de mens" ter verantwoording (Gen. 3:9) Direct 
daaraan voorafgaand staat: "de mens en zljn vrouw" (3:8) De Here God 
roept dan alleen "de mens" en "de mens" zegt: de vrouw die Gij .... ". Llgt 
In de benami ng "de mens" dus ook nlet een aanduldlng dat Adam de 
totale mensheld representeert? 

lnderdaad wordt soms "de mens" (A dam) onderschelden van "zljn vrouw" 
(Eva); zo In Gen. 2:25; 3:8,21. Even terecht kan worden gezegd, dat 
Adam (en niet Eva) representatief Is voor de gehele mensheid. Ongeacht 
of hij een (Eva) dan wei velen vertegenwoordlgt. Een wordt aangespro
ken voor allen. Oat llgt al opges ioten tn de wljze waarop Adam is 
geschapen. Adam was geformeerd uit het stof der aarde, Eva werd "ge
bouwd" uit de rIb van Ada m: zlj was bij w1jze van spreken a l "begrepen" 
(besJoten) in Adam. Allen die daarna ter were ld kwamen werden verwekt 
en gebaard - geboren. Zo Is Adam ("de mens", Gen. 2:7,8 ,15 ,16, 18 - 23) 
htt begin, de ol'igine , het hoofd der mensheld - dus ook het hoofd (orl 
glne, begin) van Eva. Als -hoofd" Is Adam representatlef en aanspreek
baal', mlsschien zelfs aansprakelijk m.b.t . het overtreden van het 
"proefgebod". Adam Immers kende het proefgebod ult de eerste hand (God 
legde het hem op toen hij nog aileen was, Gen. 2:16,17). Eva kende het 
proefgehod denkelijk via Adam, dus uit de tweede hand: zij had het nlet 
rechtstreeks van de Here God gehoord. Oaarom wordt tot Adam (en nlet 
tot Eva) gezegd: " ... waarvan Ik u verboden had te eten ", Gen. 3:11. 
Bovendlen was Adam blj de verleldlng door de slang en de overtreding 
van Eva aanwezig: "en zij gaf oak haar man, die blj haar was, en hij 
at", Gen. 3:6. Oat maakt zUn overtreding des te kwalljker: hij greep niet 
In, weerhield E:va niet van het eten van de verboden vrucht en nam 
ze lfs dee I aan het kwaad. Als eerstgeschapene, ais begin, als hoofd 
roept God hem ter verantwoording. Alle nadruk valt daarbij op het 
hoofd - zUn (en nlet op het man-zijn). Bij de "vel'gelljking" Adam- Chris 
tus (twee de Adam) wor dt noch Adam noch Chris t us als man opgevoerd in 
Rom, 5 en 1 Cor. 15 (vgl daarentegen de beeldspraak in 2 Cor. 11:2). 
Niet als man maar als eerste en tweede mens karakterlseert Paulus hen. 
Is de eerst.e Adam hoofd van de menshe ld, de tweede Adam, Christus, is 
het hoofd (hegln. origine, eerste) van de nleuwe mensheld. Maar is nu 
het rec h tstreeks verantwoordelljk gesteld worden (representatlef zUn) 
van Adam doorslaggevend en normatief voor de verhoudlng rnan - vrouw 
alIe eeuwen door'? Zegt dat lets over een eventuele ongellJkheid van man 
en vrouw in rang en positle? En dat in die zln, dat aan de vrouw het 
ultoefenen van een {regeer)ambt in de gemeente voor altijd ontzegd moet 
worden? Is dat Inderdaad een onwrlkbare "schepplngsordlnantie"'? Gezlen 
de vele, ook leidlnggevende, functles die vrouwen in het Q,T. en N.T. 
van Godswege kregen toegewezen, kan men uit de schriften niet a ls aen 
absoIuut gegeven aflelden, dat het een vrouw verboden Is In de ge meen 
te leiding te geven, een regeerambt te bekleden . 
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2. Moeten de vrouwen in de gemeente zwtJgen ... 
Is daarmee nlet volledig in tegenspraak wat Pau lus betoogt In 1 Tim. 2 
en 1 Cor. 1-11 Aan Ti motheUs schr ijft h lj : "een vrouw moet zich rustlg, 
In aile ondel'danlghe ld . laten on derrichten, maar Ik sta n iet toe, dat een 
vrouw onderrlcht geeft of gezag over de man heeft: zlJ moet. zlch rustlg 
houden. Want eerst Is Adam geformeerd, en daarna Eva, En Adam heeft 
zich nleL laten verlelden, maar de vrouw Is door de verlelding In over 
tredlng geval len" (1 Tim. 2:11 -14). En aan de gemeente In Corlnthe laat 
hlJ weten: "de vrouwen in de gemeente moeten zwtJgen; want het Is haar 
niet vergund (toegestaan) te spreken, maar zlJ moeten ondergeschlkt 
bllJven, zoals ook de wet zegt . En als zlJ lets wi ll en te weten komen 
(onderr lcht ontvangen), moeten zij thuls haa r mannen (om ophelderlng) 
v r agen; want het staat lellJk v~~r een v rouw te spreken In de gemeen 
te" (l Cor. 14 :3 4b,35)' Hlj beroept zlch op de "de wet" a ls bewijs dat de 
VI'OUW In de gemeente moet zwljgen. HU schr ljft immel's: "ik sta nlet toe 
... ", "het is haar nlet toegestaan ... ". Oat Is toch duldel1jke taa l? 

Maar maken we op dit punt geen denkfout? We moeten ons real1sere n dat 
voor ons Paulus' woorden aIleen maar vanze lfsprekend zOn omdat we blj 
een bepaalde, eeuwenoude tradltle z1jn grootgebt acht. Wlj weten nlet 
be ter dan dat een VtOUW in de gemeente geen geotdende (laat staan lei 
dingge vende) dienst vetvult . Ole v anzelfsprekendheld Is zo groot , dat we 
nlet eens vetbaasd opkijken blJ Paulus' woorden . En dat is nu precles 
wat we wei zouden moe ten doen! Oos is immers verteld , dat be perking 
naa t geslacht sinds "Hand . 2" Is opgeheven . We lezen: In Christus ~ is 

geen sprake van mannelijk e n vrouwel1Jk ~ (Gal. 3 :28). We horen dat 
vrouwen, i n de tljd van het N.T. allethande dlensten hebben ve r vuld in 
de gemeen te (Rom. 16:1.2; Phil. 4 :2,3; snz. enz.). We nemen er kennls 
van, dat het blJvoorbee ld een vrouw weI toegestaan Is Le bidden en te 
pl'ofeteren (zlj het oiet met ongedek t hoofd - dat was, naar de zeden 
van die tljd, onbehoorl Uk) In de bljeenkomst del' gemeente (t Cor . 11:5). 
Maar verbazen doen we ons nlet ... In felte was de vrouw in de gemeente 
zo onmondlg, dat eerst In deze eeuw aan haat het actlet klesrecht (mo
gen klezen) werd "toeges t aan", In de Nede tlands Hervormde Kerk lngaan
de 1- 1-1 923 , In de Geretormeerde Ketken In Nederland in 1952 en in de 
Chr lste llJke Gereformeel'de Ke rken in 1968. Om ove r het passief klesrecht 
(gekozen mogen worden) maar nlet te spteken! Met name wle dat laatste 
verdedlgt, word t argwanend aangezlen en wekt de Indruk de Schl'ift te 
weerspreken : het staat el' imme l'S heel duidelljk? 

Wat staat er elgenlJjk? 
Het Is de grote ve rdlenste van dr. D. Holwe rd a , dat hlJ heeft onderkend 
dat het In 1 Tim. 2:1 1- 14 en 1 Cor. 14:34b- 35 In wezen om hetzelfde 
probleem gaat. In het eerste geval gaat het om vtouwen die onderricht 
geven, In het tweede om vrouwen die ondetricht krljgen . Keerzljden van 
dezeltde zaak . Natuutl Uk verbledt Paul us aan vrouwen nlet elke vo rm 
van onderrlcht. Waarvoot zouden ze dan andets nog de samenkomsten 
biJwone n? Het gaat hem om een heel specia le vorm van onderticht. Oat 
verraadt hat woordje "vragen " In 1 Cor . 14:35 (de Nleuwe Vertaling vult 
dat aan tot: om opheldering vragen). Oa t woordJe "vtagen" laat zien wat 
Paulus bedoelt. Het betekent n1. zole ts als "consulteren", Oat blljkt b.v. 
uit Luc. 3: 1 0- 14. Johannes de Do pe r predlkt in de Jordaanstteek. "Na 
afloop van de preek komen dan de vetschtllende groepen van lulste 
raars , de scharen, de tollenaats, de soldaten, om Johannes te consu lte 
ren over de praktlsche toe passIng van zljn boodschap voo r hen In het 
bUzonder, In hun concrete sltuatle. Het laat z lch denken, dat ten tijde 
van Paulus In de ketkdlensten, naast andere vorme n van onderllnge 
stlchtlng, ook een dergelljke geiegenheid tot "consu lt" heett bestaan, 
waarb1J gemeenteleden hun algen moellUkheden naar vore n brachten, en 
200 mogeJlJk aanwlj2oinge'n en advlezen ontvlngen voor de toepasslng van 
het evange lle In hUn bjJz<.ondere sltuatle." Op dit ene punt, consult 
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geven of vragen, brengt Paulus beperklngen aan voor de vrouw: hlj 
staat het haar nlet toe, het is haal' nlet toegestaan, 

Achtergrond 
Waarom stuit Paulus de vrouw daarvan uit? Waarom zegt hij o,m,: "het 
staat lelijk", dat w11 zeggen het wekt afkeer op, het wordt a ls bescha
mend ervaren? Het antwoord Is vrij stmpel: in de toenmalige maatschap 
plj was de posltle van de gehuwde vrouw weinlg benijdenswaardig. In 
tegenstel ling tot haar man bezat ztJ vrljwel geen enkel recht en geen 
enkele vrljhetd. "Zlj was alIeen maar bestemd om klnderen voort fe 
brengen en de huishoudlng van haar man te regelen. Van het openbare 
leven was ziJ geheei en al ultgesloten" . "De enlge vrouw die In de 
griekse oudheid vrijuit In het openbaar met mannen dlseussieerde was 
de hetaere (een publleke vrouw uit de hogere klassen) ... de motleven 
tot dlepgaande gesprekken waren bij deze dames "velerle!" , zoais Paul us 
dat in 2 Tim. 3:6 opmerkt: "naast geestelijk zochten zij ook sexueel 
contact". 

flet huwelijk ill geding 
Het was dus eenvoudig ondenkbaar dat een gehuwde vrouw in het open 
baar optrad en een dlseussie aanging. Wanneer Paulus op dlt ene punt 
aan de gehuwde vrouw een be perking opiegt, Is dat nlet om haar In de 
poslUe van "praktlseh slavin" te laten bltjven. Daar wijst hiJ de man
nen duldelijk op, met verwUzl ng naar "de wet", het "in den beginne" 
(Ef, 5:25 - 33). Maar evenmln wi! hiJ dat de vrouw haar eigen man pas
see r t, voo rblj , ie t, en op eigen gezag (met negering van de "in de 
beglnne" gegeven eenheid) gaat handelen. Het In 1 Ti m. 2:12 door "gezag 
hebben (over de man)" vertaalde griekse werkwoord beteken t in felte: 
"op elgen gezag handelen (nl. met passe ring van bevoegde instantles), 
het recht In eigen hand nemen, elgenmachtlg bes llssen, elgen baas zljn, 
niet aan een an del' ondergesehikt zljn." Het laat zich den ken dar. 
getrouwde chrlsten-vrouwen nieuwe hoop kregen en het licht zagen glo
ren bij de verkondiging: In Christus Is geen sprake van manneliJk en 
vrouwelijk (Gal. 3:28; hetzelfde gold m.n. van slavenl). Ke nnelljk nemen 
ze daar een voorschot op, zlj het niet In de st\Jl van het KoninkriJl\ 
van God. Ze willen forceren (te goeder trouw) , met aile geweld (zo nder 
de situatie te doorzlen>. daar waar Woord en Gees t het werk moe ten 
doen en harten - ook van mannen - veranderen. Maar zo doende door
brek en zlj wei de grenzen van het (toen) betamelljke en geven zlj aan 
stoot: men spreekt er schande van (" het staat leIlJk"), waardoor de 
goede boodschap In een kwaad daglicht kan komen te staan . Licht kon 
gezegd worden: die christen-vrouwen hebben geen enkel respect voor 
haar man en steken de draak met het huwelljk. Oat zou eerst goed 
femlnlstlsche emancipatie zljn! 

Eenheid naar Hde wet" 
Publiekeiljk consult geven, dan wei vragen, met de daarbij behorende 
openli jke dlsc ussle , kon dus m.b.t. gehuwde vrouwen grote problemen met 
zieh meebrengen. Een daarvan was dat een vrouw "over haar man heen 
lIep". Daarmee negeerde zij publieke lij k en uitdagend de eenheld met 
haar man, de door God "van den beginne" gege ven eenheid (Gen. 2:23-
25). Let wei. een evenwlchtlge eenheld: de v rouw staat nlet aehter haar 
man (al s mtndere), noch voor hem - zij staat "aan zijn zijde" (Gen. 
3:12) als "een hulpe tegen hem over" (Gen. 2:18 St . Ve rt .). Er was noeh 
Is sprake van meerdere of m1ndere. Wanneer nu op dlt ene punt (publ1ek 
consult geven dan wei vragen) ontsporlngen dreigen te komen, ontspo 
rlngen In de onderllnge verhoudlngen tussen man en vrouw, dan brengt 
Paulus "de wet" In gedl ng. In 1 Co r . 14:34 voer t hij aan: "zoals ook de 
wet (thora) zegt". De vr ouw moet aan haar man "ondergeschlkt" bl1jven: 
zlj mag hem nlet passeren, over hem heen lopen (l Tim. 2:12). En ook 
bij dat laatste brengt Paulus dan "de wet" (thora) ter sprake: "want 
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eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten 
verielden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevailen:. 
Dat 1'isico zat e1' opnieuw in: de bij de schepping, in den beginne, gege 
yen eenheld mag niet weer in gevaar komen. Het passeren van haar 
eigen man typeert Paulus ais het zich niet schikken in de bestaande 
"orde", een niet-onderdanig-zijn. Een publiekellJk optreden van de 
Vl'OUW met passering van haa1' eigen man zou in het to en bestaande 
cultuurpatl'oon als uitdagend en beschamend worden ervaren. Het zou 
huwelijken schaden, de gemeente in een kwaad daglicht stellen en de 
voortgang van het evangelie belemmeren. Tegelijk laat Paulus (net als 
Petrus, 1 Petro 3:1-7) weten, dat deze onder - schikklng deel ultmaakt 
van de onderlinge schlkking in de gemeente: "weest elkander onderdanig" 
(Ef. 5:21 - 33). Paulus wijst de vrouw die de eenheId met haar man 
publiekelijk negeert door haar optreden, op de van den beginne door God 
gegeven eenheid. Precies zo wordt de man, terwille van diezelfde een
heid, op punten gewezen waarbij oak de "wet" wordt geciteerd (Ef. 
5:25-33; m.n. vs 31; vgl. 1 Petro 3:7). 

Betamel.ijkheid als kader 
Het kader waar!n Paulus dit ailes plaatst , is dan oak: "laat aIles beta
melljk en overeenkomstlg de goede orde geschleden" (1 Cor. 14:40). Als
ook: men moet "weten hoe men zich behoort te gedragen in het huis 
Gods, dat Is de gemeente van de levende God" (1 Tim. 3:15 - zijn eigen 
typering VOOl' wat hij schreef in 1 Tim. 2:1 - 3:13). 

Samenvatting 
Samenvattend valt er dus steeds op drie beiangrijke punten te wijzen 
bij de aan de or de zijnde en andere vragen: 
I. een vasthouden aan de doorgaande lijn in de heilshistorie: de ge1el

delijke ontplooiing van het heil; 
2. een nauwkeurige bestudering van ultspraken in het evangelie: ver

r1jkte kennis van de talen van de bljbel en de toenmalige a chtel'
grond; 

3. een in rekening brengen, dat het Koninkrijk van God nlet komt met 
geweld, met omverwerping van de to en bestaande structuren. 

De factor van de geleidelijkheid staat de verwerkelijking van het heil 
niet in de weg. Gaandeweg kan in de gemeente van Chrlstus z1chtbaar 
worden, hoe God zich de samenleving in ziJn koninkrijk had gedacht. Oat 
geldt dus ook inzake de plaats van de vrouw in de gemeente. 

Aanbevolen literatuur 
Een bredere behandeling van Cor. 14:34,35 is te vinden in de 
Opbouw- artikelen van dr D. Holwerda, In de brochure "De plaats van 
de vrouw in de gemeente" en in een apart artikel "1 Timotheus 2 en 
NUme}'i 30" in Opbouw, jaargang 30, nr 6, dd 7-2-86).Hiervan is in het 
bovenstaande gebruik gemaakt. Zie van dezelfde schrlJver ook het arti
kel: "Kent de Schrift vrouwelUke diakenen?" in Opbouw jaargang 30 nr. 
14 en 15 d.d. 4 en 11-4-86. 

Bijlage 8: 

Eindhoven, 23-4-1986 (gewijzigd: sept. 87). 

Rapport van de regio Harderwijk. november 1987. inzake 
de openstelling van het diakenambt voor zusters del' ge
meente (code 25.4) 

Geachte Broeders, 
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Net als wij zult u het rapport van de commlssle tel' bestuderlng van de 
vragen I'ond de openstelling van het diakenambt VOOI' de Zllsters der 
gemeente ontvangen en overwogen hebben. WiJ vragen voor dlt rappo r t 
en de conclusies waartoe het komt, uw aandacht. Het betreft een 
beiangrljke zaak al was het alleen al omdat het advles, dat in de 
conclusies llgt opges!oten, wljziglng inhoudt van een eeuwenoude kerke
lijke praktijk. Immel's , de commlssie is (A) van oordeel "dat het Schrif
tuurlijk verantwoord 15 zusters te roepen tot het ambt van diaken;~ , en 
(8) "dat het eveneens Schriftuurlljk verantwoord is dat zulke vrouwe
lUke diakenen samen met de ouderlingen lid zUn van de kerkeraad." 
Beide willen wU wat nader bezlen en beginnen met de hlervoor onder 'A' 
genoemde uitspraak . 

A: "dat het Schrlftuurlljk verantwoord is zustel'S te roepen tot het 
ambt Ifan diaken: H 

Gemakshalve volgen wij het rapport en letten daarom eerst op wat de 
commlssie schrijft ten aanzlen van 1 Tim. 3:11. In vel's 8 t Im 12 van 
dlt hoofdstuk schrljft de aposte!: 

Evenzo moe ten de dJakenell waardig zijn, niet met twee tongen spre 
kende, niet Ferzot op veeJ wlin, nlet op winstbejag uit (8), 
maar het geheimenJs des geloofs' bewarend in een rein geweten (9). 
Laten ook dezen eel'st op de pJ'oef gesteld wordell, om dRama, als zij 
onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen (JO). 
Evenzo moe ten (hun) Vl'ouwen zijn: waardig, geen ).:waadspreeksters, 
nuchter, betrouwbaal' in sJJes (11). 
Diakenen moe ten mannen van een vrouw z-Un, hun klnderen en hun 
eJgen huis goed bestieren (12). 

De commissle vestigt op bladzljde 2 van haar rapport de aandacht op 
het feit dat het grlekse woord 'gunaikas' in vers 11 weergegeven kan 
worden met "hun I'rouwen" zoals dat In diverse vertaUngen geschiedt. 
oak al staat in het Grlekse orlglneel het wool'dje 'hun' er nlet bU. Men 
zou de vraag kunnen stellen waal'om die vertal1ngen dan toch verta len 
met 'hun' vrouwen. Volgens het rapport doen zij dat omdat zlj e t'van 
uitgaan dat "in het Nleuwe Testament van vrouwelljke dlakenen geen 
sprake Is". Hoe weet de commlssle dat? Wij veronderstellen dat zij deze 
beschu!diglng nlet waal' kan maken. Onze nauwkeul'ige Statenvel'talers 
Heten het bezittelijk voornaamwoord 'hun' weg. Oak de bekende Korte 
Verklaring mist dit 'hun' in de bijbeltekst. Het zijn merkwaardig genoeg 
meer moderne ve rtal1ngen, die dlt ' hun'. al of niet tussen haken, in de 
vertaling opnemen zoals de Nleuwe Vertaling en Groot Nleuws. 
Intussen achten wij deze vertaalkwestle niet van veel be lang. Er is lets 
anders wat zwaal'der weegt en meer aandacht vraagt. Wlj bedoelen het 
felt dat dit r apport de kerken een dilemma opdringt. dat zlJ nlet kunnen 
en nlet mogen accepteren doch moe ten afwijzen. op bIz . 2 clteert het 
rapport vel's 11 en stelt dan dat er enerzijds gedacht wordt aan de 
echtgenoten van de dlakenen, en andel'zijds het stand punt wordt 
Ingenomen. dat de apostel doelt op vrouwelljke dlakenen . 
Enerzijds - anderzijds. 
Twee mogelijkheden dus. 
Staan wU werkelijk voor dlt dilemma? 15 het echt: of dlt of dat? Wle 
meent voor deze keuze te staan moet blj afwijzing van de ene mogelijk 
held natuurlljk kiezen voor de andere. Het ra pport wijst de eerste af 
(die van de echtgenotenl en ontkomt er dan bij dit dilemma nlet aan am 
vervolgens aIleen nog de tweede mogelljkheid (vrouwelljke dlakenen> 
onder ogen te zien en daarvoor te klezen. WI] vragen: zijn er dan nlet 
meer verklarlngen van deze tekst te geven en is er over dlt Schrlftge
deelte In het verleden nooit meer gezegd dan dat men blj de exegese 
van deze bijbe!verzen een keuze had te maken uit deze twee mogelijkhe
den? Moeten de kerken kiezen ult het enerzijds - anderzijds - dilemma 
van dit rapport op bIz. 2, en valt er aan andere moge l Uk heden nlet te 
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denken? 
Die zij n er zeer zeker en zeer serleuze. Reeds In het begin van deze 
eeuw heeft nlemand mlnder dan dr, H. Bavinck op een derde mogelljkheld 
gewezen en daarvoor gekozen, Ook dr. J,P, Versteeg heeft de yinger blj 
die derde mogelljkheld gelegd al koos hijzel( voor de verk larlng 'hun 
vrouwen' , 
Bavlnck sehreef: 

"En zo was er ten derde ook nog een hulpdlenst bij het diaconaat. 
De naam dlakonos, In Rom. 16:1 aan Phoebe gegeven, Is hiervoor nlet 
besl1ssend, maar In 1 Tim. 3: II zegt Paulus, dat de vrouwen evenzoo 
(als de diakenen) eel'baar moe ten zjjn, geen lasteressen, wakker, 
getl'ouw in alles. Sommlgen hebben hierbij aan de echtgenoten der 
dlakenen gedacht, maar dlt gevoelen is onwaarschlJnlljk, omdat het 
woord insgelljks (of evenzoo) eene andere categorle van personen 
inleldt; de tekst nlet van hunne, maar aileen van de vrouwen 
spreekt; en oak blj de opzleners, wier verelsten In vers 1-7 worden 
opgesomd, van hunne vrouwen nlet de mlnste melding geschledt. 
Zulke dienende vrouwen, als hler waarschljnlijk worden bedoeld, 
komen later In de kerkelijke litteratuur ook meermalen voor." (De 
vrouw in de hedendaagse maatschapplj, biz . 34/35). 

Versteeg schreef: 
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"Men meent ook weI. dat de vrouwe n, dIe In 1 Tim. 3: 11 genoemd 
worden, te beschouwen zijn als dlakonessen. Van die vrouwen wordt 
gezegd, dat ze waardlg moe ten zUn, geen kwaadspreeksters, nuchter, 
betrouwbaar In alles. Omdat In de hele peri coop over de diakenen 
gesproken word t, denkt men blj de vrouwen, waarover In 1 Tim. 3:11 
gesproken wordt, veelal aan de echtgenoten van de dlakenen. Het Is 
ook mogelijk te vertalen met "hun vrouwen" al staat het woord 
"hun" in het Grleks er niet blj. Op grond van het verband lijk t het 
me het meest waarschlJnlijk dat In 1 Tim. 3: 11 inderdaad te den ken 
is aan de echtgenoten van de dlakenen. Tegelijk moet gezegd worden, 
dat - omda t niet expliciet over "hun" vrouwen gesproken wordt -
het 66k mogelljk Is aan een soort vrouwelijke helpers van de 
dlakenen te denken. ( ... ) Mogelljk helpt het ons lets verder erop te 
letten, hoe de praktljk in de oude kerk geweest Is. Het staat vast, 
dat men in de oude kerk diakonessen gekend heeft. Ultvoerlg worden 
we b.v. over die dlakonessen lngellcht in de z.g. Constitutiones 
Apostolorum, een oude kerko rde. Ult dit geschrlft blljkt , dat ook de 
dlakonessen bevestlgd werden. 
Gezegd wordt (VIII, 19,20): 'Wat de diakones betreft ... zu lt gij, 
opzlener, haar de handen op leggen met behu lp van de raad van oud 
sten en de diakenen en de diakonessen. ' ( ... ) De taak van deze dia
konessen bestond voornamelijk in het bewijzen van weldadigheid en 
het verlenen van gastvrijheid. VerdeI' waren ziJ behulpzaam bij de 
doop van vrouwen, bezochten zlj vro uwen, die ziek waren en hadde n 
zij ook toezicht op de 'weduwen'. Tege l ljk wordt In de Constitutjones 
Apostolol'um bepaald dat de diakonessen ondergeschikt zijn aan de 
diakenen en niets kunnen doen buiten de opdracht van de diakenen 
om. Ultdrukkelijk wordt gezegd (VIII, 28): 'De diakones zegent nlet en 
doet niets van wat de oudsten en de diakenen doen'. Ze behoort tot 
'de dienaren van de dlaken'. We zUn met de COIlstitutiOIles Aposto
Jorum alweer enige tijd van het Nleuwe Testament verwlJderd. De 
ConstJtI1tiones dateren uit het einde van de vierde eeuw. Tach staat 
dit geschrift anderzljds ook weer zo dicht bij de tijd van het Nieuwe 
Testament, dat niet onmogelijk geacht moet worden, dat Phebe dlako
nes geweest is van de gemeente van Kenchreae op een soor tgelljke 
wljze als de dlakones, die we tegenkomen in dlt geschrlft," ('Het 
dlaconaat en het N. Testament' In 'ambteUjk contact', 12e jaargang 
No.5, biz. 57 / 58.) 



Bavlnck wijst op een gegeven In de onderhavlge tekst, 1 Tim. 3: 11, dat 
In het commissierapport te welnlg aandacht krijgt en nlettemln van 
belang Is' en terdege onder ogen gezlen moet worden. Hlj w!jst op het 
woordje 'evenzo', dat vo lgens hem een andere categorie van personen 
Inleldt. Met deze opmerklng staat Bavinck sterk. Valt het niet op en is 
het nlet opmerkelijk, dat Paulus in de onmiddell!jke omgevlng van 3:11 
zlch nog enige keren van dlt 'evenzo' bedient in de door Bavinck 
bedoelde zin? En dus om er een andere categorle mee in te lelden. We 
w!jzen op 1 Tim. 2:9, 3:8 en 5:25. Op deze plaatsen leidt het 'evenzo' 
Inderdaad de overgang In naar een andersoortige groep dan de daarvoor 
genoemde. 

2:8,9 -

3:2-7 -

5:24,25 -

Ik wil dat de mann en zo en zo doen . E'{~mq (wll ik) dat 
de vrouwen .. 
Een opziene,r moet zus en zo zijn. ~_venzo moe ten de 
diakenen ... 
Van sommlge mensen zijn de zonden zo duldel1jk .. 
EVt;!:!lzO z!jn ook de goede werken duldelijk 

Differentlatie of de overstap naar een andere categorle, naar 
andersoortige pel'sonen of zaken? 

Hoewel buiten de contekst van de eerste brief aan Timotheus. wljzen we 
ook op Titus 2:3 en 6 waal' de apostel zlch in dezelfde zln van dit 
'evenzo ' bedient. 
Daar lezen wij: 

2:2,3 -

2:4,6 -

Dude mannen moeten zo en zo zljn .. 
EvenzQ (of eveneens) moeten de oude vrouwen zljn 
zo dat zij de jonge vrouwen opwekken dlt en 
doen .. 
Verma an evenzo de lange mannen .. 

dat te 

Ook hie I' weer hetzelfde geb r ulk van dit bijwoord 'evenzo' . De commlssie 
denkt even wei aan iets andel'S en wei aan dlfferentiatle. In vers 8 zou
den al de dlakenen bedoeld zUn maar in vs. 11 de vrouwen onder hen. 
In dH geval zou het 'evenzo' de overgang naal' een deelgroep van het 
tevoren genoemde geheei Inlelden. Dat is in de contekst van deze brIef 
zeer vreemd en bepaald gezocht. Want in heel de eerste brief aan Timo
theus komt dlt bijwoord aIleen voor In de door Bavlnck be doe Ide zin en 
nergens met de bedoeling een onderverdeling in te lei den. Nergens met. 
de bedoellng te differentHiren zoals de commlssie het weergeeft tegen 
het duldeiljk Paulinisch gebrulk van dlt evenzo in de dll'ecte contekst 
en het geheel van de brief. In. --
(Vgl. ook 1 Kor. 11 :25 - _~vgnzo ook de beker ... ) 
Bovendlen Is er bij de verklaring van de commlssie nog lets dat wrlngt 
in het betoog van de apostel. Zou hlj In vs. 8 aUe dlakenen tesamen 
bedoeien, In vs. 11 aileen de vrouwellJke en in vs. 12 alleen de manlUke 
dan doet zlch de volgende moeilijkheld v~~r. Met een en hetzelfde 
Grlekse woord 'dlakonoi' (= dlakenen) zou hij dan vlak na eIkaar nlet 
dezelfde groep maar twee verschlliende groepen bedoelen en dat nog wei 
zonder dat daarvoor in de tekst zelf ook maar de gerlngste aanwljzlng 
te v lnden Is . 
Wordt het op deze manier blj de verklaring van vs. 11 In het rapport 
niet wat rommellg '? Het duldt de bedoelde overgang met het woo I'd 'even
zo' op een manier die elders in de brief niet voorkomt terwljl In de 
onmiddellljke omgeving van vs. 11 dlt woo I'd gebruikt wordt zoals 
Bav inck het verstaat. En dat meer dan elm keer. Het is al met a1 nlet 
fraai terwljl bij de verklaring van Bavinck het betoog van de apostel 
vlot verloopt: De diakenen moe ten zo en zo zijn, de vrouwelljke hulp
krachten dlenen zich eveneens waardlg te gedragen en verdeI' moeten 
dlezelfde dlakenen mannen zljn van eel! vrouw enz. De tussenvoeglng 
van de vrouwen in het betoog ove l' de diakenen heeft bij deze veri<la
ring nlets dat geforceerd aandoet. wanneer hie I' te den ken valt aan 
officieel erkende huIpkrachten bij het dlakonaat. 
Belde, zowel Bavlnck als Versteeg wlJzen, zoals wlj zagen op het felt dat 
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de vroege kerk v rouwelljke hulpkrachte n gekend heeft blj het dlakonaat 
en achten het moge lljk dat Paulus In 1 Tim. 3: 11 daarop doelt . Versteeg 
wUst dan op een oude kerkorde ul t de vlerde eeuw. HU had ook op een 
nog ouder document kunnen wUzen want er Is al een aanwUzLng van 
zulke 'dlenaressen' ult het begIn van de tweede eeuw, kort na de dood 
van de apostel J ohannes of nog tljdens zljn leve n. PUn Ius , stadhouder 
van Blthynl~, schrUft namelijk aan zU n keizer, t e weten Trajanus, die 
geboren werd tljdens het leven van de aposte! Paulus en regeerde van 
98-117, over twee slavinnen In de chrlstelljke gemeente van BlthynlEh 
di e 'dlenaressen' worden genoemd. (In de latljnse taal van dlt stuk 
s tond: Qua mln ls trae dlcebantur). 

De bovenbedoe lde hulpkrachten blj het dlakonaat waar zowel Bavlnck als 
Vers teeg op wljzen, hadden een offlcllHe en aigemee n erkende plaats en 
taak In de gemeente. Zlj vormden met de ouderlingen en de dlakenen een 
derde groep, di e dl ene nd bezig was onder de broeders e n zusters en het 
dlakonaat terzJj de s tond. 
Oat de dlakenen behoefte hadden aan de ze hulpdlens t hoeft niemand te 
verwonderen. Want het diakonale werk was In de ee rste christeliJke 
gemeenten geen sinec ure . Het v roeg vee I tljd, zo rg en Inzet omdat het 
zeer omvangrUk was. Er was veel te doen. Dat schemert al door In Hand. 
6 blj de ve rk iezlng en a anstell1ng van 'de zeven', een synagogaal getaL 
Daar blijkt al dat de aposte len de bedlenlng van de tafels - de ver zor 
glng der armen - nlet meer aankunnen. Op het zendingsveld van de 
apostel Paulus was deze si tuatle nlet anders. Daar vroeg het dlakonale 
werk waarschljnllJk nog meer tijd en inzet. Want de ee rste bekeerden 
kwame n voor het grootste deel ult de onders te lagen van de bevolklng. 
De s laven stand was er dlk vertegenwoordlgd . Schreef de a poste l niet aan 
de KorlnthH!rs : "Zlet s lech ts , broeders, wat glj waart , toen glj ge roepen 
werd : nlet vele wlj zen naar het vlees, nie t vele Invloed rlj ke n , nle t ve le 
aanzlenl1jken. C .. ).", 1:26 - 29. 
De bekende ke rk- e n dogmenhistorlc us Ado lf von Harnack deelt op grond 
van gegevens blj Euseblus mee dat de gemeente van Antloc hH! omstreeks 
250 na Chrlstus 3000 armen ken de , die onde rsteund moesten wo rden . De 
gemeente was toen groot en gelukk lg waren er ook rljke n, die grote glf 
te n gaven. ZO schrljft (aldus Von Harnack) Tertull ianus dat Marcion , 
plm. 125 na Chr ., blj zU n bekerlng en overkomst naar de gemeente van 
Rome. haar een geschen k gaf van 200.000 sester tlen ( = 100.000 schel 
IIngen; 1 sche lling was waa rschljnl1jk het gemlddelde dag loon voor een 
Ingehuurde arbei der . Vgl. Matth. 20: 1-16). 
EI' was dus voor de diakenen veel te doen en daarom Is het geen wonder 
dat aanvankelljk de vrouwen van de dlakenen en all engs ook andere 
dames een handJe meehlelpen. een zekere status a ls hulpkrachten ver
kregen , en als zodanlc a lgemene e rkenning vonde n. Deze v rouwelijke 
hulp blj het dlako naat lag bovendlen In die tijd voor de hand omdat het 
voor de man nie t we i te doen was In het v rouwenvertrek bij ziekte of 
ande rsz ln s hulp te bleden . 

Deze v ls le wordt nog bevestigd door de praktljk In de oude christelljke 
kerk waar , zoa ls gezegd, Bavinck en Versteeg a1 op wezen . Het val t n l. 
op e n het Is t egelljk vee!zeggend dat In de v roege tot zeer vroege 
chrls tellJke llteratuur geen spoor te ontdekken valt van v rouwelijke 
dlakene n. En zljn e r publlkaties , di e terugcaan tot op de tljd van de 
apos t eJen zelf? Een man ais Polycarpus heeft nog aan de voeten van de 
apostel Johannes gezeten en van hem bez ltten wlJ een brief, die ge richt 
was aan de FI Uppe nzen. Va n zijn tljdgenoot Ignatius Is oak een aantal 
br leven bei<end, en zo Is er meer. Wel nu, in deze v roege literatuur Is 
wei lets te lezen ove l' het 'ambt' van de weduwen In 1 Tim. 5, verdeI' 
ook ove r de blsschop, de ouderlingen en de d iake nen maar nlet over 
vrouwelljke djakenen , 
Dr. Versteeg noemde de 'Consti tutlones Aposto lorum ' waar sprake is van 
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de dlakonessen. Wlj moeten van dit gegeven nog lets meer zeggen. 
In de dagen van de apostel Paulus was het griekse woord diakonissa nog 
nlet bekend. Het duurt zetfs nog een hele poos voor dlt woord opdulkt 
In de geschledenis. Verglssen wij ons nlet dan Is dat voor het eerst op 
het ConcIlle van Nicea, 325 na Chr. Hoe werden dan voordlen de vrou
welijke hulpkrachten bij het diakonaat genoemd? In het latUn was voor 
deze zusters al heel vroeg een woord voorhanden, het woord 'ministra ', 
zoals we dat in de brief van PHntus tegenkomen. Maar In het grieks? 
BlJ deze vraag stoten wij op een zeer opmerkelijk gegeven waar we ook 
voor het verstaan van Rom. 16:1 wei eens mee verder zouden kunnen 
komen. Wlj bedoelen het feit dat In een geschrift van plm. 230 na Chr., 
bekend onder de naam 'Syrlsche Dldaskalia', de diakonaal bezig zijnde 
vrouw op twee manieren aangeduid wordt. ZIJ wordt in de ee l'ste plaats 
benoemd met het gewone griekse woord voor VI'OUW ( = gune) en In de 
tweede piaats krijgt zlJ ook wei de naam 'diakonos' (= dlaken of diena
res). Maar wat 15 nu het merkwaardige? Dit, dat In de latijnse vertallng 
van deze Didascal1a het woord "diakonlssa" staat en In de syrische 
overzetting de vrouwelijke vorm van het woord 'dienaar' wat meer over
eenkomt met het latijnse mtnlstra. Het gaat hier kennelijk om de dlako
nissa zoals wlj die tegenkomen In de Constitutiones, en die niet met de 
diakenen op een lijn te stellen Is doeh een zuster met een aparte 
bezigheid of funetie aanduldt. 

Concluderend dus het voigende: Van vrouwel1jke diakenen weet de vroe
ge ehris telijke I1teratuul' n let. Het 'ambt' of de funetie van weduwe in 
de zln van 1 Tim. 5 kent die llteratuur vanaf het allereerste begin. 
Vrouwelijke dlakonale hulpkrachten zijn eveneens vanaf de vroegste tijd 
bekend. In het latijn worden deze zusters al gauw 'ministrae' genoemd. 
terwljl het grieks er lange tijd geen woord voor heeft en ze gewoon 
benoemt als gune of diakonos. 
Gune - vrou w, - doet dit niet denken aan 1 Tim. 3? 
Diakonos - wie denkt hler nlet aan Febe? 
En zUn dit aanduldlngen voor zusters van de gemeente die In latere tijd 
de naam diakonlssa ontvangen zoals we die tegenkomen In de Constitu
tiones Apostolorum, waarop prof. Versteeg en mogeHjk ook prof. Bavlnek 
doeIden? 
Maar hebben we ons dan de gang van zaken wellteht aIsvolgt voor te 
stellen: vanaf het begin van de ehrlstel1jke gemeente waren er vee 1 
armen en zleken te verzorgen. Het dlakonale werk vroeg vee I aandacht 
en inzet. Daarom val t aan te nemen dat al gauw de echtgenoten van de 
diakenen meehlelpen. Van lIeverlee werden zlj als groep erkend en geno
ten zlj een zekere 'status' al zal daarvoor met het woord 'ambt' teveel 
zijn gezegd. Maar aan een derde officiele groep naast de ouderlingen en 
dlakenen valt bij deze hulpkrachten in elk geval (evenzo! In 1 Tim. 3) 
te denken. Blj de toename van het werk vanwege ultbrelding van de 
gemeente laat het zieh verstaan dat er behoefte ontstond aan meerdere 
hulp. Ook andere zusters zullen toen als zulke min of meer offlcieie 
hulpkraehten aangetrokken zijn. Naast de ouderllngen en de dlakenen 
zullen zij dienend In de gemeente bezlg z1jn geweest, zoals de beide 
'ministl'ae ' ult de brief van PHnlus. En lntussen vormde zlch na nog 
wat (angere tijd het griekse woord diakonlssa waar men te vore n vol
stond met het algemene woord gune ( = vrouw) of diakonos (= dienares). 
Bij deze stand van zaken kan er van Febe ais dienares (ministra) ver
meld worden: "dlakonos zJjnde van de gemeente te Kenehreae", zander 
dat zij behoorde tot het college van de diakenen. Evenmin behoorden bij 
deze stand van zaken de Vl'o uwen ult I Tim. 3 tot de dlakenen en be
hoeft het ons ook nlet te verwonderen dat er In 1 Tim. 3 nlets gezegd 
wordt over de echtgenoten van de ouderlingen. 

Zoals hiervoor aangegeven kan de gang en de stand van zaken in aan
slulting en In overeenstemming met het apostollsch onderwijs geweest 
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zijn en er Is zelfs veel voor te zeggen. Maar volstrekte zekerheid heb
ben we daarover nlet. 
Wlj willen ook niet bewaren dat met het bovenstaande het laatste woord 
gesproken zou zijn. Oak de commlssie zal nlet denken dat zlj het laatste 
woord kon . spreken en dat sprak In haar rapport . Er is geen volstrekte 
zekerheid, een situatle die zlch veelzeggend aftekent in wat prof. dr. 
Herman Rldderbos schrljft blj de Febe-tekst van Rom. 16:1 : 

"Dlakonos zou een ambtsaanduldlng kunnen zljn. Men wljst daarvoor 
op het partlciplum oesan (= zlJnde, E.) en op de genit. tes ecclesias 
(= van de gemeente, E.; ongetwljfeld geeft dlt de Indruk van een 
stable Ie werkzaamheld In dlenst van de gemeente. Volle zekerheld Is 
hier echter nlet . Paulus kan hler ook een algemene quallflcatle 
geven van de hulpvaardlgheid van Phoebe. Van vrouwelljke dlakenen 
lezen wlj elders In het N.T. niet; 1 Tim. 3:11 is in dit opzlcht 
hoogst onzeker." 

Veel vragan, ook belangrljke, Iaat hat rapport llggen. Het maakt zlch te 
gemakkel1jk af van de vragen die de verschillende verklarlngen en uit
eenzettingen oproepen . Daarin schlet het dan ook tekort, zodat dlt rap
port onvoldoende te achten Is om als basis e dlenen voor de beslissing 
het diakenambt open te stellen voo r zusters van de gemeente. 
Een besI1sslng van zo veJ'strekkende betekenls dlent op stevlger bljbelse 
grondslag ta rusten. Het 'evenzo' van 1 Tim. 3: 11, gelezen in het licht 
van het dooriopend gebrulk van dH bijbelwoord 1n deze eerste brief van 
Paulus aan Tlmotheus (vg l. 1 Tim. 2:9: 3:8 en 5:25). wijst bovendien een 
andere kant uit dan de commlssle voorstaat. 

B: ~dat het eveneens Schriftuurlijk verantwoord is dat zulke vrouwe
lijke diakenen samen met de ouderllngen lld zljn van de kerkeraad." 

Het tweede deel van het Commisslerapport begint met een 'intermezzo' 
en stelt meteen een theologisch probleem aan de orde n1. de vraag naar 
de verhouding van amb t en dienst . Het maakt melding van het felt dat 
beide dezelfde zaak aandulden en In ons 'Akkoord van kerkelljk samen
leven' door elkaar worden gebruikt. Dlt laatste Is julst al had weI even 
vel'meld mogen worden dat het wool'd 'ambt' in de Bljbel niet voorkomt. 
Twee keer Is er sprake van het opzlenerschap dat In de Nieuwe Vert a
ling een keer met het woord 'opzIenersambt' wordt vertaald en wei in 
I Tim. 3:1. Na deze aanzet vervolgt het intermezzodeel met de opmerking 
dat het wool'd 'ambt' duldelljker dan 'dienst ' verwijst naar Degene, Die 
tot het ambt roept. 
Oat moge in ons kerkelijk spraakgebrulk zo zlJn maar dat is met Gods 
Woord In de hand nlet te staven. Wat gebeurt hler eigenlijk? Wei, door 
In te zetten met het door de kerk zelfbedachte woord 'ambt' en verderop 
het diakonaat naast dat van het ouderllngschap onder te brengen onder 
de ene noemer van het 'ambt', leidt dlt rapport onze blik van de Bijbel 
af om die t e vestigen op het veld van een zekere ambtstheologle met al 
het betogende dat daaraan inhaerent Is. 
Oat nu het Intermezzo-dee! van dit rapport het arnbtelljke meer dan het 
dlenende naar voren haalt kan de leze r verwonderen omdat het rapport 
In feite bezlg is met de vraag naar de plaats en de posltle van de 
diaken. En accentueert deze biJbelse dlaken-naam juIst niet het dlenen
de werk van de diaken? Anders dan het rapport legt de Schrlft in het 
gebruik van de naam diaken de nadruk op het dlenend bezlg zljn van 
deze 'werker' In Gods gemeente en nlet op de roeplng en via deze roe 
ping op Degene, die roept . 
Waar wll de commissie naar toe met deze meer theologische dan aan de 
Bljbel ontleende onderschelding tussen ambt en d1enst en wat beoogt zlj 
om bij de vraag naar de plaats van de dlaken het accent van het die
nen te verleggen naar de roeping terwljl daar In Gods Woord toch geen 
duldelijke aanwjjzing voor te vinden is. Ligt misschlen in dit uitgangs
punt reeds de voorkeul' besloten voor de dlaken - ln-de - kerkeraad? 
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Overigens schijnt de cornmissle tach oak weer nlet zo zeker van haar 
zaak. Zij stelt de vraag: "Is het wei terecht am over het diakenschap te 
spreken als een ambt"? (biz. 7) Ouderl1ngen acht zij wezenlijk voor de 
strllktUllr van de gemeente maar dlakenen nlet. Haar onzekerheid komt 
weI heel duldeiijk naar voren op biz. 8 met haar twijfels, aarzelingen en 
vragen. Daar vervolgt n1. het rapport met de erkenning dat het onstaan 
van het diakenarnbt nlet duldelljk In de Schrift aan het Hcht komt. Het 
Is voor haar zeer de vraag of In Hand. 6 over diakenen wordt gesproken 
en zlj heeft voorts de Indruk (!) dat er In aIle gemeenten ouderllngen 
werden aangesteld en wanneer de behoefte werd gevoeld, diakenen. 
Tach wordt dan weer naar het onzekere Hand. 6 teruggegrepen en be
toogd: Maar misschlen (!) kan (!) Handelingen 6 ons toch nog iets ver
der he lpen. En dan gaat het rapport verder alsof In Hand . 6 tach weer 
met een zekere stelllgheid aan het Hcht komt, dat het ene ambt uit het 
andere ontstaan is am vervolgens weer t erug te vallen In de genoemde 
aarzeling met de vraag: Zal zo ook nlet het dlakenambt ontstaan zijn? 
Om daarna weer aldus te vervolgen: zo zou (!) verklaard kunnen (!) 
worden .. 
Wlj lezen op biz. 9 het volgende: 
a. Het ontstaan van het dlakenambt is nlet duldelijk in de Schrift ... 

regel 1 en 2. 
b. Het Is de vraag of... r.3 
c. Men krijgt de Indruk .. r. 9 en 10 
d. Dit aHes LiJ.kJ te duiden.. r . 11 en 12 
e. Maar !!li§schj.!Ln kan ... r . 14 
f. Zal zo ook niet...? r . 22 
g. Zo zou verklaard kunnen worden ... r. 22 en 23 
h. lijkt ... r. 24. 
Weifelend en onzeker klinkt dit allemaal. En terecht, want er is hier 
nlets met zekerheld te zeggen. Maar wle schetst dan onze verbazing dat 
direct op de eerste regel van biz. 9 en dus onmiddellljk na a l dit vra
gende, dlt onzekere, dlt aarzelende, de ste111ge conclusle luldt: 
"20 hebhen we dus schriftuurlljke grond onder de voeten wanneer we 
het dlakenambt zlen als een ambt"? 

H Zo " - ? Op grond van a1 dlt twljfelachtlge? 
De praemissen luI den vl'agend en onzeker (a - h) en dan toch een zeke
re conclusle? Maar dat is nlet gerechtvaal·digd. Z6 kan en z6 mag het 
niet. 

Intussen vragen wij ons ook af waarom de commlssle de kerkelijke prak
tijk en wat daarover in ons gerefol'meerd verleden Is gezegd en geschre
ven, onbesproken liet. Oat is jammer want daarln Is toch wei het een en 
ander van belang en waard om het In de bespreklng te betrekken. 
Bekend Is de (schijnbal'e?) tegenstrij dlgheld tusseo de Nederlandse 
Geioofsbelijdenis en de Dordtse Kerkorde. 
Na de vl'ijmaking zijn er onder lnvloed van de visle van Prof. P. Ded
dens in mindel'e vergadet'ingen poglngen gedaan om die al of nlet ver
meende tegenstrijdigheid weg te nemen en de confessle aan te passen 
aan de D.K.O. Naal' ons weten hebben voo rstellen in deze rlchting echter 
noolt een generale synode berelkt. Het Is een moellijke kwestle. De con
fessie rekent in art. 30 herders , ouderlingen en dlakenen tot de kerke~ 
raad. In de D.K.O. daarentegen vlnd je voortdurend gesproken over de 
kerkeraad en de dlakenen (art. 4. 5, 10. 22, 25, 38, en 40). Nle t onmo
gelijk zit de confess ie meer op de Hjn van de Franse kerken uit de tljd 
van de Refol'matie en de D.K.O. meer op die van Geneve en Calvijn. 
Ook valt nog te wijzen op het bevestlg1ngsformulier voo r ouderllngen en 
dlakenen. Daa!'in treft de zinsnede: "dat de dlenaren des Woords en 
ouderllngen tesamen een college of gezelschap maken, zljnde ais een 
raad del' kel'k en vertonende de gehele gemeente.· Kennelljk rel\ent ook 
dit formulier de diakenen niet tot de kerkeraad. 
Veel Is In de geschiedenis van de ge l'e formeerde kerken over deze zaak 
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geschl'even en gediscussieerd. Mannen als Voetius, Rutgers, H.H. Kuyper, 
Bouman en Deddens rekenen de dlakenen niet tot de kerkeraad. Btj aIle 
nuanceverschil volgen zU Calvljn en leggen er de Yinger biJ dat vo lgens 
Ef. 4:11, 1 Tim. 4:14, 5:17 en 1 Petr. 5:2 de opziener.s of ouderlingen 
belast ziJn met de regering van de kerk en met elkaar functioneren als 
een eigen co llege , als de kerkeraad. Anderen, zoals J. Hovius , K. Dijk en 
D. Nauta doen dat weI. 
Gaan wij na wat kerkenordeningen en kerkelijke vergade r ingen over deze 
aangeiegenheid zoa l te berde gebracht hebben dan is het volgende ver
meldenswaard : 
a. In de kerkellJke ordlnantH~n van Geneve (1541) vind t men aangege

ven dat er vier orden of taken (quatre ord res d'of!lces) ziJn, die 
onze Heel' heeft Ingesteld om z1jn kerk te regeren en weI, herders, 
leraars, oudsten en dlakenen (X·,15). Daarblj dlent dan weI bedacht 
te worden dat de dlakenen volgens deze ordlnantien en ook volgens 
die van 1561 , geen deel uitmaken van he t conslstorium of de senaat 
van de kerk omdat dit college speciaal tot taak heeft opzlcht en 
t ucht te oefenen over de gemeente(leden). 

b. De Franse Confessle (Confession de foi de la Rochelle van 1559) 
kent eveneens herders, ouderlingen en diakenen en daar lees je dat 
de ouderlingen en dlakenen be ide deel uitmaken van de senaat van 
de Kerk. (art. 29). Dtt Is de zgn. Franse lijn In de geschledenls van 
het gereformeerde kerkrecht. 
Wij vermoeden dat daarop art. 30 van de N.G.B. afgestemd Is want 
het Is immel'S een bekend felt dat deze Franse belljdenis Guido de 
ares tot voorbeeld diende blj de opstelling van onze Nederlandse 
Geloofsbelijdenls. MeeJ' dan een vermoeden Is dit echter niet. 

De conclusle is gerechtvaardigd dat In de tljd van de Reformatle men 
vrij algemeen van oo rdee l was dat tot de ambten van herder , ouderl1ng 
en diaken oak behoo rde het werk van de regering del' kerk (Ie gouverne 
ment de l'Eg llse), een vlsle die door P. Deddens Is aangevochten. Over 
de vraag of de dlakenen oak dee I ui t maken v an de kerkeraad is versch il 
van gevoeien. Calvijn rekent ze nlet tot het conslstorlum en dat gevoe 
len werd op den duur vrij aigemeen. 
Wat de synodes van de Nederlandse kerken del' Reformatle betreft, ook 
daar was aanvankeiijk geen eenheld van inzlcht . In de artikelen van 
Wezel (1568) werd vastgeJegd dat de ouderlingen met de dienaren het 
kerkelijk consistorie vorme n. De dlenaren zijn er dan nlet blj. Embden, 
1571, daarentegen rekende hen weer wei to t de kerkeraad. De Synode 
van Dordt (Nd.- en Zd. - Holland en Zeeland) van 1574 stelde: "doch in 
plaetsen daer weinich Oudel'linghen zljn zullen de Dlakenen toegelate n 
mueghen worden na de begheerte der Consistorie. 
Ende de Dlaconen sullen ghehouden worden te verschljnen, wanneerse In 
de Conslstorle beroepen worden." Daarna kwam deze aangelegenheld nog 
op de Synode van Mlddel burg (1581) en die bepaalde dat de kerkeraad 
bestaat ult dlenaren des Woords en ouderlingen en - aidus H. Bouman 
In "Gereformeerd Kerkrecht, II, pag. 114 - deze bepallng is dool' de iate 
re aigemene synod en overgenomen. Alleen op plaatsen waar het aantal 
ouderilngen klein was, werde n de dlake nen opgenomen in de kerkel'aad 
aIs hulpouder l1ng. Zie voor een en ander ook A.C.R. Poiman, "Onze 
Nederlandse Geloofsbelijdenls", IV, pag. 7-35, Franeker, z. j . 
Er was dus noga l wat verschil van gevoelen in he t verleden van de 
kerken der Reformatie, en dat is in het heden weinlg andel's . Tegen
woordlg leest men weer wat vake r dat de dlakenen nlet tot de kerkeraad 
te rekenen zljn. Zo bljvoorbeeld dr. J. van Bruggen. Ook dr. H. BeJ'l<hof 
schreef in die geest en legt er dan tegelJjk de vlnger bU, dat de positle 
van de diaken In de Schrlft nlet duldellj k uit de verf komt. Letterl1jk 
schrijft hlj: 
"De onduldellJkheid die aan het diakenambt kleeft, Is ult de geschlede
nis van het gereformeerde kerkrecht welbekend. In het Nie uwe Testa
ment maakt de dlaken geen ambtelijke Indruk. Hij IIjkt daar eel' de assi-
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stent van de ambtsdragers voor het volvoeren van taken die uit het 
ambtelljk hande len voortvloeien of daarmee samenhangen. De diaken Is 
altijd lemand die op duldelljke wljze het charisma heeft om te helpen, 
om te dienen, om mede te de le n, am barmhartigheid te bewljzen (l 
Korlnthlers 12:28, Romeinen 12:7b). In de gereformeerde conceptle 
bestaat het ambteltjk 'tegenover' in de predlklng van het woord , de 
bedlenlng van de sacramenten en de toerusting der gemeente door 
opzicht en tucht. Dat is verdeeld over twee ambten, en voor een dla
kenambt als 'tegenover' is elgenl1jk geen plaats". 
Men bemerkt hoe de ambtstheolog le van ons commlss lerapport haaks 
staat op wat Berkhof hler a ls de gereformeerde conceptle aanwljst. 
1ntussen mlsten wlj in dit commisslerapport (en n iet aIleen daarln!) een 
zoe ken naar wat de Schrlften duldelijk over de onderhavige kwestie 
meedelen. Wlj denken aan wat wlj lezen In 1 Tim. 4:1 4. Daar lezen wU 
over het pres byterlum, In de Nieuwe Vertaling weergegeven met de 
wool'den 'de gezamenl1jke oudsten' . Het valt nlet tegen te spreken dat 
hier duidelljk sprake Is van he t college van oudsten. BlIjkbaar vormden 
die een elgen geheel, een elgen totalltei t, een elgen co llege, waar de 
diakenen bulten stonden. Daarln worden we bevestlgd wanneer we ook 
op andere plaatsen in he t Nleuwe Testament de ouderllngen, oudsten of 
opzleners als een elgen groep naar voren zien treden. 
Wij den ke n aan een plaats als Hand. 15:2 waar wlj lezen dat de gemeen
te van Antiochie Paulus en Barnabas met nog enkele anderen opdroegen 
"zich tot de apostelen en oudsten te Jeruza lem te begeven C.;)". Het zal 
toch niet de bedoel1ng zlj n dat deze afgevaardigden elk van de aposte
len en elk van de ouderlingen apart gaan opzoeken. Apostelen en ouder
Hngen tes a men me t de gemeente ontvangen hen, vs. 4 terwljl dan daar
na de apostelen samen met de oudsten vergaderen over de kwestle. Hier 
t reden de oudsten als een elgen groep, een eigen geheel, naar voren. Zle 
ook de verzen 22,23 en 16:4 . Ook noemen we Hand. 20: 17 e.v. waar we 
lezen, dat Paulus 'de oudsten der gemeente' van Efeze laat halen. Niet 
de kerkeraad, nle t de oudsten en de dl akenen samen, maar ' de oudsten' 
om afscheld v an hen te nemen, en hen op het hart te blnden de wacht 
te betrekken bij de gemeente, vs. 28. In 21:18 ontmoeten wlj blj Paulus' 
laatste bezoek Ban Jeruzalem wee r de oudsten, samen bljeen blj Jacobus 
aan huls. Over de dlakenen lezen we In al deze gevallen nlet. Zij komen 
trouwens ook i n dit bijbelboek niet v~~ r . 

Opmerkel1jk is ook dat de apostel Paulus de ouderlingen bijzonder In 
bescherming neemt wanneer hij Timotheiis voorhoudt, dat de ouderli ngen 
die hun werk goed doen, dubbele eer waal'dlg zlJn; en waarschuwt tegen 
een ouderllng geen beschuldlg ing aan te nemen tenzij er twee of drle 
ge tulgen zljn, 1 Tim. 5: 17 en 19. 
Wlj v ragen eveneens aandacht voor die b1jbelteksten waar de apostel de 
beide ambten, die van ouderllng en diaken samen, aIs In een adem ter 
sprake brengt In zijn brieven. Stee ds worden zij dan als twee aparte 
groepen aangedutd en een verzamelwoord als ons woord 'ambtsdrager ' 
kent hlj nlet. 
Tens lotte noemen wij nag het laatste bijbelboek. Opva llend genoeg maakt 
dat vaak melding van de ouderlingen en in het geheel nlet van de dla
kenen. Van de ouderiingen tevens als een gehee l. als een groep. Wij 
komen die tegen als de viel'entwlntlg ouds ten, waarvan wij O.B . lezen : 
En random de troon. waren vlerentwintig tronen en op die tronen waren 
lrierentwintig oudsten gezeten, in witte klederen gekleed en met gouden 
kronen op hun hoofden (4:4). 
Deze vlerentwlntig oudsten, die zlch neerwerpen voo r God of het Lam. 
en aanbldden komen we daarna nog 5 keer tegen en weI In 4:10 , 5:8,14, 
11:16 en 19:4. Ook in 5:6,11, 7:11 en 14:3 zuBen wij aan deze vieren
twlntlg te denken hebben al wordt daar hun geta l niet genoemd. Samen 
lezen wlJ dus nlet mlnder dan 10 keer ove r deze groep ouderUngen ter
wijl in 5:5 en 7: 13 nog melding gemaakt wordt van een van hen. 
De oudsten treden al met al opmerkelljk vee l naar voren In de vlsioenen 
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van Johannes. Over de dlakenen daarentegen geen woord. 
Over de diakenen en hun werk zlJn de gegevens In de BUbel bljzonder 
schaars en dat Is wellicht de oorzaak dat er over hun plaats en posltl e 
In het midden van de gemeente en hun relatie tot de oudsten of opzle
ners steeds verschll van gevoelen Is geweest. Uit Hand. 20:28 wordt In 
leder geval duidelljk dat de dlakenen nlet door de Hell1ge Geest met het 
QI1:z1cht over de kudde belast zUn. Oat wordt hler Immers uitdrukkeUjk 
van de ouderlingen gezegd. De dlakenen te betrekken In zaken van 
opzlcht en tucht Ilgt daarom nlet In de lijn van de schrift, en een 
ambtstheologie die deze kant ult wll met het dlakonaat, beweegt zlch In 
een andere rlchtlng. Aan 1 Tim. 4:14 hel'innerden wlJ a1. verdeI' tl'eden 
In vrU veel aangeiegenheden de oudsten of ouderllngen allet'm naar 
voren zoals bijvoorbeeld in Hand . 15. 
Is voor dit alles, voor het optreden van de oudsten als een e igen colle
ge (l Tim. 4), en voor het zelfstandlg en aileen bezlg zijn van de oud 
sten zoals hiervoor genoemd, in de ambtstheologle van het commlssie 
rapport nog (voldoende) ruimte? Dit rapport maakt in elk geval nlet 
duldelijk hoe de ouderllngen als een presbyterlum naar buiten kunnen 
optreden en VOOI' de gemeente In de weer kunnen zijn. In felte bledt dlt 
rapport geen plaats en ruimte in de gemee nte aan het presbyterlum of 
de raad van oudsten van 1 Tim. 4:14. 
Op grond van al het genoemde lijkt het ons dan ook het beste om In de 
vee lomstreden vraag of de diakenen deel uitmaken van de kerkeraad , 
geen beslissing te nemen. De Schriften drlngen daartoe nlet en doen 
eel'der het tegendeel veronderstellen. 

Overzlen wij thans het 
geen andere zljn dan de 

onder A en B genoemde dan kan onze conclusle 
volgende: 

ad A 
1. 

2. 

ad B 

Het 'el,.·enzo' van 1 Tim . 3:11 wljst in het Ilcht van 1 Tim. 2:9; 
3:8 en 5:25 erop dat de apostel Paulus dit bijwoord 'evenzo ' 
gebruikt om daarmee de overgang In te lei den naar een andere 
dan de daal'vool' genoemde groep van de ouderl1ngen en van de 
diakenen. Ten onrechte heeft de commissie dit gegeven nlet in 
haal' overweglngen betrokken. 
Met inachtnemlng van het onder 1. genoemde maakt het voor 
schrift van de apostel in het daarop volgende vel'S, 1 Tim. 3:l2, 
over het monogaam gehuwd zljn van de diaken, duldelijk dat de 
vrouwelijke diaken buiten zijn gezichtsveld IIgt. Met I'echt kan 
daarom gesteld worden, dat In Rom. 16:1 gedacht zal moeten 
worden aan een zuster die in de gemeente bezlg was In dezelfde 
stabiele en offlcieel erkende d ienst of 'functle ' als die van de 
'v l'(luwen' in I Tim. 3: iI, zodat gezegd kan worden dat Gods 
Woord wei de ' dlakones ' kent, doch niet de VI'OUW als diaken In 
de zin van Filipp. 1:1 en 1 Tim. 3:8 en 12. 

Inzake de v l'aag of de diakenen tot de kel'keraad te rekenen zljn. 
Is er vanouds In de kerken del' Reformatie verschli van gevoelen 
geweest al lIjkt de Heilige Schrlft deze vraag eel'der ontkennend 
dan beves[igend te beantwoorden. 
Vanwege dit ge brek aan stellige zekerheid zuIlen de kerken er 
goed aan doen om in de veelomstredp.n vraag of de dlakenen deel 
ultmaken van de kerkeraad, geen besllssing te nemen. 

Gezien het hiervoor onder ad A en ad B genoemde, verzoekt de reglo aan 
de e.k. Landelijke Vergadering van Dronten, zic:h in gelljke zln als onder 
ad A en ad B uit [e spt'eken. 
De regio HarderwUk is daarom tevens van oordeel dat dlt stuk zo spoe
dig mogelljk naar de roepende kel'k van Dronten die nt toegezonden te 
wo rden. 

60 



8lj lage 9: Rapport van de Commlss ie Honorar lum/Studleschu ld (code 
14.1) 

Aan de Landelijke Vergadering van de Ned. Geref. Kerken. 

De commlssie die door de LandelUke Vergaderlng van Enschede werd 
Ingesteld ter bestuderlng van het vraagstuk van de honorer ing van 

de predikanten en het vraagstuk van de Z.g. studleschuld van predl
kanten heeft als gevolg van haar onderzoek bes loten u een tweetal 
aanbevelingen aan te bieden. 
De eerste aanbevellng be t reft de honorerlng van de dienstdoende predi
kanten; de tweede behelst een voorstel te komen tot het instellen van 
een studlefonds t.b.v. studenten die begeren onze kerken te dlenen als 
Dienaren van het Woord. 

De commissie stelt aan de kerken voor een honorering van de predikan
ten na t e streven die nauw aansluit bij de praktljk van de Stlchting 
Emeritaatsvoorzlenlng "S .E. V.". 
Aan de kerken wordt voorgeste ld de minimum - ultkeringsgrondslag van de 
S.E.V. als ultgangspunt te klezen VOOI' de minimum-honorerlng van de 
predlkanten. Voor het jaar 1987 bedraagt de mlnimum-grondsiag 
f 53438.-

DaarbiJ stipuieerr de commissie het volgende: 
a. Het vakantiegeld is in dit mi nimum begrepen. 
b. In dit minimum zijn eveneens begrepen: 

ziektekosten. waal'onder premle ziektekostenvergoeding 
boekenvergoeding etc . 
premies voIksverzekel'lngen. 
v r iJ wonen (15% van het honorarium indien de woning eigendom 
Is van de kel·k). 

Wanneer de kerk een of meer van deze uitgaven voor de predikant 
betaalt, wordt het aanbevolen minimum met deze bljdragen verlaagd . 

c. In dit minimum zljn Iliet begrepen vergoedlngen vaal' auto- en tele
foonkosten. 

d. Bij gemeenten met een ledental boven 250 wordt het aanbevolen 
minimum hoger gesteld. 

e . Bij een niet - volledlge dagtaak wordt het aanbevolen mInImum lager 
geste ld b.v, door toepasslng van een breukdeel. 

f. Bij predikanten beneden de leeftljd van 40 jaar wordt het aan
bevolen minimum ais voigt lager geste ld: 
leeftijd 30 jaar of jonger 80 % van de minimum-ultkerings -

grondslag S.E, y, 
leeftljd 3 } jaar 82 % 
leeftijd 32 jaar 84 % 
leeftljd 33 jaar 86 % 
enz. tot 100 0'0 is berelk t . 

g. Hoewel er hiJ predlkanten geen rechtstreekse relatle bestaat tussen 
honorering en arbeidstijd merkt de commissle nag op dat het aanbe 
veU ng verdlent e Ike predlkant het recht te verlenen op zes weken 
vakantie per jaar en op C! en wekeUjkse vrije dag. 

De studleschuld van predik.anten en s!udenten 

De commIssle ziet geen aanieiding voor de reeds in dienst zijnde predl
kanten met een voorstel te komen om het probleem van de studleschuld 
te helpen opiossen. Daarvoor zljn de gevallen te Incidenteel. WeI wll de 
commlssie duidel1jk stellen dat het probleem van de studleschuld van 

61 



minder importantie zai worden al s de kerken het advles m.b.t. de hono
rering van de predlkanten opvoIgen. 
De commissle vestigt de aandacht op het bestaan van een huIpverie
ningsorganisatie ultsluitend voor studenten (dus nlet voor reeds funge 
rende predikanten) In Emmeloord. 
Voo r een algemene regeling tot hulpverlening door de gezamenlijke ker
ken naast die van de Kommlssie Theoiogische Studenten te Emmelool'd 
zlet onze commissie geen aanieldlng. 
WeI geldt In het algemeen dat de aanschaf van vakllteratuul' biJ de 
theo logische studie In vel'houding tot andere academisc he studies VI'Ij 

duur is. Te de nken valt b.v. aan de aanschaf van Co mmentaren, waar
mee duizenden guldens gemoeid zijn. Voorts geld t in het algemeen dat de 
financHHe vooruitzlchten van de predlkanten erg beperkt zljn en dat de 
mogelijkheden van ouders etc. gewoon1ijk ook niet a1 te groot zijn. 
Het verdlent daal"om naar het oordeel van de commlssle aan beveling om 
aan studenten een bljdrage te geven voor de aanschaf van vaklitera
tuur. 
In het kader van een overgangsregel1ng zou aan enkele predikanten en 
oudere studenten met relatIef hoge studIeschulden met terugwerkende 
kracht een bljdrage verleend kunnen worden. 
Om deze doelstellJng te verwezenl1jken zouden de ke rken een Hteratuur
fonds kunnen Instellen. 
Tens lotte wll de commissie duidelljk stlpu leren, dat de bUdrage slechts 
verleend kan worden aan hen die verklaren de kerken als predikant te 
wUlen dienen en die na verkregen preekconsent de bevoegdheid verkre
gen hebben In de kerkdiensten voor te gaan. 

De commissie vool'noemd, 

J.F. Arends 
M.A. van HeIden 
J.H. Kamerbeek 
J. Kooiman 
F. de Vries 

(Noot: de commlssJe had een en ander in bijJagen nader uitgewerkt en 
gemotlveerdJ. 

Bijlage LO: Rapport betreffende ~St1chtlng InterkerkeUJke Belangen
behartlging Afkoop" (code 24. J) 

(Het rapport is opgesteld door br. J. Kooiman. die de Nederlands Gere
formeerde Kerken vertegenwool'dlgde In de S.l.B.A.) 

Geachte Heren en Broeders, 

Als vertegenwoordiger van onze kerken In het Algemeen Bestuur van de 
"Stichtlng Interkerkelijke Belangenbehartiging Afkoop" (S.l.B.A.), daartoe 
in 1981 benoemd door de Landelljke Vergadering van Breukeien, deel ik 
U het vo lgende mede. 
De verde ling over de dee lnemende kerken van de begin 1984 door het 
r1jk beschikbaar gestelde f 250 mlljoen, vermeerderd met de slndsdien 
verkregen rentebaten en koerswlnsten - In totaal ruim f 300 miljoen -
Is thans praktlsch vo ltoo id. De laatste bestllursvergadering van de 
S.LS.A. werd op 18 maart 1987 gehouden, In welke vergadering tot ont 
binding van de stlchtlng werd besloten. 
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De toegepaste verdeels leutel Is - in het kort gezegd - het aantal jaren 
dat de op 31 december 1983 In leven zijnde voorgangers (waaronder ook 
de emeriti) in de betreffende kerken actieve dlenst hebben verrlcht. 
Aangezlen de ter beschlkklng gestelde gelden krachtens wettelijk voor
schrlft dlenen te worden aangewend voor pensioendoelelnden heeft de 
LandellJke Vergaderlng van Enschede conform mijn desbetreffend voorstel 
aan de S.I.B.A. verzocht het aandeel van onze kerken uit te be talen aan 
de Stichtlng Emeritaatsvoorzienlng - bij we lke stichtlng al onze kerken 
zljn aangesloten - en aan de S.E.V. op te dragen de verkregen middelen 
een bestemmlng te geven conform haar doelstelling. 

Het aandeel van onze kerken In de totaal verdee lde som bedraagt 
f 2.897.926,- en werd aan de S.E.V. ultgekeerd als voigt : 
November 1985 voorL ultkering f 2.820.55 1 ,-
December 1986 s !otultkering f __ ", 77~74 , 

f 2.897.925,-

De S,E.V. heert inmlddels in overleg met de kerken besloten om het 
bedrag aan te wenden ter verhoglng van de dekklng van de jegens de 
predlkanten resp, hun nabestaanden bestaande verplichtingen. Daardoor 
konden de voorwaardelljke verplichtingen (dat zUn de verp lichtingen 
waarvoor nog geen dekklng aanwezig Is) voorzover stammende ult de 
jaren 1968 t i m 1972, worden omgezet In onvoorwaardelijke verpl1chtln
gen, 
Voorts Is besloten om voor de eerstkomende 6 jaren ook de ult de 
S.I.B.A,-uitkel'ing voortvloelende revenuen tot een globaal berekend 
bed rag van f 225.000,- per jaar te reserveren voor een verdere omzet
ting In de toekomst van voorwaardelljke in onvoorwaardelijke verpl1ch
tingen. 

Aldus handelende heeft de S.E. V. voldaan aan het wettelijk vereiste om 
de verkregen gelden aan te wenden voor pensioendoeielnden. 
Namens onze kerken werd desgevraagd door de praeses en de scriba van 
de vorige Landel1jke Vergaderlng een daartoe strekkende verklarlng aan 
de S.I.B.A, afgegeve n. 
Een cople van dit schrllven zend Ik aan de Commlssle Hoge OVerheid en 
aan de S,E,V. 
Met hoogachtlng en broedergroet. 

J, Kooiman. Doorn. 

8ijlage 11 : Concept besluit over de toelating van zusters etc., van 
de regia Kampen 

(Dit voorstel, ingediend op 28 mel 1988, zie punt 26, is op 3 september 
1988 a/s bes/ult aanvssl'd, zie punt 40, met de amendementen dIe 
onders8n het voorstel zUn verme/d) 

De Landel1jke Vergaderlng van Dronten heeft kennisgenomen van het 
rapport van de door de L,V. van Enschede, In haa .. zlttlng van 22 maart 
1986, Ingestelde commissle ter bestuderlng van de vragen rond de 
openstelling van het dlakenambt voor de zusters der gemeente , 

Zij constateert: 
I . dat de commlssle In haar rapport tot de volgende conclusies is 

gekomen: 
a. dat het Schrlftuurl1jk verantwoord is zusters te roepen tot het 

ambt van dlaken; 
b. dat het eveneens Schrlftuurlijk verantwoord is dat zulke vrou-
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welljke diakenen samen met de ouderlingen lId zijn van de ker
keraad; 

2. dat het rapport ter vergadering naast waardering veeI kritiek 
oogstte ; 

3. dat de bespreklng ter vergaderlng oak op deze L.V. niet tot een dui
delljke overeenstemming Ieldde over wat de Schrift ons In deze zaak 
leert; 

4. dat de ernstlge verontrusting in vele kerken over een eventuele 
roeplng van zusters tOt het dlakenambt sinds de vorige L.V. niet is 
verminderd. 

Zij overweegt ten aanzlen van het rapport: 
1. dat de commissle nauwgezet en voorzlchtig getracht heeft een ant

woord op de vragen te vlnden In de Schrlft; 
2. dat de stell1gheld van de conclusles echter niet strookt met de 

voorz!chtlge en ook weI aarzelende formuleringen in de exeger.ische 
gedee lten van het rapport (zoals: "het lijkt daarom meer voor de 
hand te llggen , dat ..... , "hebben we reden om aan te nernen, dat . .. N en 
"zou zo oak nlet het dlakenambt ontstaan zijn?N); 

3. dat de bespreklng van slechts twee teksten bij de eerste aan de 
commlssle gestelde vraag nlet beantwoordt aan de opdracht "de vo1-
gende L.V . breder van ad vies te dlenen"; 

4. dat de commlssle blj de behar.dellng van de tweede aan haar gestei
de vraag ten onrechte oprnerkt (bIz. 13), dat een bredere bespreklng 
van de teksten r Cor. 11 vers 3, I Cor. 14 vel's 34 tot 36 en r Tim. 
2 vel's 11 en 12 bulten het bestek van de aan haar gestelde vragen 
valt; 

5. dat, blj al het goede dat het rapport biedt, de basis in het rapport 
te smal en te onzeker is om de stellige conclusies te kUnnen I'echt
vaardlgen. 

Zlj over-,,¥_e~g~ ten aanzlen van een te nemen bes l uit: 
I. dat het rapport Illustreert, dat deze zaak in onze kerken nog lang 

nlet genoeg Is doorgesproken en onvoldoende ultgekristalliseerd om 
nu tot bes1ultvorrnlng te kunnen overgaan; 

2. dat de bespreklng ter vergaderlng dlt nog eens krachUg onder
stl'eepte; 

3. dat aan de vraag "of het verantwoord is zusters van de gemeente te 
roe pen tot het ambt van diaken" veeI meer vast zit dan tot nu toe 
In de verschillende rapporten aan de orde is geweest; dat deze 
vraag namelljk nlet beantwoord kan worden los van principHHe zaken 
waar je in deze zaak op stoat, zoals: 
- de wljze van argumenteren vanuit de Schrift. 
- de verhoudlng man-vrouw In het aigemeen en binnen de gemeente, 
- het karakter en de onderlinge verhouding van de ambten; 

4. dat bij een eventueel bes1uit in deze zaak van tevoren ook de con
sequentles voor de contacten met andere kerken moe ten worden 
overwogen; 

5. dat er meer tljd nodig is en elkaar ook gegund moet worden om tot 
een beslult In deze belangrijke zaak te kunnen komen; 

6. dat het de pllcht van de L. V. is de vrede in de kerken te bewaren 
en te bevor deren. 

Zlj ~p'reekt daarom J!J.j: 
I. dat het niet verantwoord is nu een antwoord op de ter tafe l llggen

de vraag te geven; 
2. dat het nlet wljs is als plaatselljke kerken op dlt moment zouden 

beslulten de 1Ijn van het commisslerapport te voigen; 
3. dat de vriJheld van de plaatselijke gemeente niet zover gaat. dat bij 

onzekerheld ten aanzlen van de Schrlftuurlljke tundering van een 
bepaalde zaak, een gemeente altijd vrlj is zljn eigen menlng te vol -
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gen, ongeacht de conseQuenties voor de band met de zusterkerken; 
4. kerken, die een of meer ambten weI hebben opengesteld voor ook de 

zusters van de gemeente, in Ilefde als zusterkerken te blljven 
aanvaal'den, echter met een dringend beroep op hen deze lIefde niet 
te overvragen door zusters af Le vaardlgen naar meerdere vergade
ringen. 

Zij bE!slui~: 
1. een commissie te benoemen met de opdracht: 

a. een vo lgende L.V. van advles te dien en over de vraag of het 
Schriftuurlijk en kerkeUjk verantwoord is zusters van de 
gemeente te roepen tot het dlakenambt; 

b. daarbij aandach t te besteden aan zaken, die onlosmakel1jk met 
deze vraag verbonden zljn. als: 
- de wiJze van argumenteren vanult de Schrift; 
- de verhoud ing man-vrouw In het algemeen en binnen de ge-
meente; 
- het karakter en de onderlinge ve rhoudlng van de ambten; 

c. daarblj te letten op wat In andere gerefo l'meerde kerken In 
btnnen- en bultenland over deze zaak gepubiiceerd 15; 

d. haar rapport tel' beschlkklng te stellen van de plaatsel1jke 
kerken, opdat meerderen zich erover kunnen bulgen en een brede 
discussie wordt gestlmuleerd; 

e. reakties vanuit de plaatstelljke kerken te vragen en te 
verzame len en te betrekken blj een eindrapport, dat nlet perse al 
op de vo lgende L.V. beschikbaal' hoeft te zljn; 

2. deze besliss lng mee te delen aan de Nederlands Gereformeerde Kerken 
van Amsterdam - Centrum en Eindhoven. 

Noot: blj de vaststelling van dlt besluit werden twee amende men ten 
aanvaard. 

In de uitspraak . punt 4, dlent de zin te elndlgen na "te blljven 
aanvaarden" . 
In het beslu lt . punt 1 b" Is als vlerde studleonderwerp toegevoegd: 
- de rechtmatigheld van een beroep op de christelijke vrijheid in 
dezen; 

Bij lage 12: Concept besluit over de toe iating van zusters etc. , van 
ds. W. Smouter (ingediend bij punt 26, verworpen bij 
punt 40) 

1. De LandelUke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken, 
bijeen te Dronten In 1988, heeft zich een en andermaal bezlggehou

den met het verzoek dat de kerk van Amsterdam-Centrum deed aan haar 
voorganger te Enschede 1985, namel1jk om ult te spreken "dat het een 
zaak van Christelijke vrijheid Is, als een plaatselijke kerk onder bid 
dend opzlen tot de Heel' een Zllster tot het dlakenambt roept". 

2. ZIj heeft daarbij allereerst kennls&.-enol!l~I"! van het rapport van de 
commissie, die door haar voorganger hlervoor was ingesteld . Deze 

commissie ko'mt tot het oordeel, dat het Schrlftuurlijk verantwoord Is, 
zusters der gemeente te roepen tot het ambt van dlaken en dat het 
eveneens Schrlftuurlljk verantwoord is, dat zulke vrouwelijke dlakenen 
samen met de ouderllngen lid zljn van de kerkeraad. 

3. Zlj hee f t verder k!!DJlisg§.D.9J!len van de uitspraken van verschillende 
region ale vergaderingen. die op dezelfde vraag vanuit de Schr lft 

ontkennend antwoorden. Slj teksten als Rom. 16: 1 en I Tim. 3: 11 blljft 
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het In dl sc ussle of hler van diakenen in onze ambtel}jke betekenis 
sprake Is . 

4 . Zlj overweegt dat dlt versc hll In ve rstaan van de Schrl(t well1cht t e 
verklaren valt ult de gehanteerde vraagstelllng, omdat noch het 

woord 8mbt noch het woord kerkeraad a ls 7.odanlg In de Bljbe l voorko
men, terwljl het omstreden Is of een dlaken t ot de kerkeraad behoart. 

5. ZIj overweegt verder, dat er a p twee be langrljke punten weI dulde
llJkheld te vlnden Is In Gods woord: 

a . In aHe gemeenten moeten oud sten a,a,ngesteld worden om o pzich t en 
t ucht uit te oefenen (Titus 1 :5-9). Aan hen wordt rege lrec ht de 
opdracht van Ch rlstus' wege doo rgegeven om de kudde Gods te hoe
den (t Petrus 5:2) , wat wij hebben ' ultgedrukt met he t woord ambt. 
Voor de ver vu ll1ng van dlt ambt denkt de aposte l Paulus aan man
nen (Titus 1:6), terwljl hij In teksten als I Cor. 11:3, 14 :34-36 en I 
Tim. 2:1 1-1 2 van de ve rschille nde onderde len van deze dlenst zegt , 
dat aIleen broeders ze zullen vervullen. 

b. Anderzljds Is in de Schrlft du ldellj k, dat mannen en vrouwen geliJ
kelljk ~ met Christ us bekleed- worden en dat de Geestesgaven, die 
aan leder gegeven z1jn tot welzljn van allen, ook aan vrouwen gege 
ven zlj n (vgl. Joel 2:28 en 29). Utt teksten als I Tlmotheus 3: 11 en 
5:1 - 16 blljkt, dat v rouwen ook In geordende dlensten binnen de 
gemeente werkzaam waren, waartoe ze door de gemeen te geroepen 
waren. In Romeinen 16:1, waar Fehe 'dlakonos' genoemd wordt, ver
wach t Paulus, dat de gemeente haar In haar dlenende funetle zal 
eren. 

6. Op grond hlervan ..§.preekt de L.V. lllJ: 
a. da t het van belang Is om In de ge meente van de aan zusters 

geschonken gaven gebruik te maken en dat de Sch rlft de rulmte 
bledt om dat ook in geordende dlensten te doen. lede re gemeente 
dlent hle r ze lf In ve rantwoorde l ljk held tegenovel' de He re Invulllng 
aan te geven. 

b. maar dat de dlensten van opzicht en tucht, verkondlging aan en 
he rderschap over de gemeente naar apos tolisehe regel door broeders 
vervuld dl enen te worden. 

7. Zlj ro~p_t de kerke n op om zich aan deze Sch rJrtuurllj ke richtlljnen te 
houden , daarblj rekenend met de 81tuat1e In elge n gemeente en de 

band met de zus terkerken. 

8. Zlj beslult deze ultspraak mee te de len aan de Nederlands 
Gerefo rmeerde Kerken van Amsterdam-Centrum en Eindhoven. 

8ljlage 13: Concept besluit over de toelatlng van zusters etc., van 
de Regio Noord Nederland (inged/end b/j punt 26, ver 
worpen bij punt 40) 

De regi a Noord-Ne derland, gesteu_nd door de kerk van Gronlngen, s t el t 
inzake het rapport v an de kommlss ie-'vrouw In het d1akenambt' voor 
aan de Landelljke Vergaderlng van Dronten, het vo lgen de ult te sp reken : 

De Lande lljke Vergaderl ng van de Ned. Gerer. Kerken, bljeen te Dron ten 

heeft kennlsgenomen van het Rapport van de kommlssle te r bestude
ring van de vragen rond de openstelling van het dl a kenam bt voor de 

zusters der gemeente, met name van haar konklusies, dat het Sehr1t
tuurlljk verantwoord Is, zusters der gemeente te roe pen tot het ambt 
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van diaken en dat het eveneens Schrlftuurl1jk verantwoord Is. dat zulke 
vrouweliJke dlakenen samen met de ouderllngen ltd zljn van de kerke
raad; 

heeft gekonstateerd , dat er In de Landel1jke Vergaderlng geen sprake 
Is van duldelijke eenstemmlgheid over de konklusles van het kom

mlsslerapport; 
heeft eveneens gekonstateerd, dat er reeds verscheiden jaren kerken 
binnen het kerkverband bestaan. dIe zusters toelaten tot het ambt 

van dlaken. zonder dat daardoor het (regionale) kerkverband geschaad 
blijkt te worden; 

is van mening, dat Inderdaad de eenheid van de kerken niet afhan
kelljk Is van eensgezlndheld over de vraag of zusters der gemeente 

mogen dienen In het ambt van dlaken; 
besluit geen ultspraak te doen over de vraag van de toelaatbaarheld 
van zus ters tot het dlakenambt; 
spreekt ult dat het een zaak van christel\Jke vrijheld der plaatsellj
ke kerken Is al dan nlet over te gaan tot het openstellen van het 

diakenambt voor zusters der gemeente , zonder dat dlt een oorzaak zal 
zijn van een breuk of verwijderlng tussen gemeenten, die een zijn In 
geloof en bel1jden; 

roept de kerken op in de desbetreffende beslultvorming rekening te 
houden met de relatle tot de zusterkerken. de chI'. gere!. kerken en 

andere kerken, waarmee onze kerken kontakt oefenen , en de samenle
vlng. 

Namens de regia Noord - Nederland der Ned. Geref. Kerken: 
(was getekend:) K. Muller . P. Kurpershoek, G.J. Lakerveld, J.Nles 
Namens de kerk van Groningen: 
(was get.) D. Holwerda, J. Vogel 

BlJlage 14: RAPPORT van de Commlssie voor contact en samenspre 
klng met andere kerken inzake contacten met buiten
tandse kerken. september 1987 (code 22.2) 

1. Qpl!r!!..cht 
(Zie de Akta van Enschede 1985/ 86, Art. 58, 59a en 118) 

2. W!l..r..kw!.t~~/sa~rn!Lnstell!!1g 
In de verslagperiode was de sectle bultenland die ten behoeve van de 
commissle als geheei bovengenoemde opdrachten heeft ultgevoerd, als 
voigt samengeste ld: Prof. dr. Ir. E. Schuurman, voorzltter, A.P. de Boer, 
secretarls, ds A. van der Dussen, ds J. Horsman, ds H.J. van der Kwast 
en F. Veltman. 
Sinds de vorlge Landelljke Vergadering heert de sectle vlermaal verga
derd. 
Tenelnde het functioneren van de sectle en het contact met buitenland
se kerken te verbeteren Is overgegaan tot een taakverdeling blnnen de 
sectle waarblj elk sectlel1d (o.m. via het lezen van kerkeUjke periodle
ken, Acta etc.) zich concentreert op en daarmee special1seert In de con 
tacten met de ke rken in een bepaalde regio. Correspondentle met bui
tenlandse kerken blijft plaatsvlnden via het sectiesecretarlaat. 

3. DtL Geref.orme_erde Kerke in Suld-AX!:.1.!s.~ 
In een aanvullend rapport Is reeds aan de vorlge LandellJke Vergaderlng 
berlcht dat de Natlonale Synode van Die Gereformeerde Kerke In Suld 
Afrika in januarl 1985 na ampeie overweglng besloot tot het aangaan 
van correspondentle met onze kerken. Met vreugde en dankbaarheid 
heert de LV van Enschede daarvan kennls genomen. 
Later dat jaar, In september 1985, waren de brs. F. Veltman en ds J.D. 
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Janse, die onze kerken vertegenwoordigden bij de Sinode Mlddellande, in 
de gelegenheld een gesprek te hebben met de deputaten van de GKSA 
voor correspondentie met bultenlandse kerken. Deputaten maakten daar!n 
duldelijk dat correspondentie met onze kerken wat hen betreft in elk 
geval Inhoudt: het over en weer toelaten van predlkanten op elkaars 
kansels, het aanvaarden van attestaties, het toelaten van bel1jdende 
leden aan de Avondmaalstafel, het sturen van synode-agenda en ultno
digen tot het bljwonen van synode- vergaderingen. Per brief is later door 
de GKSA-deputaten beves tlgd, dat het voorheen gehanteerde onderseheid 
tussen eorrespondentle In engere en rulmere zin nlet meer door de GKSA 
gehanteerd wordt. De sectie Is verh eugd dat er door deze In v ulling van 
de correspondenti e duldelljk sprake Is van een relatle met de GKSA op 
zusterkerknlveau. 
Behalve over het bove ngenoemde punt Is in de samenspreklng van sep
tember 1985 gesproken over de ontwlkkelingen blnnen de GOS. Wanneet 
volgend jaar In Harare geen klare beslulten worden genomen ten aanzien 
van de Gerefol'meerde Kerken in Nederland, zal de de GKSA waarschijn
lijk de banden met de GOS verbreken. Ook de zorgvolle sltuatle In Zuid
Afrika zeit Is onderwerp van gesprek ge weest, waarblj de broeders van 
de GKSA Is verzekerd dat in onze kerken met hen wordt meegeleefd en 
meegebeden. 
In januari 1988 za l O.V. de e.v. Natlonale Synode van de GKSA bljeenko
men. Onze kerken hebben via de seetle daarvoor een uitnodiging ont
vangen. Gelet op de prille relatie met deze kerken en de niet gemakke 
lljke wijze waarop deze destijds tot stand kwam, is besloten deze ultno
dIging te aanvaarden en een afvaardlging naar deze synode te sturen. 

4. S!!l~cle_ MJddellJlIls!~ 
De LV van Enschede besloot tot het aanbieden van correspondentle aan 
de zwarte zusterkerken van de GKSA, bijeenkomend in de Sinode Mlddel
lande waarln ook de kerken die zijn ontstaan ult het Nederlands Gere
formeerde zendlngswerk In Zuld-Afrlka, vertegenwoordlgd zijn. Tevens 
besloot de LV onze kerken door twee afgevaardlgden te doen vertegen
woordigen op de Sinode Middellande. Van :3 t i m 5 september 1985 hebben 
de brs. F. Veltman en ds J.D. Janse de zittlngen van deze syn ode te 
Hammanskraa l bijgewoond. ZIj hebben de broeders daar kunnen toespre
ken en blj die gelegenheld hun vreugde tot uitdrukking gebracht over 
het gemeenschappelljk beleden geloof In Chl'istus Jezus en gewezen op 
de gemeenschappelijke strljd tegen de dulvel. In Christus' kracht die en 
In Nederland en In Zuld-Afrika gevoel'd moet worden. 
Zonder enige bespreking werd vervolgens het voorstel van deputaten 
aanvaard "dat de Sinode zal besluiten tot de vestiging van forrnele ker
kelijke banden, Inhoudende korrespondentle met de Nederlands Gerefor
meel'de kerken". Over een uitwerklng van de vorm waarln deze COl'l'es
pondentie gestalte zal krljgen, is verdeI' nlet ges proken. Namens de 
synode werd onze delegatie nadrukkelijk gevraagd om steun en gebed. 
De bijeenkomst van de Sinode Middellande In sep tember 1987 is nllmens 
onze kerken bljgewoond door ds W.L. Kurpershoek. Deze zal tezijnertijd 
aan de seetle rapport u itbrengen. 

5. Chr~tlgn Re(orme_d_Qtnm:;h 
De contacten met de Christian RGformed Ch urch ziJn in de verslagperlode 
beperkt gebleven tot een gesprek met een CRC -delegatie 01) bezoek In 
Nederland in april 1986. BIj die gelegenheld Is onzerzijds een nadere 
verdu ide lljking gegeven van de krltlsche opmel'k lngen over de CRC In 
ons rapport aan de LV van Enschede, waarover In de kring van de CRC 
Ir r ltatie was ontstaan. Tevens is erkend dat de blj ons levende zorg 
niet op deze wijze te hunne r kennis ge braeht had moe ten worden. 
Gesp reksthema 's waren verdeI' de tegensteliingen blnnen onze ChI'. Gerer. 
zus terkerken en de theotogische ontwikke llngen binnen de Gereformeerde 
kerken. 
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Vanuit rinancUHe overwegingen heeft geen bezoek plaatsgevonden aan de 
jaarlijkse genera Ie synodes van de CRC. Nlet vanul t eigen direkte waar
neming , maar gebaseerd op kennisname van de Acta en van perspubUka
ties, heeft de sectle de indruk, dat de tegenstelllngen blnnen de CRC 
zich toespltsen, m.n. rond het gezag van de Hetllge Schrlft (Gen. 1-11 ). 

6. f\ustralle 
De LV van Enschede heeft in een brief aan de Reformed Churches of 
Australia het voorstel gedaan om een zusterkerkrelatle met onze kerken 
aan t e gaan. Dlt voorstel alsmede het voorstel van de Australische 
deputaten om daarom posltief te reageren is besproken op de synode van 
de Reformed Churches In spetember 1985. BlIjkens een schrUven van de 
Austral1sche deputaten "Is duidelijk geworden dat er tussen beide 
kerken een geestelljke eenheid is, die tot ultdrukklng komt in Hefde 
voor dezelfde Heer, toewljding aan hetze lfde Evangelle , bind ing aan 
dezelfde confess ie en het verlangen eer te geven aan dezelfde God". 
Gelet op de zusterkerkrelatle die al jarenlang met de Chr. Geref. Kerken 
bestaat, lijkt er geen geldige reden aanwezig waarom onze kerken nlet 
eenzelfde relatie met de uwe zouden aangaan, aldus genoemde brief. 
Vanwege een herstructurerlng v an de internationale relaties (de twee 
vormen van correspondentle In engere en ruimere zin zljn vervangen 
door de ene categorle van "churches in ecclesiastical fellow ship") heeft 
de synode van de Reformed Churches of Australia echter pas op de 
plaats gemaakt en ten aanz ien van onze kerken besloten "In dlt stadium 
een eerste contact met de Nede rlands Gereformeerde kerken aan te gaan 
op de volgende basis: 1. dat predlkanten - op bezoek of door een kerk 
beroepen - worden toegelaten op elkaars kansels, op vool'waarde v an 
een colloquium doctumj 2 . dat toegang tot het Avondmaal e n uitwisse
ling van attestatles word t onderworpen aan een onderzoek door de 
kerkeraad; 3, dat de kerken intensief met elkaar cor responderen tenein
de te verifieren In hoeverre hun confesslonele status en hun vIs Ie op 
actuele proble men dezelfde Is; 4. dat de relatie door de synode va n 1988 
opnieuw wordt bezlen, In het Iicht van het resultaat van de onder 3. 
genoemde cor respondent Ie . " 
Ter uitwerking van punt 3 hebben de Australische deputaten ons een 
aantal v ragen gesteld . o.m. over de uitkomst van de studies in on ze 
kerken over de v rouw in het ambt (de Austra llsche ke rken hebben daar 
zelf ook een studiecommlssie voor ingesteld), klnderen aan het Avond
maal en de vrijheid die het Akkoord van kerkelljk samenleven aan de 
plaatselijke kerken laat. Onzerzljds zijn deze vragen zo goed mogelijk 
beantwoord. waarblj de broeders In Australi o,m. toezending van het 
rapport inzake de v rouw In het ambt is toegezegd, 
In dit verband merkt de sec tie op, dat eventu ele besluiten van de LV 
inzake de vrouw In he t dlakenambt, die afwUken van de praktljk terzake 
in andere gereformeerde kerken in de wereld, naar verwachtlng ook in 
de l'elatie met bultenlandse kel'ken tot discussie aanleidlng zai geven. 
De sectie vestlgt er de aandacht op, dat de omwikkellng In de Christian 
Reformed Church heeft laten zien, dat toelatlng van de VI'OUW tot het 
ambt van dlakones - op voorw aarde dat dit scherp 15 afgegrensd v an 
het ouderllngenambt - blnnen deze kerken een pac1flcerend effect heeft 
gehad. Naar het. oordeel van de sect Ie zou een dergeUjke beslultvorming 
In onze kerken eveneens een paciflcerend effect hebben op onze re lat ies 
met buitenlandse kerken. 

7. Nle_~~-Zeelaf!d 

De contacten met de Reformed Churches of New-Zealand zljn In de ver
slagper iode gestagneerd , doordat het door de LV van Enschede genomen 
besluit om correspondentle met deze kerken voor te stellen, vervolgens 
niet door de LV aan deze kerke n Is meegedeeld. Aangezien dlt verzuim 
pas na ver loop van anderhalf jaar is bemerkt. heeft dat tot een forse 
haperlng in de onderl1nge communlcat.le geield. De draad Is echLel' in de 
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loop van 1987 weer opgevat. De Nleuwzeelandse kel'ken lijken geneigd 
voorshands een voorztehtige houdlng aan te nemen tegenover het ver
zoek van de LV, en willen graag onze kerken eerst veel betel' Jeren 
kennen a lvorens verdergaande beslulten te nemen. Deze houding wordt 
onzerzijds toegejuleht, omdat alleen op basis van een reeie kennls van 
elkaal' een zinvolle relatle mogelljk Is. 

8. f~aJlkrJjk 
Met de Egl1ses Reformees Evangel1Ques Independ antes zijn van onze zijde 
in de vers lagperlode geen formele co ntacten geweest. Wei heeft ds K. 
Boersma behal ve de Chr. Geref . kerken ook onze kerken vertegenwoo rdigd 
op de synode van de EREI-kerken In 1985. Mede op zljn initiat.ief is In 
de periode daarna de Stlchtlng Steun Gereformeerde Ker ken In Frankrijk 
opgerieht. Van het stiehtingsbes tu ul' maken broeders en zusters uit ehr . 
Geref. en Ned. Geref. krlng dee l uit. Ook twee leden van onze sectie 
hebben - overtgens nadl'ukkeiijk op pe t'soon iij ke tite l - in dlt bestuur 
zitt ing. De stichting beoogt via ftnancieie steun voor conc rete projecten 
(o.m. op het geb ied van huisvesting t.b.v. evangellsatleposten) de gere 
formeerde broederschap In de Franse ve rstrooilng te steunen. 
De kerkelljke contaeten met de EREI-kerken zuIlen wat de sect Ie be treft 
in de komende tljd gelntens iveerd worden. 

9 . ~~Il}b~ 
De sectle heeft van de Vrijge maakte kerken van Oost - Soemha bericht 
on tvangen dat zij met blUdschap kennls hebben genomen v an de besluj 
ten van de LV va n Ensehede inzake Soemba . Tevens hebben deze kerken 
ons ge me ld dat zij aan de Vereniglng SOS hebben gevraagd namens hen 
zich tot de Ned. Geref, kerke n te wenden met het oog op s teunvel' len lng. 
SOS is op dat verzoek ingegaan en van alle brleven aan de plaatselijke 
kerken heeft de sectle een afsc hrift ontvangen. Naar a anIeidlng daarvan 
heeft de sec tie met een SOS -deIegatie over leg gep leegd over de In ter
pretatle en ultwerking van de beslulten van de LV van Enschede. 
Het Is de sec tie ge bleken dat de wens om een delegatle ult onze kerken 
te mogen ontvangen sterk leeft blj onze Soembanese zusterkerken. De 
sectie Is van oo rdee!, dat het wenselljk is binnen enkele jaren aan dlt 
verzoek te voIdoen, niet In het mlnst vanwege de al zeer iangdurige 
band die er met deze kerken bestaat. 

10. Ovetlg~ contacten 
Me t andere kerken zij n er In de verslagperiode geen contacten geweest. 
Aangezien onze kerken geen uitnodiglng ontv ingen voor In de Internati
onal Conference of Reformed Churches te Edinburg 1985 heeft de sec tie 
in die rlchtlng geen actl v lteiten ontploold, in overeenstemmlng met de 
opdracht van de LV van Enschede. De volgende ICRe wordt D.V. in 1988 
in Canada gehoude n. Mede geiet op de ontwlkkellngen rond de GOS acht 
de sectle het raadzaam de on twikkeling van de Ie Re goed te vo Igen e n 
t .a.v. de bijeenkomst van 1988 eenzelfde gedragslUn te vo lgen als in 
1985. 

11. Derde Wereld 
Via d--ekerke il.fke pers Is In de afgelopen tij d ultvoerlg berich t ove r de 
wijze waarop vanult onze kerken hul p wordt verleend bij het t heo loglsch 
onderwljs In Afrika, m.n. aan de evangellsche theologlsche tacultelt In 
Bangui. Vanult de Ned. Ge ref . kerken Is daar college gegeven door de 
brs. dr . K. van del' Toorn. drs. D.A. Westerkamp. drs. H. de Jong e n drs. 
A. van del' Dussen, terw1j1 bij de verantwoordelijke stlchtlng de berel d
held bestaat deze vorm van "theoIogische ontwlkkellngssamenwerklng" 
voort te zetten. 
De sectle Is van oordeel, dat op deze wljze een voortreffelijke bUdrage 
wordt geleverd aan datgene, waarop de LV van Enschede In punt 5 van 
zUn opdracht aan ons het oog had. De sectie ziet dan ook momenteel op 
dlt terrein voor zichzelt geen verdere taak weggelegd. 
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12, ;'inancien 
In de afgelopen jaren heeft de sectle steeds zijn werk verrlcht zander 
t e beschikken over een door de LV goedgekeurde begrotlng c.q, vastge
steld budget, Ook al heeft de sectle in flnancie e l opzleht steeds ge
streefd naar zelfbeperklng, tach acht zij dit, gelet op de relatief grate 
bedragen die met het contact met bultenlandse kerken gemoeid zijn, geen 
ide ale gang van zaken, 
De seetle legt de LV dan ook voor de jaren 1988 t i m 1990 de volge nde 
begroting vaor: 
Secretariaats- en vergaderkosten, abonnementen 
Reis- en verblJjfkosten Zuid-Afrlka 
Rels- en verblijfk. Soemba, Australte, Nieuw-Zeeland 
Reis- en verblJjfkosten Verenlgde Staten 
Onvoorzien 
Totaal 

13. f,3j,!.tt~.nJ ~tndse predlkanten 

J 1000 ,-
4000,-

12000,-
3000, -
~~Q<L0--,.:: 

f 25000 , -

Enkele Ned. Gerer. kerken zijn In de afgeiopen tijd geconfronteerd met 
medede llngen van buitenlandse predlkanten dat zlJ gaal'ne een beroep 
vanult onze kerken In overweglng zouden wil1en nemen . Wellicht ten 
overv loede wijst de sectle erop dat In dit SOOl't gevallen het Akkoord 
van kerkel1Jk samenleven , artt. 5 en 7, voor zoveel als mogellJk is. toe 
passIng dient te kr1jgen. Het ligt voor de hand da t de betrokken kerke
raad C.Q. regionale vergadering daarbiJ het advtes Inwint van onze sec 
tle. Het opste llen van een regel1ng terzake door de LV ware te over 
wegen. 
Oat geldt ook voor het voorgaan van buiteniandse predikanten in een 
van onze kerken. Wij achten het een goede zaak dat bultenlandse predl
kanten die In onze kerken wensen voor te gaan, zlch allereerst zelf 
aanmelden bij de sectle, di e zlch ervan vergewist of de ovel'eengekomen 
regels zljn nageleefd en vervolgens hiervan berlcht doet in de kerkelljke 
pel's. Ook zou het wensellJk zljn dat kerken die l'echtstreeks In contact 
komen met buitenlandse predikanten die blj hen wensen voor te gaan, 
zich voo r advies In verbinding stellen met de sectie, 

14. V09l'stellen 
De commlssie stelt de LV voor het volgende te besluite n: 

De LV heeft kennlsgenomen van het rapport van de Co mmissie voo r 
contact en samenspreklng met andere kerken (seetle buitenland ) 
inzake de contacten met buitenlandse kerke n. 
Zij draagt de commissle op 
1. die actlvltelten te ontpiooien die kunnen blJdragen aan het t ot 

standkomen van correspondentie met de Reformed Churches of 
Australia en de Reformed Churches of New-Zealand; 

2. de contacten te onderhouden met de Christian Reformed Church, 
de Vrljgemaakte kerken van Oost-Soemba, Ole Gereformeerde Kerk 
in Suld -Afrlka en de Slnode Mlddellande; 

3. voort te gaan met het leggen en onde rhouden van contacten met 
andere gerefol'meerde kerken in de were ld, waaronder de Reformed 
Church in Japan, de Orthodox Presbyterian Church en de fo.:gllses 
Retormees Evangellques lndependantes de France; 

4 . met het oog op de contactoefenlng met deze en andere kerken 
vertegenwoordigers aan te wlJzen , Indien onze kerken een ultno
diging ontvangen am aanwezig te zijn bij de International Confe 
rence of Reformed Churches die in 1988 In Canada wordt gehou
den. 

Zlj machtigt de commlssie in de jaren 1988 t i m 1990 uitgaven te 
doen tot een bedrag van J 25.000,--

(was getekend:) E. Schuurman, voorzitter; A.P. de Boer, secretaris. 
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Bljlage 15: Aanvullend rapport van de Commissie voor contact en 
samenspreklng met andere kerken inzake contacten met 
buitenlandse kerken (code 22.4.1 / 3) 

.4.. Rapport van ds J. Vonkeman 

Waal'de Broeders, 

Waar Uw commissie- bultenland mij einde vorig jaar verzocht om met ds 
H.J. van del' Kwast de Synode van "Die Gereformeerde Kerke In SA" blj 
te wonen, zult U mij hopelljk toestaan een persoonlijk en vertrouwelljk 
kommentaar -met een verzoek- In Uw midden te leggen; dat naar aan
lei dIng van wat daar in Potchefstroom aan de orde was, zo u wilt als 
verlate bljlage bij het rapport van mijn hand dat op Uw vergadering 
dient. Ik doe dat ook als lemand dIe In Zuid-Afrlka wonend, en lid van 
een van de Dopperkerken, weI ongeveer meent te weten hoe men hier 
tegen de Nederlands Gereformeerde Kerken aanklJkt. 
Kort gezegd zou het aanbeveling verdienen om de cOl'respondentie W3ar
am wij als Nedel'lands Gereformeerde Kerken Indertijd gevraagd hebben 
serieus te nemen. En dat nlet om de zaak van de zen ding te bevorderen 
maar om wat correspondentie tussen kerken lnhoudt. Het wil toch een
held tot ultdrukking brengen tussen kerken die daaraan door afstand 
kerkverbandelljk niet toekomen. 
Zo Is het onze pllcht -dacht Ik- ernstig kennis te nemen van de krlti
sche vragen die gesteld zijn -nu voor de tweede maal - ten aanzien van 
het Akkoord van kerkelljk samenleven. en te overwegen of deze vragen 
dIe zich concentreren op punt 2 van de Verklarlng en art. 34 van het 
Akkoord, nlet terecht zlJn. Waar wlj door de brll van de beUjdenls (NGB 
art. 30- 32) naar de Kerkorde kijken is de vraag gewettigd of het van 
pas Is tevoren vast te leggen dat de kerken die het Akkoord verwerpen. 
toch een met de anderen zljn In geloof en belijdenls. Een akkoord of 
verbond wordt van zijn kracht beroofd indien tevoren al ervan wordt 
uitgegaan dat het niet aanvaard wordt. Zo doen we toch niet met af
spraken die we In de ke rk -coram Deo - met elkaar aangaan? Schrapplng 
van punt 2 houdt zeker nlet In dat een kerk die het Akkoord niet aan 
vaardt, nlet meer als Mm In geloof en belijden geaccepteerd wordt maar 
het houdt weI in dat zo'n kerk de plicht heeft van afwijkend gevoelen 
rekenschap te geven. Ultzonderlng blljve uitzonderlng en worde nlet als 
wettlge regel v ia een verklaring geljkt. 
8venzeer wordt vreemd aangekeken tegen art. 34. tegen de laatste zln 
snede van het rekenschap geven. Als afgevaardlgden konden wij nlet 
hard maken dat hier lets andel'S wordt gezegd dan elk doe wat hlj goed 
vindt maar we meld en dat elkaar wei even. 
Hier is ook de invalspoort - zo wordt gesteld- vaal' afwljkende praktljken 
als klnderen aan het Avondmaal. lets dat -zo Is me ook nu weer geble
ken- aan onze Nederlandse Gereformeerde kerken wordt gekoppeld. Dat 
doet men daar. 
Daarom wll Ik U vragen na te denken over deze krltiek die in een goede 
geest Is Ingebrac,ht, en daarover In gesprek t e treden met de Deputaten 
van de GKSA of langs welke ordelijke weg ook maar. En in elk geval 
aanbevellng 2.4.5 te aanvaarden door de broeders van onze Dopperkerk 
uil te nodJgen naar de Landelijke Vergaderlngen om ook zo een gesprek 
op gang t e krljgen. Wan nee I' wij nu weer de gestelde vragen naast ons 
neer zouden leggen zouden we op zlJn minst de tndruk wekken de ge 
stelde regeis voor correspondentle te negeren , en het In elk geval vaor 
afgevaardigden van onze kerken bitter moellijk maken eerlljk in gesprek 
te treden met broeders van de Dopperkerk. 
Tenslotte maken we het anszelf moeUijk. We zoe ken Internatlonale 
contacten In de Schrlftgetrouwe Gereformeerde wereld maar presenteren 
onszelf daar met een tamelijk afwIJkende kerkorde. Je zou de vraag 
kunnen stellen of ult het contact met kerken van andere landen nu 
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nlet bJijkt dat de tljd van God die we samen verwachten (art. 31) thans 
Is aangebroken om maar gewoon naar de DKO terug te keren. 
Op de Synode is ook nu weer gebleken dat het gezicht van onze kerken 
voor een deel bepaald wordt doo r die paar kerken onder ons die duide
IIJk eigen wegen denken te moe ten gaan. Ik heb ter Synode gezegd dat 
dat onze zwakheld is in de kerkelijke wereld; het vasthouden van die 
kerken stelt ons bloat aan aanvallen maar tegelijk is dat onze kracht 
voor God de Heer. We sturen elkaar zomaar nlet de woestljn In. Maar ik 
zou deze kerken wei willen vragen voorzichtig e n ternghoudend op te 
treden. Het ene schaap mag ook wei aan de negenennegentig denken. 
Wanneer men zegt: de Schrift gebledt ons bepaa lde wegen te gaan, dan 
beseffe men dat de Schrift ons ook gebledt met elkaar rekeni ng te 
houden. 
Met hartelIjke dank Vaa l' Uw aandacht , broeders, e n Gode bevolen, 

Gl'oothoek 
Richmond (Natal), 3780 
Postbus 121 
Rep. van Suid-AfrIka 
18-02-88 J . Vo nkeman 

8: Rapport "-an een bezoek aan de 43ste Nat.ionale Synode ~'an "Die 
Gereform eerde nerke in SA ", gehouden in Pot.che[st.room, 5f 19 jan uari 
1988 (code 22.4.2) 

Beperklng: Mijn verslag zal zich met name bezig houden met de zaak van 
de kerkelijke correspondentie, tot stand gekomen op de vo rige Synode 
van deze kerke n en nu met aile macht aa ngevochten doo r de Gerefor
rneerde Kerken (Vrijgemaakt) oftewel GKN(V) In verbond met die "Vrlj e 
Gereformeerde Kerke van SA (VGKSA). 
Deze bepe rking suggereert niet dat andere zaken op de Synodetafel van 
minder gewicht wal'en, Integendeel. zaken als II dmaatschap van de GOS, 
vo lkerenverhouding in Zuld-Afrlka, vrouw en ambt, en andere, In deze 
vergaderlng aan de orde gekomen, zijn In ons hele in t ernat lonale gere
formeerde wereldje actueel vandaag. Graag laat ik het aan miJn gewezen 
medeafgevaardigde, ds H.J . van del' Kwast , over U In te lichten over dlt 
alles. Naar onderllnge afspraak be perk il-.: mlj to t de cor respondentle, zo 
belangrijk voo r ons zlcht naar buiten en ons zendingswerk In Nata l, zo 
verrassend tot stand geko men in 1985 en nu zo rei veroordeeld door di e 
eens onze kerkelljke broeders waren, dat ik mij meer dan eens 
beschaamd voe lde tegenovel' onze goede Dopperbroeders. Gaan wij dan zo 
met elka ar om In Nederland? 
JnJeldlng: De synodescrlba , de ons niet onbekende ds Dirk Postma, stelde 
ds Van der Kwast aan de vergaderlng voor voordat deze aan het woo I'd 
kwam om, naar gewoonte , de groeten over te brengen van de Nederlands 
Gereformeerde kerken (NGK). Orodat wij belden als afgevaardlgden toen 
reeds bekend waren met het zware gesch u t dat in de agenda gereed 
stond op onze kerken afgevuurd te worden, hadden wij tevoren afge
sproken, dat ds Van del' Kwast niet de aantijglngen heftig ontkennend, 
een beeld va n vo lmaakte kerken zou schetsen maar -wat we ook zijn
van aangevochten kerken zowel van bulten af als naar binnen toe. Er 
zijn verschillen in ons midden die mogelljk vreemd overkomen naar bui
ten toe maar dIe ult onze geschledenls van tot tweemaal toe geplaagde 
kerken, verklaarbaar zijn. Met zekere verschljnselen binnen de krlng 
van ooze kefken zijn we nlet allemaal even gelukkig. U kunt ons echter 
aflezen uit ons zendlngswerk, dat onze credentiebrief Is . Deze met grote 
aandacht gevolgde toespraak heert veel goed gedaan in de vergaderlng: 
z6 zljn wij als NGK. 
HeLg~schut: Van drie verschillende kanten stonden de vuurmonden op 
onze kerken gericht om toch maar de Doppe'rs (GKSA) ervan te overtui-
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gen dat zlj nlet een zijn in leer, dienst en tucht met de ver afgedwaal
de NGK, en dat daarom de bestaande correspondentie een onoverkomelijk 
strulkelblok Is voor de GKN(V) en diens vennoten om banden aan te 
knopen met de GKSA. 
Op tafel lag ten eerste een bezwaarschrift van de Kandelaar-gemeente, 
de oude gemeente van wijlen Dr. C. van der Waal die na ziJn dood tot 
het Dopperkerkverband toetrad. Het is een verzoek om herziening van 
het correspondentlebes)uit van 1985. Nadat talrUke voorbeelden van 
Independentisme en )eervrijheid (alles van v6ar 1985) genoemd zUn, 
wordt concluderend gezegd: " .... duldel1k dat die NGK op 'n revoluslonere 
wyse en dus onwettlg tot stand gekom het as gevolg van 'n neiging na 
lndependentisme en leervrljheld". 
Het stuk werd ter bestuderlng In hand en gegeven van de bezwaar
schriftcommissle IV onder voorzltterschap van ds F.R.P. de Bruyn. 
Ten tweede waren ter tafel brleven van de Synode van Spakenburg van 
de GKN(V) en hun Deputaten-Bulten)andse Kerken. Ook hler wordt 
gesteld, dat de correspondentle met ons een verhlndering Is om tot ker
kelljk contact tussen de GKSA en GKN(V) te komen. Slechts na wegname 
van dit strulkelblok kan dan gepraat worden over andere moellijke 
zaken als GOS enz. Een memorandum was toegevoegd waar!n wordt be
weerd dat blj de NGK In feite een gereformeerd kerkverband en gerefor
meerde kerkregering ontbreken. Door de Invoerlng van het Akkoord van 
kerkeI1jk samenleven hebben de NGK bewust gekozen voor ioslating van 
de gereformeerde KO. Onder de afwljkingen van de gereformeerde leer 
worden genoemd de bestrijding van zondag 22, de praktljk van klnderen 
aan het Avondmaal en de aanval op de leer van ultverkiezing en ver
werping door Drs. W.G. Rletkerk. 
Deze stukken werden voor commentaar toegevoegd aan de Commissie 
Oecumenlciteit-I1 onder voorzitter Os J.J. de W. Kruger. 
Zo ook het laatste geschut, ziJnde een brief van de synode van de 
VGKSA, die spectaal nog bljeen was gekomen in Oktober '87 om de ver
houding met de Dopperkerk te bespreken. In deze brief wordt ook 
gesproken over het nieuwe struikelblok op de weg tot eenwordlng en 
adhesle betuigd met het memorandum van de GKN(V). Wij als NGK zijn 
belangrijker op deze wereld dan wij vermoeden konden. 
E:n passant merk lk nog op dat In de eerste 2 stukken uitdrukkellJk 
vermeld wordt, dat verbreking van de correspondentle met ons geen 
elnde van de zendlng In Natal hoeft te betekenen. Ole mag onveranderd 
voortgaan hoewel plaatselijke kerkeraden van de GKSA dan weI de zen
del1ngen eens nader aan de tand moeten voeien, aldus de brief van de 
Kandelaar-gemeente. 
Qe striJg: De deputatle uit Nederland van de GKN(V) plus de Voorzltter 
van de laatste Synode van de VGKSA (resp. de broeders Kamphuls, Van 
der Kolk en Boessenkool) gaven te kennen l1ever In de commissie te 
willen spreken dan In de plenaire zitting. Vooraisnog. De stukken glngen 
bljaldlen zonder verdere bespreklng naal' de betreffende commissies. 
Het bezwaarschrlft van de Kandelaar-gemeente werd toegelicht door 
ouderllng Meyer, de eertijdse predikant. De predikant van deze gemeente, 
ds N. Droomer, zou later ter Synode nag verklaren zlch geenszins achter 
het revisieverzoek te kUnnen stellen. Toen het stuk werd toegelicht 
kwam me een gedichtje van Staring In de geest: 

'toen plantte hlj zijn grof geschut 
en schoot de halve sUd tot prut'. 

Als afgevaardlgden waren we verbljsterd over de ongenuanceerde felheld 
en grofheid waarmee nog eens werd aangedikt wat al In het nlet bepaald 
vrlendelljke bezwaarschrlft stond. lk heb dan ook later In de vergade
ring o.a. gezegd dat we elkaar v66r alles maar moe ten afvragen hoe we 
als broeders, zo na aan elkaar, met elkaar omgaan naar het Evangel1e. 
Moeten we breuken ontmaskeren (aid us de Utel van een artikel van 
Prof. Kamphuis over de NGK) of breuken helen? 
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Op de latere eommlssievergadering hebberi we prettige contacten gehad 
zoals trouwens overa l ter' synode: vanuit de zendlng zijn er zove le 
broeders ons dlerbaar geworden. Op de commissie hebben we geenszins 
ontkend dat wlJ als kerken problemen hebhen, ook met elkaar soms waar 
we het kerkrechtelijk niet eens z1jn en waar we bljvoorbeeld In grote 
meerderheld niet voelen voor klnderen aan het Avo ndmaal maar dat we 
eerst geroepen zijn elkaar vast te houden -nlet elkaar de woestljn In te 
sturen- ook al maken we onszelf daardoor een kwetsbare schietschijf 
v~~r gereformeerde scherpschutters. 
De eommissie rappol'teerde at spoedlg terug in de Synode en beval aan 
dat aan het verzoek van de Kandelaar-gemeente niet moet worden vol 
daan. De kel'keraad is Immers in gebreke gebleven om nleuwe getu!genls 
over zogenaamde neiglngen tot independentisme of leervrUheid naar 
voren te brengen van iodanige aard dat het beslult tot eorrespondentie 
van 1985 veranderd moet worden . 
V~~r de dlseussie gaven zich een zevental broeders op van wle er 3 het 
duidelijk oneens waren met het commisslevoorstel. Toen tot stemming 
werd overgegaan bleek het commissierapport de steun te hebben van 
zowat de ganse vergaderlng. We zagen slechts 6 tegenstemmende handen. 
Toen kwam het commlss1erapport met aanbevel1ngen t.a.v. de brleven en 
het memorandum van GKN(V) en tegelijk daarmee het rapport van depu
taten-eorrespandentie met buitenlandse kerken die samenspreklngen 
had den gevoerd zowel met een deputatie van onze kerken (de broeders 
Janse en Ve ltman) als met een deputatie van de GKN(V) die Potchef
stroom had bezoeht. Het rapport reageerde ook op de brief van de 
VGKSA. 
Nadat de aanbevellngen en bevlndlngen op tafel waren gelegd maakten 
de Vrljgemaakte broeders van de gelegen held gebrulk het hunne te zeg
gen. Het glng uiteraard weer over ons. V~~r de GKN(V) is feltelljk nlets 
veranderd in hun relatle tot de GKSA. Was het aanvankelljk de Gel'efor
meerde Kerk-Synodaal die vanwege haar banden met de Doppers, het 
grote struikelblok vormde voor de GKN(V), thans zljn het mutatis 
mutandis de NGK. Want men beseffe wei: de leer der Schrift Is blJ ons 
nlet vell1g. Oat was al gebleken t.a.v. Zondag 22, het blljkt ult de hier 
en daar gevolgde prakttjk van kinderen aan het Avondmaal , uit de on 
weersproken aanvallen van genoemde Rletkerk op de Leerregeis van 
Dordt. In dIe gemeensehap zijn er wolven aan het werk voor wle de 
schapen van de Heer nlet vell1g zij n . Dlt moge dan nlet s laan op die 
twee brave afgevaardigden van de NGK tel' Synode aanwezlg maar het 
gaat daar verkeerd. 
Na enige dlscussle werd toch -ondanks het zware geschut uit Neder 
land- de commlssleaanbevel1ng met vrijwel algemene stemmen aangeno
men. En die houdt in om het gesprek met de GKN(V) voort te zetten via 
de deputaten hoewel nu al een 30 jaa)' lang de correspondentle van de 
hand gewezen Is. ~Daarom moet die deputate dIe GKN{V) konfronteer met 
die kernvraag n1. of die GKN(V) die GKSA as een hulle beskou in die 
geloof soos blyk ult dleselfde belydenisskrlfte en dieselfde Interpretasie 
daarvan (m.a.w. een in leer, diens en tug)". nit voort te zetten gesprek 
-zo moge ik ten overvloede nog opmerken- worde dus gevoerd tegen de 
achtergrond van de voortgezette correspondentle met ons. 
D~ __ .'y:rede: Deze Is dus vellig gesteld. En dat Is belangrijk niet aileen 
vao r onze Na talse zen ding maar ook voor onze klelne kerken zelf die, 
waar de Heer in deze wereld broeders geeft, deze broeders ook vlnden 
moe ten en met hen verkeren volgens de onder ons ge ldende regels . 
De broeders van de GKSA blljven evenwel enkele vraagtekens plaatsen 
blj ons Akkoord van kerkelljk samenleven. In 1985 al had de Synode 
ultgesproken dat verdere kerkl'eehtelUke bezlnning ten aanzlen van punt 
2 van het Akkoord nodig is. De Synode gaf dan ook Deputaten nu op
draeht om met ons hlerover In gesprek te treden. Vanuit de vergadering 
kwam ook het amendement -dat aanvaard werd- om nu reeds tlJdens de 
Synode samen te spreken met de vertegenwoordlgers van de NGK vooral 
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over punt 2 van de Verklarlng en art. 34. Er was een gevoel van te
leurstelling te bespeuren dat er sinds 1985 van verder overleg en 
bezlnning bIljkbaar nog nlets was terechtgekomen. Men had we i lets 
verwacht. Ook gezlen het door ds P. Ve ldstra In 1985 gesproken s lot
woord na de totstandkomlng van de correspondentle: " ... tens lotte beloven 
wij U de op deze wljze geuite krltiek op onze kerken serleus te zuBen 
nemen, die over te brengen naar onze Synode en erop aan te dringen om 
ernstig daarop te bezinnen". 
Vandaar dat men zeker wilde stellen dat nu In de toekomst weI iets aan 
ovel'leg en bezlnnlng gedaan zal worden. Uw afgevaardlgden kregen 
daarom ook een aanbevellng mee ter vooriegging aan de Landelijke Ver 
gaderlng waarvan lk de tekst separaat bijvoeg. Want e r Is we i een 
zekere bezorgdheid aanwezig of wlj namelijk ult over-reaktie op het 
jongste kerkelljke verleden en In de hegeerte ten koste van aIles blj el
kaar te bl1j ve n nlet tevee l openingen geven in de rlchting van inde
pendentisme in ons kerkel1jk akkoord . 
Het is verkwlkkend te ondervinden hoe een buitenlandse kerk eerst de 
broederhand naar ons ultsteekt, die daal'na vasthoudt tegenover felle 
aantijgingen van buiten en daarna op grond van de broederschap krltl 
sche vragen stelt. Daarblj steekt een binnenlandse kerk van vrljgemaak
te huize weI schrll af die toch hlstorlsch zoveei dlchter blj ons staat. 
Men kan in zljn bultenlandse contacten Je ren hoe we naar het Evangelie 
met elkaar kunnen omgaan. Alleen a1 daarom is correspondentie de 
moeite waard voor ons die in het verleden aan dat broederiijk-met-el
kaar-omgaan ontwend waren ger aak5t. Zoa ls de Dopperbroeders de cor
respondentie-Vriendschap ernstig nemen -zo heh ik duldeiljk trachten 
te maken- zo is het mUn vurige wens en bede dat ook wlJ dat zuBen 
doen ook al zouden we de gestelde vragen hier of daar wat lastig vin
den. 

Met broedergroeten, J. Vonkeman 

c: Bijlage bij bovenstaand veJ'shg: uJttJ'ekseJ uit de besJuJten van de 
43e NationaJe Synode van HDie Gereformeerde Kerke in SA , jan. 1988 

2. t!lty_oering. ~.!l..QPdl'ag 1.1 (vir kennisname): 
2.1 U kommlssie het die afgevaardIgdes van de NGK(N) in 'n 

broederlike en openhartlge gees ontmoet en gespl'e i.: met hulle 
gevoer soOS aan ons opgedra. 

2.2 U kommissie het uitgegaan van de voigende vertrekpunte: 
2.2.1 Die primere vertrekpunt LO. V. die vraag oo r kerkverband (kor

respondensle) is die Skrif en die helydenls. 'n Deugdellke kerkre
gering word egter ook in die konfessle geimpliseer (NGB art. 27-
32 ). 

2.2.2 Die verskille tussen die "Akkoord" en die Dordtse Kerkorde moet 
In die llg van die Skrif en belydenis (as bronne vir tn kerkorde) 
bepaai en gceevalueer word. 

2.3 U kommlssle se Indruk 001' die "Akkool'd" kan soos vo lg saamge 
vat word: 

2.3. Die "Akkoord" het ontstaan u lt oorreaksie en verset In 'n pole 
miese en kontrovel'siiHe tydperk In die Neder landse kerklike 
situasie. Dit Is 'n kompromis tussen die oorgrote meerderheid in 
die NGK(N} vir wle die DKO steeds rlgtlnggewend Is, en 'n klein 
minderheld wat ander 001' die saak voel. 

2.3.2 In die "Akkoord" Is daar openlnge vir independentlsme bv arti 
kels 17.30 ,31.34 ens. 

2.3.3 Daarom bly die "Akkoord" ook in geb reke om die handhawlng van 
leersu iwerheld In die NGK ten volle te beveiHg. 

2.3.4 Ole gesprek is hoofsaaklik gevoer 001' twee sake nl die leemtes 
wat die GKSA aanvoel In dIe "Akkoord", asook mondellnge en 
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skriftel1jke beweringe van dwaalleer wat in di e NGR(N) verdra 
sou word. 

2.3.6 Uit getuienls van die afgevaardigdes van die NGR(N) blyk dat 
daar In die NGK(N) 'n sterk begeerte by bale is am voort te 
beweeg na die ORO. Oaar moet oak In gedagte gehou word dat 
bale studente van die NGR(N) studeer by die Teologlese Hooge
school Apeldoorn van de CGK met wie bale persone binne die 
NGK(N) graag intiemer bande (en selfs eenwording) sou wou slen. 
Die ~Akkoord" is dan ook onderhewik aan veranderlng . Verder het 
geblyk dat die NGK(N) opgetree het teen pred ikante wat dwaal
leer ve rkondig. 

2.4 Aanbevel1f!@.: 
2.4. Die Sinode neem kennls van die inhoud van die gesprek wat In 

opdrag van die Slnode gevoer is. 
2.4.2 Die Slnode wll die NGK(N) graag bemoedig en aanmoedlg om spoe 

dig voo rt te beweeg na die DKO. 
2.4.3 Ole Sinode s preek met dank tee no or die Here sy waarde ring uit 

vir die kerklike bande met die NGK(N) en veral vir hulle beson
dere bydrae op sendlnggebied in die RSA. 

2.4.4 Ole Slnode spreek sy waarderlng ult vir die teenwoordlgheld en 
optrede van die afgevaardlgdes van die NGK(N) tydens die Sino
de. 

2.4.5 Ole Sinode beklemtoon die belangrikheid van pt. 3.1.1.2 op K70 in 
die eers te rapport (zle volgende pagina JV) en verklaar hom be
reid am indlen daartoe ultgenoo! deur die NGK(N) huUe "landel1ke 
vergaderlng" by te woon en hulle op die weg in (2.4.2 genoem) te 
help. 

pt. 3.1.1.2 ;.ran k 70 
In aanslui tlng by 2.4 van die rapport waar dit gaan oor die samenspre 
kIngs met die NGK(N) besluit die Sinode verder om aan die deputate vir 
korrespondensie met bultelandse kerke opdrag te gee am besondere aan
dag te gee aan die sake waarln daar moontlik versk il is tussen die 
GKSA en die NGK(N). 

In hlerdie verband verwys ons na die volgende slnodebesluit Acta 
1985 p 612 art 147 B 2 en 3: 
"2. Die NGK het met die "Akkoord van kerkelljk samenleven" op 
kerkregtellke gebled sedert ons Slnode van 1982 reeds gevol'der en Is 
oop om met die GKSA hleroor In gesprek te tree. Weens die grondlig
gende kerkl'egtellke aspekte verbonde aan pt. 2 va n die "Verklarlng" 
in die ~Akkoord van kerkelljk samenleven " Is ve rdere kerkregtellke 
beslnning hiel'oor nodlg. 
3. Ole Sinode beslult om hierdle aspek na Oeputate vir ekumeniese 
sake te verwys". 

U kommissie kon In geen rapport enlge verwyslng vlnd dat hierdle op
drag uitgevoer is nie , waarskynlik weens 'n oorsig. Ons beveel aan dat 
hleJ'die opdrag nou gegee wordt aan di e de put ate vir korrespondensie 
met bultelandse kerke. 

D: VersJag van ds. W.L. Kurpershoek over zijn bezoek aan de Synode 
MJddellande (Vrijheid, 23. 10.198,) 

Hooggeachte broeders. 

Op Uw verzoek heb ik de NedeJ'lands Gereformeerd e Kerken vertegen
woordigd bij de Sinode Middellande - vergadering, d.w.z. de zwarte Gere
formeerde Kerken in Suld-Afrlka; deze vergaderlng werd gehouden van 1 
tot 3 september 1987 te Hammanskraal. 

77 



Op de avond van de eel"ste dag was er ge legenheid ook VOOl" onze Ker
ken, om zoals dat hier genoemd word t 'groeten over te brengen' aan de 
Sinode en de in haar ve r tegenwoo rdlgde Ker l<en. 
Ik heb dat gedaan; bedankt voor de ge legenheld; gewezen op het feit 
dat, hoewel grote afstanden onze Kel' ken schelden van de Zuid - Afrj
kaanse Kerken , de eenheid in Chrlstus duldelljk wordt me de door het 
feit dat zes zendelingen va n onze Kel'ken in Zuid-Afrlka het Evangelie 
verkon digen aan de Zulu in Natal en kwaZulu; daarna he b lk de Synode 
opgeroepen de woorden van Paulus, In Co lossensen 2:6-8 ter harte te 
neme n, in Christus te blijven, sterk te staan in het geloof - omdat de 
wereld om ons heen erop uit is de Ge meente met wijsheid en iJdel bedrog 
te misleiden, met een wijsheid met name die van Christus als de gekrui
sigde en opgestane Vel'losser nlet s wll weten ; te ns lotte heb iii de Synode 
de leid ing van de Heilige Geest toegebeden. 

Os Mandiwana heeft later mij , en daa.' l n U, harte lij k bed ankt voor de 
ges proken woorden en voor de goede wensen. 

De Deputaten van de Sinode Mlddellande benoemd door de Synode-1985 
om de zaak van de correspondentle met onze Kerken nader in te vullen, 
ste lden voo r dat dezelfde lnhoud eraan gegeven wordt a ls de Reformed 
Churches of Aus tralia in art. 63 K.O. omschrU ve n: 

exchanche of fraternal delegates at major assemblles; 
2. eligibility for ca ll of ministers from each other's chu rches; 
2.2 free transfer of members im plying t he a cceptance of each other 's 

membership certificates; 
3. joint action in areas of common responsibility; 
4. communi ca tion on major Issues of joint concern; 
5. the exercise of mutual concern and ad monit ion with a v iew to 

promo ting the fundamentals of Christian unity. 

De NG Kerken kunnen, dool' hun ve rtegenwoordige rs, eventuele andere 
voorste llen in deze overeenkomst aandragen. 

Oit voo rste l Is met aigemene stemmen aanvaard . 

lk wll U voorstellen san de eerstkomende Landel1jke Vergaderlng de ze 
overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen. 

Ik vertrouw dat ik hlermee san Uw opdracht vo ldaan heb ; ult eraard 
zuJlen aan U ook de Acta van deze Synode worden toegezonden. 

Me t broedergroet en hoogachting, (was getekend:) W.L. Kurpe rshoek 

BUlage 16: Brief aan de Gereformeerde Kerk In Suld-Afrlka (zle 
punt 31) 

(On derstaande brief, vastgesteld op 18 junl 1988, is naar aan/eiding van 
het bezoek van Prof. Du P)ooy gezonden aan de GKSA) 

Gel1e fde broe ders i n Christus , 

Met bllJdschap heeft de LandelUke Vergaderlng van de Nede rl ands Gere
formeerde Kerken, in vergadering bljeen te Dronten op zaterdag 18 j unl 
1988 , kennls genomen van het verslag dat onze afgevaardigden, ds . H.J. 
van der Kwast en ds. J. Vepkernan, ul tbrachten n ,a .v. hun bezoek aan 
de Nationale Synode In januari van dit jaar. 
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Die blijdschapo betreft uw besluit om de kerkelijke cOITespondentie met 
onze ker\<en voort te zetten, ondanks de scherpe krltlek di e van ver
schillende kanten op onze kerken werd uitgeoefend. 

Wij zljn u daar dankbaar en erkentelijl( voor. Nlet aIleen vanwege het 
zendingswerk, dat dank zij uw s teun, vanuit onze kerken doorgang mag 
vi nden, maar ook, omdat corresponde ntle de eenheld tot uitdl'ukking 
brengt tussen kerke n, die daaraan door afstand kerk verbandelljk niet 
t oe komen. 

Wij constateren voorts, dat ondanks ve rs chll van inzich t en taxatie van 
het ke rkeliJk leven over en weer, ar toch een hartellJk erkennen is van 
de verbondenheld in Chrlstus Jezus, de Konin g del' Kerk. Wij willen 
daarom nogmaals heel duidelljk bek lemtonen , dat wij als Nederlands Ge
reformeerde Ke rken, samenlevend in een kerkverband, van harte wi llen 
leven en leren naar de Heillge 8chrlft e n de belljdenis der kerk . Oaar 
mag u ons ook op aanspreken, wanneer u dat nodlg en we nselijk acht. 

In het rapport van de belde broeders, die uw synode bezochten, werd 
ook uitdrukking gegeven aan de ve rontl'ustlng uwerzlj ds over het gere
fOl'meerde gehalte van ons Akkoord van Kerkelljk Samenleven (AKS). Een 
aantal artlkele n van ons Akkoord zou mogelijk opening kunnen geven 
aan een inde pendentistische gezlndheid. 

U weet broeders, dat he t soms moeilljk is am van afstand een situatie 
te doorgronden en te beool'delen. U zult dat zelf oak wei verstaan, waat' 
het gaat om kriti ek , die u, In and er opzicht , te verwerken hebt gekre
gen. 
We danken u overigens voor de milde en broederlijke toon, waarop u 
uiting gaf aan uw bezorgd heid en willen hlerbij ultspreken , dat wij uw 
bezorgd heid t.a.v. ons kerkelijk samenleven volkomen serieus nemen . 

Het vo lgende wi llen wlj in verb and met uw zorg naar voren brengen, 

Het aanvaarden van het A.K.S. door onze kerken betekende niet het 
overboord zetten van de Oordtsche I<erl<enordeni ng . Wij wIlden nlet bre
ken met de D,K,O. maar ons kerkel Uk samenleven eenvoudiger en doel
matiger regelen. 
Het A. K.S. is daarom vee l korter en beperkt zich in hoofdzaak tot die 
zaken die de kerken gemeenschappelijk hebben, daarblj tel' regellng aan 
de plaatselljke kerken overlatend, wat tot haar verantwoordelljkheid 
behoort. Naar zijn wezen ademt het A.K.S. echter dezelfde geest als de 
oude D.lCO. Het akkoord staat In dezelfde tradltle. 
Oat Is ook gebleken in de rel a tle die wij hebben opgebouwd met onze 
ChristelUke Gereformeerde broeders en zusters. Ook binnen de Christe
lUke Gereformeerde kerken bestonden aanvanl<elijk weI bezwaren tegen 
ons Akkoo rd van Kerkel1jk Samenleven, Maar gaandeweg de samenspre
kingen met deze kerken konden die bezwaren goeddeels worden weggeno
men. 
Zo verklaarde prof. Van Genderen in 1980 op de synode v:an de Chr. Gel', 
Kerken dat het Akkoord weI degelijk gereformeerd is, En In de verslagen 
van de samenspreklngen tussen beide kerken is meerdere mal en over en 
weer benadrukt, dat we prlncipieel op dezelfde IUn van kerkregering 
zi tten en dat er kerkrechtellJk geen problemen tussen ons ziJn. 

Het A.K.S . moge dan nlet in elk opzicht een volmaakte kerkorde z1Jn, wij 
menen, dat wiJ In gereformeerde zln een kerkelijk leven lei den. 
Wanneer de kerken het nodig en nuttlg oordelen, dan zullen veranderin
gen in ons Akkoord mogelijk zijn, met dien verstande dat deze . naar 
goede gereformeerde tradltle , vanult de kerken zouden moe ten worden 
voorgeste ld. 

79 



DaarblJ willen we serieus lulsteren naar de kerken met welke we ons In 
geloof en bel1jdenls verbonden weten. In verband daarmee zal oak uw 
bezorgdheld onder de aandacht van de kerken worden gebracht. 

Broeders, WIj wensen u Gods zegen toe In aile opzlehten en bidden, dat 
de bespreklngen tussen uw afgevaardlgde en onze commlssle verhelde 
rend en vruchtbaar mogen zijn. 

In Chrlstus met u verbonden, 

J.C. Schaeffer, praeses M.A. van Heiden, sertba n 

Blj lage 17: BrIef van de Ge nerale Synode der Christel1jke Gerefor
meerde Kerken van 1986 (code 22. J a) 

Weleerwaarde en eerwaarde broeders, 

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft In 
haar zIttlng van woensdag 17 september 1986 gesproken over de ver
houding tot uw kerken naar aanleidlng van het rapport van haar depu
taten en de brief van de LandellJke Vergaderlng te Enschede d.d. 21 
maarl 1986. 

We ontvingen uw afgevaardlgenden en luisterden naar de hartellJke 
woorden van ds H.J. van der Kwast. 

De voorste11en van de synodale commlssle met betrekklng tot de verhou
ding tot uw kerken werden vrijwel ongewlJzigd aangenomen. De tekst van 
de beslulten slulten we bij deze brief In. (noot: deze tekst is hieronder 
afgedrukt) 

In uw brief memoreert u dat er In de bespreklngen op de LandelUke 
vergaderlng een ondertoon van teieurstelling was te bespeuren over het 
felt dat er nlet meer voortgang was In het gesprek tussen onze deputa
ten en uw commlssle. We kunnen dat begrljpen. Er Is een zekere sll1 -
stand gekomen In de toenadering tot uw en onze kerken ondanks het 
felt dat drle gemeenten gezamenlijk optl·ekken. 

Onze synode sprak In 1980 uit - en herhaalde zakel1jk deze ultspraak 
In 1983 - dat de kerken In gebed, predlklng, ambtellJke arbeld en publl 
katies, gelovend tn de kracht van Christus' gebed om eenheld, aandacht 
dienen te besteden aan Chrlstus' gebod tot eenheld, opdat het besef van 
en het verlangen naar deze eenheid verlevendlgd wordt. Ook uit de uit
spraken van deze synode ten aanzien van de verhouding tot uw kerken 
bllJkt, dat onze kerken zich bllJvend door dit gebed willen laten lelden. 
In de praktUk blUkt dat deze oproep niet die weerklank heert gevonden, 
die mocht worden verwacht. 
In de gesprekken, die gevoerd zljn, is gewezen op een verschU in predl 
king. Predlking behoort te zijn bedlenlng van de sleutelen van het 
Konlnkrijk der hemelen. Er is onderschcid in de ene gemeente - reden 
waarom er onderscheldenllJk dIent gepreekt te worden en In de predlklng 
geestel1jke leldlng dlent gegeven te worden. 

Reeds In de Gemeenschappelljke Verklarlng, die In 1975 verscheen, werd 
hler op gewezen. Met dankbaarheid denken wij er aan dat deze Verkla 
rIng uwerzljds me de werd opgesteld na vele bespreklngen. We stuiten nu 
echter op het probleem, dat deze Verklarlng al te welnig functloneert. 
De generale benaderlng van de gemeente In de prediklng Is anders dan 
In de Verklarlng als gemeenschappel1jke overtulglng wordt aangegeven. 
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Sorns leeft bij ons de gedachte dat u woorden en begrippen uit deze 
Verklaring anders verstaat, vult en ve rklaart dan wij. 
Een en ander Is reden dat wij dit aspect en in ons synodebesluit en in 
deze brief willen benadrukken ala van wezenlijk belang voor de gewen 
ste toenadering. 
Onze deputaten schreven: nEr is in Nederlands Gereformeerde kring min 
de l' aandacht voo r wat de Nadere Reformatie heeft betekend". 
We betreuren dat omdat juist in de Nadere Reformatie , die grote Invloed 
heert ultgeoefend op de Atscheiding, de persoonl1jk gerichte prediklng en 
het persoonlijk gelootsleven sterk zUn beklemtoond. En dat willen onze 
kerken in de predlklng ook graag doen omdat dit volu!t sehriftuurlUk en 
leglt iem reformatoriseh Is. Overlgens Is in de synode duidelijk geworden 
dat op dlt punt hier en daar in uw kerken van een zekere bewustwor
ding sprake Is, waarover ter synode blljdsehap en dankbaarheld is uit
ges proken, 
Met instemming namen we kennls van uw opmerking dat we voorziehtig 
en met geduld met elkaar moe ten omgaan. Maar dat betekent toch ook 
dat we moe ten proberen door te drlngen tot elkaars diepste bedoel1ngen. 

Gods Geest moge werken in al onze ke rken , In heel de gereformeerde 
gezindte en daarbulten opdat allen, die de Here Jezus Christus in 
onverderfelljkheld lIefhebhen en hegeren t e leven naar Schrift en bel1j 
denis, ell(aar mogen vinden en de kerkellj ke verdeeldheid zal vermin de 
ren. 
Wij hopen en bidden dat al onze kerken aan die eenheid zulIen werken 
op verantwoorde wijze. Daartoe behoort ook dat datgene wat concreet 
als struikelblok ligt op de weg naar de eenheid, wordt opgeruimd. De 
Koning der Kerk leide u blj al uw besprekingen en beslu lten. 

Met hartel1jke broedergroe ten en heilbede, namens de synode voo rnoemd: 
(praeses) 
(seriha II) 

§ 266. BjjJage blj brief van de GeneraJe Synode der Christelijke Gerefor
meerde Kerken van 1986 (code 22.1 a) 

Ten aanzlen van de verhouding tot de Nederlands Gereformeerde Kerken 
besloo t de synode de vo lgende ultspraak te doen: 

De generate synode, overtuigd van de roeping om gehoor te geven aan 
Christus' gebod tot eenheld en gelovend in de kracht van Christus ' 
gebed om eenheld, welke eenheid gezoeht moet worden met allen , die in 
waarheid onder het gezag van Gods Woord willen bulgen en naar de 
gereformeerde belijdenls willen leven, besluit: 
1. opnieuw ult te spreken, dat het zoeken naar eenheld met de Neder

lands Gereformeerde Kerken roeping der kerken blljtt ; 
2. overtulgd van de noodzaak van voortgezet gesprek over de prediking 

en eveneens overtuiged van de noodzaak van een goede fUnctione
ring van de GemeensehappellJke Verklaring ten aanzlen van de toe
elgenlng des heils terwllie van de goede voortgang van de samen
sprekingen, deputaten op te dragen , dit gesprek te blljven voeren en 
daartn steeds weer aan de or de te stellen de punten, in de Gemeen
schappelUke Verklarlng genoemd en daarbij ook de gege vens ult de 
gehouden enquete te verwerken en grondlg door te spreken; 

3. deputate n op te dragen zleh blijvend op de hoogte te stellen van 
het verloop van de contaeten In die kerken, waar men tot samen
werkIng met de Nederlands Gereformeerde Kerk gekomen is, en van de 
verhoudlng tot de Nederlands Gereformeerde Kerk in di e kerken, wasr 
men tot nu toe niet tot samenwerking kwam; 
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4. opnleuw ult te spreken, dat het zoe ken naar eenheld tussen plaat
sel1jke kerken het hele kerkverba'nd raakt, en dat het daarom be
Iangrijk Is bij het zoeken naar 'die eenheld, de eenheid in eigen 
kerkverband in het oog te houden; 

5, het moderamen op te dragen de brief van de Lande lijke Vergadering 
te beantwoorden, met ve rrneld ing van de beslulten van de genera Ie 
synode, 

Bljlage 18: 

lnleidl!tg: 

RAPPORT van de Kommissie voor Kontakt en Samenspre
king met andere kerken (BInnenland)' september 1987 
(code 22,3) 

De 'kontakten met andere Kerken' zoals In de naam van de Kommissle 
tot ultdrukklng kornt, beperken zich wat het blnnenland betreft, voor
namelijk tot de Chrlstelijke Gereformeerde Kerken. 
Vanwege het feit, dat in de periode tussen twee Landelljke Vergaderin 
gen steeds een Synode van de Chr, Geref. Kerken wordt gehouden (of 
andersom) kunnen er te lkens maar enkele samenspreklngen plaats heb
ben. Is een LandelUke Vergadering of Synode aanstaande, dan worden 
veelal geen (nleuwe) aktlvlteiten ontwlkkeld, o.a, vanwege de verslag 
legging. 
Van de aktivltelten die er zijn geweest van de zijde van de sectle bin
nenland leest u In dit rapport; over de kontakten bultenland wordt u 
afzonder llj ke gerapporteerd, 

Satnenst~lJing_KQmmlssie: 
Sinds 1984 Is er in de kommlssie nogal wat veranderd, Verschillende 
broeders, die jarenlang hun krachten aan het werk van de kommissie 
hebben gegeven, moesten hun taak be~indlgen. Oat zljn de broeders 
J,R,A, Baas (Nunspeet), G, v,d. Brink (RottC!:rdam), C. HuizInga (Heeren
veen), P. Ouwerkel'k (Apeldoorn), J.C, Janse (Ermelo) en G, Mul (Badhoe
vedorp). 
Deze afgetl'eden broeders, deels nog op de L,V, te Enschede bedankt voor 
hun arbeld, zijn ook binnen de kommlssle bedankt voor hun inzet en 
toewljdlng, waarmee zlj aan het kommissiewerk hebben deelgenomen, 
Enschede deed ook nleuwe benoemingen, te weten de broedel's A, v,d. 
Dussen (Haarlem), J . Horsman (Dordrecht), T. Bouterse (Capelle ai d IJs
sel), H.J. v.d. Kwast (Heerde), P.J,H, Kroi (Kampen) en als algemeen 
secundus K. Muller (Heerenveen). 
De kommlssle raakte enigszins in moeite toen In het begin 1987 ds G. 
Mul vanwege gezinsomstandigheden, zijn taak moest neerieggen. Ds G. 
Mu l heeft jarenlang goede leldlng aan het kommlsslewerk gegeven, Het 
zoeken naar eenheid heeft de Hefde van zUn hart en dat was in zijn 
optreden als voorzltter goed te merken. Ook de korrekte wljze waarop hij 
'naar butten' sprak, heert het werk van de kommissle bevorderd. 
De kommlssle ziet er momenteel ais voigt uit: 
Ds J, Stuij, Lelystraat 107, 8265 BC Kampen, tel. 05202-21659, voorzlt 
ter, 
T. Bouterse, Parkflat Schollevaar, Sterrekinderenerf 13. 2907 EB Capelle 
aId IJssel, tel. 010 - 4587631, algemeen secretarls, 
Ds J.C, Schaeffer, Wolwevershorst 1l0, 7328 NW Apeldoorn, tel. 055 -
416737, pennlngmeester, 
A.P. de Boer. Vermeerhof 12, 3862 ZR Nijkel'k, tel. 03494 - 51106 , secre
tarls bulteniand, 
Ds A. v.d, Dussen. Haarlem, 
Os J. Horsman. Dordrecht. 
Ds P.J .H. Krol, Kampen, 
Os H,J. v.d, Kwast. Heerde, 

82 



Prof. Dr. Ir. E. Schuurman, (voorz. sectle buitenland). 
'Ds E.R. Postma, EIndhoven, 
F. Veltman, Kampen, 
Os K. Muller, Heerenveen (algemeen secundus). 
Intern Is in de kommissie een schema van aftreden opgesteld, waarvoo r 
In de periode tot de volgende L.V. voor beide sectles twee broeders zou 
den moe ten worden benoemd. De kommissie heeft zich beraden en zou de 
L,V. kUnnen dienen met enkele namen van broeders die voor benoemlng 
kunnen worden voorgedragen. Het leek verstandlg om deze namen nlet in 
dit rapport te noemen. 

Taak van de Kommlssie: 
De taak van de kommlssie beperkte zlch in hoofdzaak tot Kontakt en 
Samenspreking met de Christel1jke Gereformeerde Deputaten. 
De L. V. Enschede 1985/ 1986 besloot met betrekking tot de ChrlsteUjke 
Gereformeerde Kerken ais voIgt: 
1. De Landelijke Vergaderlng verzoekt de Kommissl e voor Kontakt en 

Samenspreking met andere Kerken: 
a. de samenspreking met de Christelijke Gerefo rmeerde Deputaten 

voort te zetten met het doel datgene weg te nemen wat de een
held tussen beide kerkgenootschappen nog In de weg staat. 

b. initlatieve n te ontwlkkelen die de eenheid, zowel plaatselljk als 
landeltJk, kunnen bevorderen en daaraan meer concreet gestalte 
kunnen geven. 

Zij refereert daarbij aan punt 6 van het beslu!t van de Generale 
Synade v an de Chrlstelijke Gereformeerde Ke rken In haar vergadering 
van 1 en 9 september 1983 : "De Generale Synode C .. .) besloot C .. .) 
6. aile kerken opnleuw op te wekken contact te zoe ken of te her
stellen met de Nederlands Gereformeerde Kerk ter plaatse en indien 
dit naar het oordeel van een kerkeraad niet of niet meer mogelijk Is, 
zal hij daarvan medede llng doen aan deputaten onder opgave van 
redenen, waarna deputaten zich dan tot deze l(erkeraad kunnen 
wenden om meer informatle te ontv angen over zijn bezwaren; C .. .)" 

2 a. Ten aanzien van de bezwaren van Chrlstelljke Gereformeerde zlj
de tegen de prediking in onze kerken §'.Qre ~!5j de Landelljke Ver
gadering ill!, dat bespreklng van deze bezwaren voora l piaatseiljk 
dient t e geschieden, 'dicht blj de preekstoel'; bij deze bespreklng 
wordt de 'Gemeenschappe IlJke Verklarlng ten aanzlen van de Toe
eigenj ng des Heils ' betrokken en zo tegemoet gekomen aan het 
verlangen dat bij de Christelljke Gereformeerde Kerken leeft . 

b. De Landelijke Vergadering verzoekt in verband hiermee aan de 
Commissie de Gemeenschappelljke Verklarlng opnieuw aan aIle 
kerken te doe n toekomen. 

c, Zij maakt de kerken erop attent, dat deze in voorkomende geval
len een-beroep op de commTSs1ekunnen doen. 

d. Zlj ve rzoekt de kerken de Commissle te informeren om trent de 
resultaten van de gevoerde besprekingen. 

3. De Landelljke Vergadering g..r.!!...~g! de Commissle QI2. een nader onder
zoek In te stellen naar de mogel lj kheden om de kerken te dlenen met 
informatie en advies betreffende mogeUjke samenwerking met de 
plaatselijke Chrlstelljke Ge refo rmeerde Kerk(en) en daarbij aan te 
slulten op het .P.!1Ls,p:ecJief dat de LandellJke Ve rgaderlng te Breuke
len 1981 /1982 (Akta nr . 36, biz. 20/2 1) voor agen heeft gestaan. 

Ul tv!>ering 
Wat betreft het verzoek van de L:V. om 'de samenspreklng met de Chr. 
Ge ref. De putaten voort te zetten met het doel datgene weg te ne men wat 
de eenheld tussen beide kerkgemeenschappen nog In de weg staat ', kan 
het volgende worden opgemerkt: 
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Er hebben sinds het vorlg rapport vier samensprekingen met Chr. Geref. 
Deputaten voor de Eenheid van de Gereformeerde BeUjdenls in Neder land 
plaats gehad, te weten op 19-11-85, 21-1-86 (m.h.o. op de Generale 
Synode van de Chr. Geref. Kerken), 22-5-87 en 3-7-87 (m.h.o. op de 
L.V. te Dronten van de Nederlands Gereformeerde Kerken). 
In opdracht van de G.S. was in 1984/85 binnen de Chr. Geref. Kerken 
een enq uete gehouden om de bestaande bezwaren tegen samenwerking 
met de Ned. Geref. Kerken te inventarlseren. N.a.v. deze enquete vroegen 
Deputaten een samenspreking over de volgende v ier punten: 

a. de opvattlngen van ds Rietkerk; 
b. de zaak van de vrouw in het ambt; 
c. de prediking en In verband daarmee het functloneren van de Ge-

meenschappelijke Verklaring t .a.v. de toeEHgenlng des hells, 
d. het akkoord van kerkeiiJk samenleven. 

De kommissie heert zlch op de voorgelegde punten beraden en besioot 
vooraf blj Deputaten twee uitgangspunten aan de orde te stellen. 
1. dat de kommissle er nlet veel voor voelt steeds weer over dezeIfde 

zaken te moeten praten; zij voelt zi ch op herhalingsoefening; de 
meeste vragen die van Chr. Geref. zijde gesteid worden kunnen uit 
notulen van de voorgaande jaren beantwoord worden. 
2. Dat het nlet bevorderIljk is VOOI' een open en broederlijke samen

spreklng als steeds een van de gesprekspartners in de 'beklaagden
bank' wordt gezet, temeer omdat er ook zaken zijn die in belde kerken 
in discussie zijn. 

Wat verder de v ier voorgelegde punten betreft is geantwoord: 

t.a.v. punt a: 
De opvattlngen van ds Rletkerk staan nlet ter beoordeling van de kom
mlss\e. Deputaten zUn voor informatle verwezen naar Classis en Regio 
Utrecht. 

T.a.v. punt b: 
Over de vrouw in het ambt, dat hun zal worden meegedeeld hoe de 
stand van zaken Is in de Ned. Gerer. Kel'ken, zie akta (Enschede) 

T.a.v. punt .£ : 
OVer de predlking zal moelen worden doorgesproken maar 'dicht blJ de 
preekstoel ' . 

T.a.v. punt _c!, het Akkoord van kerkelljk samenleven, kunnen aUe v ragen 
beantwoord worden uit de notulen van voorgaande jaren. Alles Is reeds 
uitvoerlg aan de orde geweest in de perl ode dat de Ned. Gerer, Kerken 
zelf druk wa ren met het tot stand brengen van het Akkoord. 

Twee samensprekingen zUn aan bovenstaande punten gewljd, waal'bij de 
eerste vrljwel opging aan het besprelren van de door de kommlssle naar 
voren gebrachte uitg:mgspunten (zie boven) . 
De tweede samenspreklng ging over de prediking en het Akkoord. De 
opvattlngen van ds Rletkerk en de zaal( van de VI'OUW In het ambt zljn 
nlet meer aan de orde gekomen. 
Op grond van het bovenstaande (ulterst summier wcergegeven) hebben 
Deputaten hun rapport vastgesteld voor de G.S. te 's - Gravenhage. Dat 
rapport Is aan de kommissle toegezonden, maar er was toen nlets meer 
aan te veranderen. 
Dat was jammer, temeer omdat het ra pport eindigt In mlneur: 
"Concludel'end moeten deputaten vaststellen, dat el' van voorultgang in 
de contacten op deputatennlveau geen sprake is. Deputaten hebben geen 
voorstellen om verdere stappen te doen op weg naal' een eenwordlng met 
de Nederlands Gereformeerde Kerken." 
Over deze conclusle was de Kommissie teleu l'geste ld. Zij heeft in elgen 
kring, maar naderhand ook In samenspreklng met Deputaten hieraan ui-
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ttng gegeven. Ontmoedlg1ng dreigde ztch v an de Commissie mees ter te 
make n. 
Gelukklg zljn eT ter synode pos itlevere gelu iden gehoord, resulte rend In 
een n le uwe opdracht aan deputa ten om het gesprek ove r de pred iking en 
he t functioneren van de gemeenschappelijke ve rk larlng te bl1jven voeren 
en z1ch op de hoogte te stellen van de verdere ontwikkeling binnen de 
Nederlands Gereformeerde Kerken. 
(z1e punt 3 besiult G.S. 1986 ) (bijJage 17 van deze uitgave, red.) 
April 1987 kwam opnieuw een ultnodl ging voo r samenspreklng met de 
kommiss le. Deputaten gaven de wens te kennen om door t e s preken over 
het besluit van hun G.S . met be trekklng tot onze kerken en over de 
brief van de G.S. aan de L. V. d.d. 10 januar! 1987 . (tweede deel van 
blJlage 17 van deze uitgave, red.) 
ZIj vroegen daarln hoe wlJ, in het lich t van het synode besluit en de In 
houd van de brief van de synode aan de Lande lljke Vergadering, kon
kreet tnvulling wIllen geven aan kon takt e n samenspreking In de ko 
mende Jaren. 
Weer had den twee samensprekingen plaats. De nieuwe voo rzltt er van 
Deputaten , ds. J. Wester ink , gaf toeJichttng op het synode beslult en de 
brief aan de L.V. Het synodebesluit bedoe lt niet in pun t 2 terug te 
nemen wat in punt 1 gegeven wordt. Beide pun te n dlenen gelezen te 
worden in elkaars verlengde. 
Het zaeken naar eenheld met de Nederla nds Gerefo rmeerde Kerken .!illJn 
rOlling en juist daarom Is he t noodzakelijk am te blljven doorspreken 
over de predlklng en functioneren van de gemeensch appeiljke verklar lng 
inzake de toeeige n ing des heils. 
De punten van de gemeenschappellJke ve rklarlng en de gegeve ns van de 
In eigen krlng gehouden enquete vragen am een grondlg doorspreken. 
Omdat de verhoudlng tot de Nederlands Gereformeerde Kerken in de 
Christe l1jke Gereformeerde Kerken vaak oorzaak is van een stuk span
nIng heeft de synode er opnteuw de nadruk op ge legd Mdat het zoeken 
naar eenhe id tussen p laatselljke kerken het he le kerkverband raakt en 
da t het daarom belangrljk Is bij het zoeken naar dIe eenheid de eenheld 
in eigen kerkve t'band In he t oog te houden" {punt 4}. 
Dat is nlet bedoe ld als rem op samenwerking in plaatsen waar dlt goede 
vorderlng maakt, maar dat Is om te voorkomen dat van ult plaatsen waar 
goede samenwerking is het hele kerkverband onder druk kan komen te 
staan. 
Met nadruk komt nag de vraag aan de orde, wat de concrete inhoud is 

.van een plaatsel1jke wederzljdse erkenning als ge meenten van Chrls t us. 
Heeft dat zodanige conseqllenties m.b.t. het kerkverband, dat om die 
reden nlet samen avond maal kan worden gevle rd ? 
In he t l1 cht van punt I , de ro~pln g der kerke n om de eenheid te zaeken, 
zal het nodlg zljn steeds weer In te gaan op dat wat die eenhetd In de 
weg kan staan. Ook hier ge ldt: moelten zlj n er om overwonnen te wor
den , nlet om er voor weg te lopen. 

Tegen deze achtergrond zat er voor de commlssle nlets anders op dan de 
koe b ij de horens te pakke n en opnlellw het gesp re k aan te gaan over 
de punten genoemd In de gemeenschappe l lj ke ve rklarlng Inzake de toeE!l 
gelling des heils. 
De samenspreklng van 3 juli 1987 gaf op dlt punt openheid te zlen. Er 
bleek van beide zijden duldel1jk bereldheld om over de fundamente le 
zaken rond de woordverkondlglng , diepgaand en z lnvol door te spreken. 
Onderwerp: q_n~ersch elde!1.!L_pr_~ke.1l. Cltaat uit de concept- notulen: "Na 
enkele Inleldende opmerklngen van de voorzl tter voigt een dlepgaande, 
geanimeerde bespreklng, waa raan alle aan wezige n dee lnemen". 
MIn beide kerken i s een ernstig streven om In de prediklng front te 
maken tegen de vervlakklng van het geestellJk leven, zoals die overa! 
am zlch heengrljpt". 
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De Christe l1jke Gereformeerde broeders hebhen de beweglng v~n de jal'en 
dertlg In de Gereformeerde Kerken nlet meegemaakt en de Nederlands 
Gereformeerde afgevaardlgden staan wat hulverig tegenover de Invloeden 
van de Nadere Reformatie. Eerstgenoemden leggen de nadruk op het 
onderscheidend preken. 
In de Schrlft lezen we steeds de ernstige oproep tot geloof en bekering 
en men vraagt zlch af In hoeverre die bij de Nederlands Gel'eformeerden 
wordt gevonden In de nadruk die daar steeds wordt geiegd op de helofte 
in de doop geschonken. Er is geen tweeeeriel verbond, maar er zijn weI 
tweeeriei kinderen van het verbond. 
Van Nederlands Gereformeerde zijde wordt erop gewezen dat Paulus In 
zijn brieven de gemeente "geliefden Gods en geroepen heil1gen" noemt. 
Daarom wordt de gemeente in de predlklng aangesproken ais "het yolk 
van het verbond dat moet worden wat het is." (Concept-notulen 3-7-
1987). 
Mede In verband hiermee vragen de Christe iijke Gereformeerde broeders 
naar het functloneren van de Dordtse Leerregels blnnen de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. De broeders worden gerustgesteld; de Leerregels 
behoren bij het beliJden van de kerken. Zij wijzen de Nederlands Gere
formeerde broeders op het pastorale en de pastorale onderwljzing in b.v. 
DLR IIl/IV par. 12, 15 en 17 , over het zlch toeeigenen van de belofte 
door zeer krachtige werking in de harten. Komt dlt In de Nederlands 
Gereformeerde predtklng tot z1jn recht? 

Samenvattend kunnen ult deze bespreklng enkele conclusies worden 
getrokken: 
1. Van belde zijden Is dankbaarheld ultgesproken voor de openheid die 

op dit punt aanwezlg bleek te zUn. 
2. Blj de voortzettlng van de samensprekingen zal van nederlands 

gereformeerde kant meer Informatle moeten worden verstrekt over de 
beweging van de jaren dertig. 

3. Om dichter blJ elkaar te komen zal het nodig zljn door te spreken 
over de omgang met de Dordtse Leerregeis. 

De kommlssie is van mening dat, nu een nieuwe openheld aanwezig Is om 
vruchtbaarder met elkaar te kunnen spreken. de samenspreklngen over 
deze fundamentele zaken moe ten worden voortgezet. 
Met deputaten Is afgesproken om In december 1987 opnleuw samen te 
komen en het dan te hebben over de 'gemeente beschouwtng'. Ais leidraad 
voor de bespreking zaI dlenen een artlkel van wljien prof. Kremer over 
Prlesterlijke Predlklng. 
Wat betreft de invu ll ing van kontakt en samenspreking voor de komende 
jaren , heeft de kommtssle ook enkele voorstellen aan deputaten gedaan. 

A. Sprekersaanbod: de kommlssie denkt daarblj aan het bes luit van de 
Landelijke Vergaderlng Enschede, punt 2 c: "Zij maakt de kerken erop 
attent, dat deze In voorko mende gevallen een beroep op de kommissie 
kunnen doen". 

B. LandelUke kontaktdag: Tweemaal werd In het verleden een landelijke 
kontaktdag gehouden. Is dlt iets om te herhalen? Deputaten menen 
dat dit nlet op de weg van kommlssle en/ of de deputaten IIgt, maar 
behoort tot het Inltlatlef van elm der plaatselljke kerken. 

C. Preekbespreklng: het stlmuleren van preekbespreklng 'dlcht bij de 
preekstoel' . 

D. Persrutc.1t~: Tenslotte Is met nadruk de aandacht gevestlgd op het 
'perspectief Breukelen 1981/1982'. 
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nog te weinlg onder ogen was gezien. De federatlegedachte (perspec
tier d.) is reeds door de G.S. van 1983 verworpen. De overlge pUnten 
zullen opnieuw worden bezien. 



In het voorgaande gaven wij een overzlcht van wat de kommissle voor 
kontakt en samenspreklng gedaan heeft, overeenkomstig het besiult van 
de L. V. Enschede, de punten 1 en 2. 
PUnt 3, de opdracht tot nader onderzoek naar mogelUkheden am de ker
ken te dienen met informatie, is slechts ten dele ultgevoerd. Er was In 
de periode waarover dlt rapport gaat, weinig direct contact met plaat
selijke kerken. Het zal goed zijn als dat bevorderd wordt, ook om te 
voorkomen dat het werk van de kommlssie wordt tot een slag In de 
lucht. 

Conclusle: 
De- kommissie is zlch bewust dat het rapport op zlch geen krachtige 
aanmoedlglng is am de samensprektngen voort te zetten. Eehter het zoe
ken van de eenheld Is op dracht en roeping. Dit Is vriJweI door aile 
Generale Synodes en Landelijke Vergaderingen stnds de zestiger jaren 
uitgesproke n en staande gehouden. 
Nu de vo rderlngen nlet van dien aard zljn dat wij zouden kunnen jul
chen, Is er des te meer reden am krachtig voort te gaan. 
Wij weten nlet hoeveel tijd God nag geeft om elk zUn elgen weg te gaan. 
De ontwlkkelingen in onze tljd noodzaken ons om elkaar te zoeken en te 
vinden. 
Vanuit die overtuiging zuBen wij moe ten voortgaan met te arbeiden aan 
de eenheld van al Gods klnderen op aarde. Moge God die arbeid zegenen . 

J. Stuij, voorzltter 
T. Bouterse , secretaris 

Voorstellen: 
-1 De'-i<"ommlssle herbenoemen 
2 Secundl leden benoemen, 

twee voor sectie blnnenlan d en twee voor sec tie buHenland. 
(De Kommissie kan de Landel1jke Vergadering dlenen met namen van 
broeders, die zij ervoor geschikt acht). 

3 De Kommlssie opdragen om het gesprek over de predlklng met Chrls 
tel1jke Gereformeerde deputaten voort te zetten. 

4 Eventueel punt 3 van besiuit Enschede herhalen. 

Bijlage 19: Rapport van de Commissle voor contact met de Hoge 
Overheid (code 24.2) 

1. De Landeiijke Vel'gadering onzer kerken, te Enschede bljeen in 1985/6 
heeft op 22 maart 1986 de Commlssle voor contact met de Hoge 

Overheld herbenoemd en haar a ls taak opgedragen: 
1. alles te doen, wat nodig Is om de kerken zodanlg btj de over held 

te presenteren en te represen teren, dat de contlnuYtelt van een 
goed contact tussen beide is verzekerd; 

2. terzake van haar bevlndlngen rapport uit te brengen op de 
eerstvolgende Landelijke Vergadering. 

2. Op dezelfde datum besioot zij dr. J. Meullnk te machtigen als verte -
genwoordlger namens de Nederlands Gereformeerde Kerken deel te 

nemen aan het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken, het CIO. Ais 
plaatsvervangend vertegenwoordlger werd aangewezen prof. dr. J.J. Oos
ten brink van Utrecht. Aangezien beide deel uitmaken van de Commlssle 
voor contact met de hoge overheld bevat dlt rapport tevens informatle 
over het CIO en zijn activltelten. 

3. De commlssie heeft m.b .t . de In het eerste punt vermelde opdracht In 
de atgelopen periode vrUwel geen activitelten behoeven te ontp looi -
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en. 
Zij is vertegenwoordlgd geweest blj een ontmoeting met de minister van 
Justltie op 24 oktober 1985. Blj die gelegenheid zUn reacties van Tuim 
700 kerkeraden (van gemeenten, behorende tot verschll lende kerkgenoot 
schappen) op het rapport van de Staatscommlssie-Euthanas le aan de 
bewlndsman overhandlgd. De Stichting "Sc huilpiaats" te Veenendaal had 
deze actlviteit geco6rdlneerd. 
De voorzitter van deze stlchting, ds. W. Chr. Hovlus (Chr. Geret. predJ
kant) legde bij die geiegenheid in zijn toespraak de nadruk op het God 
delljk gebod niet te daden ; dit gebod brengt voor de overheld de taak 
tot het garancteren van rechtsbeschermlng van het leven met zlch. 
De minister stelde tn zU n antwoord dat er momenteel sprake 15 van een 
vorm van I'echtsonzekerheld, omdat onafhankelljke rechters tot ultspra
ken komen, die zlch niet geheel verdragen met de bestaande wet ten, het 
zgn. rechters-recht. Het is de taak van de overheld. aldus de minister, 
te trachten zu lk een ontwlkkellng te voorkomen, desnoads door 
wetsw1jzlglng. 
Van de genoemde 700 reaktles waren er (op dat moment) 28 ult de krlng 
van onze kerken. 

4.1 Voor wat betreft de activiteite n van het CIQ (Contact In OVer-
heldszaken), hlervaor onder punt 2 genoemd, zlj tel' oriente ring 

verwezen naar een dee I van ans rapport, dat op de Landel1jke Vergade 
ring te Enschede dlende. Een afschrlft van dit stuk Is hlerbijgevoegd. 
Onlangs zU n tot het CIO toegetreden de Broederschap van 
Pinkstergemeenten en de Gereformeerde Gemeenten. 

4.2 Werkzaamheden van het CIO 
4.2.1 9rgantsarfi"" --- - --~ - .---

De activiteiten van deze organisatie spelen zlch vaal' het groot 
ste deel af In de verschlllende commlssles en in de zgn. kerncommlssie 
(een soort "dagelijks bestuur") zodat de afgevaardlgden van de kerken 
slechts een enkele maal per jaar in pienaire zitting bijeenkomen. 
De door onze kerken aangewezen vertegenw'oordiger, dr. J. Meulink, is lid 
van de kerncommlssle. 
Hierna Is globaal het werkterreln van de commlssles aangegeven en waar 
nodig van de beiangrljkste actlvltelten. 

4.2.2 !tij~9l!-deLJ~y_gdwer!s 
Onzerzijds Is contac t gelegd tussen de CIQ-commissie voo r Jeugd

werk en de Stlchting voor jeugdzorg en maatschappelijk werk (blnnen de 
elgen kerkgemeenschap). 

4.2.3 
Betreft voornamel1jk overleg over aantallen gevangenlspredlkan

ten en rulmte voor het ultvoeren van hun taak . 

4.2.4 KerkeJ!jR_gebQ..uwen 
Bouw- en restauratleplannen en de financlerlng daarvan (even

tueel van het aandeel van de overheld daarin) zljn zaken, die deze 
commissle behartigt. Oak monumentenzorg valt daaronder. 

4.2.5 CIQ - mUitairen 
Voor deze zaken zlj verwezen naar een rapport van de Cornmissie 

voor de geestelijke verzorglng van m1l1talren. 

4.2.6 CIO -Y{.H .1i&tQ.'tl' ___ "Bevolkill&"'LQ_Q~khouding=-~~denag.mlnis tra tie" 
Oit onderwerp heeft vee I belangstelling opgeroepen. De overheid 

overweegt nl. t.Z.t. in de bevalkingsadministratie "de kerkelljke gezind
te" nlet meer te vermelden. zodat plaatsel1jke kerken via de burgerlljke 
stand geen Informatie meer kunnen ontvangen am hun ledenadministratie 
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op peil te houden. 
Df! overheld blljkt echter bereld de helpende hand te bleden, oak in fI
nanclee l opzlcht, om een afzonderlljke stichting in het leven te roepen, 
die ten behoeve van aan te s lulten kerken die ledenadmlnlstr atie voert . 
De commissie heeft de betreffende instantles medegedeeld dat onze ker 
ken aan deze (te automatlseren) adminlstratle geen behoefte hebben en 
derhalve niet voor deelnemen in aanmerldng wensen te komen. 
De volgende overweglngen kwamen daarblj aan de orde: 

de kosten van de nieuwe VOI'm van administl'atie zuBen vrlj hoog 
zijn 
de "opbrengst" (nauwkeurighe id) van het te leveren product 11jkt 
niet groot te zijn, omdat vele betrokkenen zonder meer opgeven "ge
reformeerd" te zljn. zonder nadere vermeldlng van de eigen kerkellJke 
gemeenschap 
onze gemeenten zijn In het bezit van een goede ledenadminlstratie 
en kunnen de mutatles daarin zeker overzien. 

4.2.7 Gezondheldszorg 
Duldelljkheid inzake de positie van de geesteltjke verzorging In 

deze sectol' lljkt gewenst en CIO zal daartoe maatregelen nemen. 001< de 
kosten van door de overheld te flnancieren ziekenhuispredikanten komen 
aan de orde. 

4.2.8 Divers_e o.!!derwerpep 
Aandacht Is/ wordt besteed aan verschillende wetsvoorstellen, 

somtijds mede op verzoek van overheldswege, o.a. die voor openbare 
manifestaties . de verhouding van de overheid tot nleuwe rellgleuze 
groeperingen. de herzienlng van de wet op de lijkbezorglng, e .d. 
In mel 1986 Is aan de kablnetsformateur een overzlcht van de zaken. 
die naar het oOl'deel van het ClO In het regerlngsprogram aandacht ver
dlenen. verstrekt. De volgende passages uit een van de jaarverslagen 
geven een ind ruk van de visle van het CIO - hestuu l' op de relatle ovel'
held - kerkgenootschappen en de door het CIO deswege te verrlchten 
arbeid. 

"Door en maatschappelijke en kerkelljke ontwlkkel1ngen blljkt de 
behoefte aan Interkerkelljke samenwerking en dienstverlenlng op 
Juridlsch - financieel terreln snel toe te nemen . De dlepte en samen
hang van problemen. die zlch veelal op dezelfde of vergelijkbal'e wij 
ze voordoen In de kerkan verlangen meer coordlnatle en mankracht. 
Het stemt tot voldoenlng dat zeer veel werk op, naar de menlng van 
het C.I.O.. doeltreffende wijze kan worden verrlcht ondanks een 
beschelden budget . 
Essentleel voor een goed functloneren van vruchtbare Interkerkelljke 
samenwe rklng Is groot respekt voor leders elgen rellgieuze en kerke 
lljke Identlteit en voor de elgensoortlgheid en autonomle van iedere 
kerkorganisatie. Dlt verlangt een zorgvuldlge vorm van besluitvor
mlng en Informatieverstrekklng. 
In 1985 heeft het C.I.O. getracht zowel naar lnhoud ais vorm zijn 
taak in die zln ten dlenste van de kerken te vervu llen. Deze heb ben 
heden de wind nlet mee. Brede groepen menen dat - gelet op het 
dalend getal leden - kerkgenootschappen zich In een bevoorrechte 
positie bevlnden; naar andere opinle ieggen zlj onvoldoende hun 
elgen geaardheld aan de dag en ve rvu llen nlet duldellJk een eigen 
piaats in de samenlevtng; derden oorde len tout court dat ze zlchzelf 
overleefden. 
Inmiddels kan en mag een samenwerkend ve rband van Kerken enke l 
In goed vertrouwen de toekomst tegemoet treden.· 

4.3 Q.,o nclusle 
Uw commlssle Is van oordeel dat het gewenst blUft dat onze ker

ken in de persoon van een aangewezen vertegenwoordlger deelnemen aan 
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het overleg over zaken. dIe de overheid aan het CIO voorlegt. dan weI 
die het CIO meent blj de overheld aanhanglg te moe ten maken. 

5 ~dvles 

De commlss1e ste lt U voor haar taak. zoals die onder punt 1 is 
vermeld. te contlnueren en voorts de aanwHzing inzake deelnemen aan 
het CIO-overieg. als onder punt 2 aangegeven. te bestendigen. 

De leden van de commlss ie, t .W. de broeders 
dr. J. Meul1nk. Enschede (voorzitter) 
mr. E.J. Groenevelt. Voorschoten 
ir. A. Kadljk, Dronten 
ds. J .H. Kamerbeek. Bunschoten-Spakenburg en 
prof. dr. J.J. Oostenbrlnk, Utrecht 
zijn bereld - desgewenst - een herbenoemlng te aanvaarden. 
Br. M. de Jonge te Voorburg, die tot nu toe als secretaris der commlss1e 
fungeerde. verzoekt niet herbenoemd te worden. Lv.m. zlJn leeftlJd. De 
commissle stelt u voor nlet over te gaan tot het ben oem en van een 
nleuw lid; zlJ acht een omvang van vlJf leden voldoende. 

Namens de commisie voornoemd, 
M. de Jonge. secretarls 

Bijlage 20: 

.L~~nleidlng . 

Nader rapport van de Commissie voor contact met de 
Hoge Overheid t. b .v. de LandelUke Vergadertng van de 
Nederlands Gereformeerde Kerken (code 24.4) 

In vervolg op ons eerder schrijven leek het ons nuttig U ten behoeve 
van Uw vergaderlng nog een nader rapport te doen toekomen. Nuttlg. am 
U tijdlg op de hoogte te brengen van een aanta! ontwikkelingen, die 
toch van vrlJ ingrlJpende betekenls kunnen zijn voor de toekomstlge 
relatie tussen kerken en overheid. De bedoellng van dit nader rapport is 
nlet - het Is goed am dat hier nog eens te benadrukken - om U uit
spraken of beslulten te ontlokken ove r de diverse aspecten en proble
men, waarover U In hetgeen Merna voigt zo het een en ander vindt 
uiteengezet . Onze bedoel1ng is vooral om U op de hoogte te brengen van 
een aantal ontwikkelingen en problemen. waarmee ook onze commlss1e 
zich in de komende tlJd naar aIle waarschlJnlijkheid zal moe ten bezlg 
houden en die ook In de vergaderlngen van het CIO. de landellJke com
missie die belast 15 met het Interkerkelljk contac t in overheidszaken, 
aan de orde zuBen (kunnen) komen. M.b.t . een zaak zal er echter wei 
een beslult van Uw kant worden gevraagd . We verwljzen U daarvoor naar 
hetgeen In par. 6 is vermeld. 

2. De instelllnIL..Yan de commlssle Hirsch Bal11n. 
Bij besluit van 17 februari 1986 werd door de Minist\er-President, 
MInister van Algemene Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken 
ingesteld de Commissle van advles inzake de criteria voor steunverie
nlng aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelljke 
grondslag . Voorzltter van de commissle werd prof. mr. E:.M.H. Hirsch Bal 
lin. lid van de R.K. kerk en hoogleraar aan de Katholieke Unlversltelt 
Brabant. In dat Instellingsbesluit Is de taak van de commissie als voigt 
nader omschreven: Het ultbrengen van advles aan de Ministers van Ai
gemene zaken en Binnenlandse Zaken over de criteria voor verlenlng van 
overhe ldssteun en - faciliteiten aan kerkgenootschappen en andere 
genootschappen op geestelijke grondsiag. In het bljzonder met betrekking 
tot de categoriale geestellJke verzorging en het onderhoud van gebouwen 
die deze genootschappen ten dienste staan. Blj deze zg. categoriale 
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geestelJjke verzorging moet men den ken aan een drietal categorieen, nL 
de categoriale geestelijke verzorg ing binnen overheldsinstelllngen (de 
krijgsmacht en instellingen van justitie), de ca tegorlale geestel1jke ver
zorglng blnnen instellingen van maatschappelijke zorg (ziekenhulzen, 
verpleeginrichtingen en bejaardenzorg) en die voor blj zondere groepen 
(jeugdwet:k, studenten, allochtonen en woonwagenkampbevoners). M.b.t. 
het onderhoud van kerkel1jke gebouwe n wordt daarbij dan nag onder
scheid gema akt tussen momumentale en nlet-monumentale gebouwen. 
Bij de Installatie van de commlssle door de min ister van Blnnenlandse 
Zaken werd nog eens benadrukt dat wellswaar in 1983 een afkooprege
ling was getroffen m.b.t. de aanspraken op geldelijke steun dIe aan 
sommige kerken sInds 1814 toekwam, maar dat m. b. t. de overlge vormen 
van steun het als een knellend probleem werd ervaren, dat er geen dul
delUke rlchtlijnen bestonden over de vorm en de mate waar!n deze zou 
moeten plaats vinden. 
De commlss1e heeft inmiddels In december 1986 een interimrapport uit 
gebracht over de verde ling van geestellJke verzorgers in de kr1jgsmacht 
maar zai ook in de komende maanden zeke r nog opnleuw van zich laten 
horen. De commlss1e streeft ernaar voor 1 september 1987 haar elndrap
port ult te brengen. Er bestaat ech ter weI enlge red en om te bewijfelen 
of dit weI geheel zal lukken. 

3. V.,9orstel verdel1.!!LgeestEillJke verzorgy~Jll de krUgsmacht. 
Een In 1987 gemaakte schattlng m.b.t. de ultgaven voor geestelijke ver
zorging van de krJjgsmacht leverde een bedrag op van ± f 42.000.000,-. 
Van het aantal formatieptaatsen werd 92% bezet door geestelijke verzor
gers van kerkelijke oorsprong, 8% door humanistische raadslleden. In het 
huldlge systeem Hgt daarbij de volledlge verantwoordelijkheid voor de 
inhoud van de geestelijke verzorging bij de kerken of genootschappen 
zelf, maar komen de financiele en materlEHe daarvoor gedane ultgaven 
geheel voor rekening van de overheld. 
De commlssie Hirsch Ballin kwam nu tot het voigende "interimadvles": 
Bepaiend zou moeten zijn de voorkeur voor geestelljke verzorglng van de 
mllitalren zeIt. Om di e voorkeur te bepalen zou een bepaaid reglstratie
formuller kunnen worden gehanteerd, waaro p de m1lltalr zou kunnen 
aangeven of h ij prlJs stelt op een geestel1j ke begelelding door een aal
moezenler (namens de r .k. kerk), door een predikant (namens de protes
tantse kerken), door eeo raadsman (namens het humanistlsch verbond) 
of door een rabbijn (namens de joodse gemeenten) of waarln hlj kan 
opgeven geestelijke begeJe iding nlet op priJs te stellen. Oat formuUer 
zou dan bij eerste opkomst moeten worden ingevuld. 
Uiteraard Is het zo, dat er in dlt stadium nog slechts sprake is van een 
advies aan de betrokken ministers. Met welk voorstel deze t.Z.t. zullen 
kome n moet worden afgewacht . 
De co mm lssle Hirsch Ballin achtte het overigens aanvaardbaar, dat in 
dlt stadiu m dergeUjke formulleren prlmalr zouden dlenen om de verdel1ng 
vast te stellen tussen het aantal kerke l1jke geestellJke verzorgers en 
het aantal humanlstlsche raadslleden. De verdeling tussen het aantal 
r.k. geestelijke verzorgers en het aantal van protestantse huize zou het 
best, zoals ook tot nu toe, In onder ling overleg kunnen worden bepaald. 

4. Naar een andere wlize van financierin.g1 
In het karler van de actlviteiten en te verwachten voorstellen van 
bove ngenoemde commlssle en ver volgens van de kant van de regerlng 
lljkt het bepaald nlet tot de onmogelijkheden te behoren, dat de finan
cieringssystematiek van dIverse kerkeJijke en semlkerkel1jke actlvltelten 
ook als zodanig aan de orde zal komen. Het streven van de kant van de 
regering is er op gericht om de uitgaven als zodanlg betel' In de hand 
te houden dan In het verlede n het geval was. Zoals de zg. open - eindfi
nancierlng (Er zljn soms ultgaven, die je totaal nlet in de hand kunt 
houden: bijv. de uitgaven aan werkioosheldsultkeringen) en een betere 
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plann ing van de financierlng en budgettering. Zoals ook in het kader 
van het CIO vIa een interne nota van Mr. F.H.M. van Spaendonck a1 wei 
is geschied. 
Deze dacht daarblj aan een vier tal verschillende modellen te weten een 
financleringsmodel per departement/sector ; een model per departementl 
sector gecomblneerd met een eigen bIjdrage per sector vanuit de kerken 
etc.; een zg. lumpsum-systeem in het kader van een wettelljke regeling 
van een voorwaardenscheppend overheidsbeleld en tenslotte een tump
sum -eigen bijdrage-systeem. In een aantal situatles zullen ook ooze 
kerken daar mee te maken krijgen en de ultkomsten zullen nogal ver
sch1l1end kunnen zijn, afhankelijk van de gekozen systematiek. 

5. Een Raad voor &!L~Q.ienst en levensovertuiging? 
In bovengenoemde nota word t trouwens ook gepleit voor een meer inte
grate wettelljke regel1ng inzake de steunverlening voor godsdienstige en 
levensbeschouwelljke activiteiten en In dat kader voor een wettelijke 
regeling van een zg. Raad VOOI' godsdlenst en Ievensovertulging. Daarbij 
zouden dan In de wetgeving voorschrlften kunnen worden opgenomen 
omtrent gevallen waarin de overheld de plicht zou hebben een dergelijke 
Raad om advles te vragen, niet aIleen m.b.t. diverse wetsvoorstellen 
maar ook m.b.t. de financiering van diverse projecten, die In een of 
andere vorm van kerkelijke of levensbeschouwelijke aard zouden zijn. 
Uiteraard zou dat betekenen dat, wanneer de wetgever die weg op zou 
gaan, aan een CIO, zoals dat nu functloneert, weinig of geen behoefte 
meer zou bestaan. De consequenties zouden metterdaad nlet gering kUn
nen zij n . Deze gedachtengang past natuurlijk weI In een evt. streven 
van de kant van een regerlng am het geheel als zodanig In te delen. te 
overzien en m.b.t. diverse voorstellen van wet en andere voorste llen te 
kunnen volstaan met het raadplegen van een centrale lnstantie die 
"deskundlg" wordt geacht m.b.t. zaken van godsdienst en levensovertui
glng. 
Het ligt overigens voor de hand dat vooral "grote" kerken daarbij een 
dlrecter beiang hebben omdat zij daar ten gevolge van hun aanta l 
(leden) dan de meeste zeggenschap In zull en hebben en vanu it een 
flnancieel oogpunt daar ook het meest In gelntel'esseerd zullen zijn. 
Zoals overlgens ook in het algemeen gesteld kan worden, dat de "belan
gen" zoals die ook wei In het kader van het CIO worden beplelt vanuit 
die "grote" kerken (vooral de R.K . en de Ned. Herv. Kerk) een onevenre
dig sterk financleel accent lijken te kl·!jgen . In het CIO wordt over het 
aigemeen overigens zeker wei serleus naar elkaar gelulsterd . Het is niet 
aUeen een "belangenorganisatie ". 

6. O~~Len kost~.n_ van het_9I..9_. 
Het voorstel onder 5 genoemd is momenteei overigens nog slechts een 
Idee, dat voorkwam In een persoonlijke nota van de secretal'is van het 
ClO. Het voorstel als zodanlg heeft. op dlt moment dus ook nog geen 
enkele officiiHe status. Toch lijkt vermeldlng hlel'van wei nuttlg, omdat 
daarblj op de achtergrond wellicht de wens meespeelde om tot een 
enlgszins andere opzet van het CIO te komen. Zoals o.a. nog eens in het 
laatstc jaarverslag van het CIO is vermeld is het Interkel'keiljk Contact 
In Overheidszaken (CIO) een samenwerklngsvel'band van 18 kel'kgenoot
schappen in Nederland. Oat samenwerk lngsverband is destijds gehceJ op 
vl'ljwllllge basis tot stand gekomen en heeft als zodanig ongetwljfeld een 
goede en nuttige functie vervuld. Uiteraard brachten de voorbereldlngen 
tot aile vel'gadel'ingen van de plena ire commissie, van de I<erncommlssie, 
van de commissles voor justl tie en mllitalren, voo r kerkelljke gebouwen 
en voor gezondheldszorg en van de desbetreffende vergaderlngen zeit 
vee 1 werk met zich mee en uiteraard ook een aantal onkosten. Vooral de 
werkzaamheden van de secretaris van het ClQ, mI'. F.H.M. van Spaen 
donck, waren vele. Zovee!, dat van die kant ook wei het voorstel is 
gesuggereerd, dat e r een vast secretal'iaat met aIle werkzaamheden zou 
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worden belast . Oat zou overlgens weI. afgezlen nag van de daarvoor te 
klezen structuur, tot een forse verhoglng van aUe kosten leiden. Maar 
natuurlljk zou ook voor een dergelijke wijzlging nader beraad met aile 
kerken noodzakelij k zljn. 

Overigens Is het ZO, dat ook de In het verleden gemaakte kosten door de 
deelnemende kerken gezamenl1jk dlenen te worden gedragen. Nadere 
informatie leidde tot de conclusie, dat er destijds een verdeeisieute l 
voor de ve rde ling van de onkosten Is opgesteld, waarbij de Ned. Geref. 
Kerken 2.4 % van de gemaakte kosten zouden betalen. Blijkens de In het 
jaarve rslag van 1986 van het CIO vermelde gegevens - een exemplaar 
van dat jaarverslag wordt hler bljgevoegd - bedroegen de rekenlngen 
van 1985 en van 1986 een bedrag van respectievelijk f 152.276,99 en 
f 149 .211,41. Welk bedrag over de afgelopen jaren nog door onze kerken 
moe t worden betaald wordt op dlt moment nagezlen en gecontroleerd. De 
Voorzltter van Uw commissie , br. Meullnk , hoopt u ter vergadering daar
over nader te informeren, zodat ter zake door U een nadere regeling kan 
worden getroffen en het desbetreffende bedrag betaalbaar kan worden 
gesteld. Hlj zal een en ander ook gaarne nader toellchten. 

1 ._ A!:ltidlscrlIl!tl}~tie'!tlgevlng! 
Maar ook nlet materHHe zaken ontvangen in het ClO de nodlge aandacht. 
Een zaak, die ongetwljfeld in de komende maanden zeker aandacht zal 
vragen Is het wetsontwe rp inzake geliJke behandellng, dat nu naar mag 
worden verwacht, spoedlg zal worden Ingediend. Bekend Is dat het des
tijds gepubllceerde voorontwerp van wet gel1jke behandellng de nodlge 
delnlng veroorzaakte en tot grote tegenste ilingen aanleid ing gaf. Op het 
moment waarop deze nota geschreven wordt Is de Inhoud van het door 
het kablnet in te dienen wetsontwerp nag nlet bekend. Wei werden er 
Inmlddels In afwachting van het door de regering in te dienen ontwerp, 
een tweetal inltlatief- wetsvoorstellen Ingediend van de kant van de 
VVD en van de kant van de PvdA. Vooralsnog, zo kan men gevoeglljk 
aannemen, zal de meeste aandacht zlch echtel' wei rlchten op het voor
stel, zoaIs dat van de kant van de regering zaI worden ingedlend, welk 
voorstel wei zal kunnen worden aangemerkt ais een compromls tussen de 
standpunten van de VVD en van het CDA. 

8. Tenslotte. 
iilt hetgeen hierboven Is vermeld, kunt U opmaken, dat er vele zaken 
aan de orde kwamen en ongetwijfeld nag zullen komen. Zeker nu ook van 
de kant van de regering, mede met behulp van de Commissie Hirsch Bal
lin, het beleld m.b.t. de relatles tussen overheld en kerken geheel 
opnleuw wordt bezien en ook tot vrlj ingrlJpende wljzlglngen kan le iden. 
Uiteraard zal ook UW commissle van zljn kant trachten U zoveel mogelljk 
en zo tiJdlg, aIs dat mogelijk is, op de hoogte te houden. 

Bljlage 21: Voorstel van de Kerk van Rotterdam-Overschie ten aan
zlen van een landelijke regeUng voor ondersteuning aan 
financleel hulpbehoevende kerken (code 28.1) 

De Neder lands Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Overschie stelt aan de 
Landelijke Vergaderlng te Dronten 1988 voor: 

EEN LAND ELIJK DEPUTAATSCHAP VOOR HULPBEHOEVENDE KERKEN IN TE 
STELLEN WAARBIJ INDIVIDUELE KERKEN - MET GUNSTIG ADVIES VAN HUN 
REGIO OF REGIONALE DEPUTATEN - OM STEUN KUNNEN AANKLOPPEN. 

De kerkeraad overweegt, dat wellswaar een ongeveer gelljkluldend 
voorstel van de regio Enschede-Zwolle door de Landelljke Vergadering 
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van Enschede 1985/ 86 werd verworpen (Acta art , 101), maar dat -
gezlen de stemverhouding van 18 tegen 17 - heroverweging zinvol IIjkt, 

In afwUklng van bovengenoemd voorstel van de regia Enschede-Zwolle 
staat de kerkeraad geen classlcale, maar een plaatselUke steunaanvraag 
voor : 
a . omdat dlt de kerkeraad principleel Juiste r lljkt; 
b. omdat klelnere regio 's geen regionale deputaten kennen; 

Wanneer de regio gunstig adviseert zullen ook de cijfers va n eventueel 
reglonaal verleende steun aan de te benoemen deputaten wOl'den 
overge legd. 

Tel' onde l'steunlng van bovengenoemd voo l'st.e l, legt de kerkeraad (deels 
in aanslultlng aan bovengenoemd vool'stel Enschede/Zwolle) de volgende 
argumenten aan u VOOI': 

1. via ee n landelUk deputaatschap komt een rechtvaardlgel' hulpverle-
nlng en een eerlijker verdellng van lasten tot stand; voorkomen 

wordt dat sommlge kerken zwaarder belast wo rden, omdat andere nalatlg 
blJjven ; blj de door ons voorgestelde regellng helpen aile kerken naal' 
rata van wat nodig is . 

2, de door ons voorgestelde regellng werkt sneller en effectlever, wat 
de opbouw en daadkracht van de hulpvragende gemeente bevordert; 

voorkomen worden situaties als die optraden b,v. In Ntcuwegein. waar 
het CGK deel van de gemeente, dat hulp Inrlep van CGK -deputaten. snel 
wist waar het aan toe was, terwUl het NGK dee I het moest doen met 
langzaam blnnendruppelende reakties; bovendlen weet het CGK deel van 
de ge meen te e lk jaar wat het verwachten kan, terwljl het NGK dee I dik
wUls maar moet afwachten of het weeI' op het kollekterooster staat. 

3. door het Instellen van een landelljk deputaatschap wordt voo rkomen 
dat kerken afzonderlijk tot beoordeling van de steunaanvl'aag moe ten 

komen; eventueel moeten ze afzonderlijk detalllnformatle lnwlnnen ; de 
door ons voorgeste lde regeling wel'kt tljd- en kosten-besparend. 

4. het Instellen van een deputaats chap werkt drempeiveriagend vaal' 
kel'ken die wellicht hulpbehoe ve nd worden; het voorkomt b.v. situa

ties waarin het predlkantstractement slultpost wordt op de begroting. 

5. het bexwaar dat concreet geven voor een bepaaJde kerk meer zou 
kunnen opleveren dan geven In het a lgemeen, kan vermeden worden 

als deputaten laten weten voo r welke kerken welke bedragen worden 
gevraagd, en waarom; 
bovendlen behoeft een hulpvragende kerk nlet meer te ontvangen, dan 
nodlg is , 

6. tn de huldlge sltuatle weten de kerken In het geheei nlet wat ze 
doen: ze weten nlet hoeveel er nodig Is en hoeveel ledere kerk 

krUgt; als nlemand weet om welk bed rag het jaarlljks gaa t neemt de 
offervaardlgheld at. 

DJjlage 22: Rapport van de Raad van Toczich t en Advies voor de 
Theologlsche Studle-Degeleldlng (code 18.1 en 2) 

A: Verslag van de secretaris 
in de perlode, die dlt rapport overzlet, september 1983 tot elnd 1987. 
konden de voorgenomen studiedagen, 9 per cu rsus. en de vergaderingen 
van de raad, In de regel 3 per cursus, doorgang vlnden. 
In het laatst van de perlode verhlnderde een ing rijpende ziekte drs . O. 
Moolweer aktlef dee I te nemen aan het werk . 
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Leden van de raad bezochten 23 stud ledagen en brachten daarover ra p
port uit. 

De studie - begeleiding 
De programma's van de preek-teksten en de voorgenomen lezingen wer
den regelmat lg aan de raad voorgeiegd, waarblj de s tudie-bege le lders 
aangaven wat hen t ot hun keuze had bewogen. In -spreken op actuele 
zaken stond hun veelal voor ogen. Zo kwamen ze, om een voorbeeld te 
noemen, tot de keuze van Zondag 8 van de Heid . Cat. over de Drieeen 
held in verband met de gl'oeiende Inv loed van de Islam. 
Daarn aast gaven ze ruime aandacht aan de pastorale zorg , oak Vaal' de 
pastol' zelf, In bv. de referaten van drs. O. Mooiweer en van ds F. van 
Deursen: resp. 'Uit de pastorale praktljk' en 'Saloma's wljsheid vaal' 
dominees' . 
Met het oog 
vljand in de 
Uit de Iljst 
lezen. 

op het be proeve n 
poort werden tal 

van iezingen, die 

va n de gees ten en het spreke n met de 
van (onderdelen van) boeken besproken. 
hlerna vo igt, Is dat gemakkelijk af te 

Blj de preken staat ul teraard de Heilige Schrift en haar uitleg cen t raa l 
maar daarnaast wordt ru lme aandacht geschonken aan de vo rm en de 
voord rach t en het doe l: het hell de gemeente in haar ge hee l naderbij te 
brengen. 
De exegese van het Woord Gods word t nog eens extra beoefend op de 
studiedagen, die samen met de docenten en s tudenten van het Ned. 
Ge rer. Seminarle gehouden wo rden. 
Oo k werd een lezing gehouden ove r de me t hode van exegese. 
De praktijk van het gods dlenstonderrl cht kwam aan de orde In de 
voord racht van de heel' F. Boekelo: 'De techniek van het godsdlenston
derwijs' . 
De conc lusle ult dit korte ove rzl cht kan zljn, dat in de studle-begele i
din g een ernstlge poging wordt gedaan om de studenten veelzijd ig voor 
te berelden op de taak, die wacht. 
Op de studledagen. welke op za terdag gehoud en worden In het gebouw 
van de Theol. Hogeschool te Apeldoorn, levert een van de studenten een 
preekvoorstel over een opgegeven tekst en een studlebegeleldel' of een 
gasts preker een lez lng. Voo r elk onderdeel krijgt een tweetal studenten 
de opdl'ach t zich extra in de s tar In te werken , zodat ze in staat zlJn 
de bespreking te stlmu leren . 
Voor de preken worden per cu rsus in de regel 3 teksten ult het O.T., 3 
ult he t N.T. en 2 zondagen uit de He ld. Cat. of al'ti kelen uit de Ned. 
Geloofsbelij den is opgegeven. 

Door de bege ielders werden de volgende lezingen gehouden, In de cursus 
1983/1984: 

drs. H. de Jong over "P!'edlklng en hlstorisch-krlUsch onderzoek" van 
dr. K. Runta ; drs. H. Smit over "lnleiding In de ethiek " van dr . H. de 
Vos; drs. O. Mooiweer over "lets over de gesc hiedenis van de Nederland s 
Gereformeerde Kerken" ; drs. H. Smit over MDe kornst van het Koninkrljk " 
(m.b.t . Doo p en Avondmaal) van dr . H.N. Ridderbos; drs. O. Mooiweer over 
"Verschll In homlleUsche aanpak. 
Ais gastsprekers traden op: drs. K. van der Toorn "Mogel1jkheden en 
grenzen van de comparatleve methode. gei'llustreerd aan de hand van 
Psalmen"; mr. dr. J. Meulink MHet Akkoord van kerkel1jk samenleven" e n 
ds G. van den Brink "Onze zorg voar ongeneeslijk zleken, stervenden en 
hun faml lie". 
Een hele dag werd besteed aan de exegese van "De Ultverklezlngsteksten 
in het Evangelie van Johannes, met name de hoofdstukken 6, 13 , 16 en 
16 en dlrecte omgevlng" 0.1. v. drs. H. de Jong. 
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In de cu r sus 1984/1985: 
drs. H. Smit: Het beroep op de Heil1ge Schrift in de ethiek"; drs. O. 
Mooiweer. "De bindIng aan de belijdenis uit de historie be lich t "; drs. H. 
Smit: "De 'Go d-ls-dood-theologie ' met een toespitsIng naar D. SolIe"; 
drs. O. Mooiweer: "Theologlsche Praxis" van dr. H. Jonker en drs H. de 
Jong: "De twee Messlassen". 
Als gastsprekers traden op ds W.G. Visser: "Apoca lyptlek On Dan! 
drs. A.M. van Leeuwen: "Het elnde der wet"; C. Huizinga: "Diaconaat in 
een tijd van economlsche te ruggang". 
Een he le dag we rd besteed aan de exegese van Hand . 7 onder ieiding 
van drs. H. de Jong. 

In de cursus 1985/ 86: 
drs. O. Mooiweer: "Ult de pastorale praktijk"; drs. H. de Jong: "Het Oude 
Testament in onze tljd"; drs. H. Smit: "Enkele opmerklngen ove r het 
'En t mythologislerungsproject' van Rudolf Bultmann"; drs. H. de Jong: oDe 
ve rhouding t ussen het Oude en Nleuwe Testament"; drs. O. Mooiweer 
"S.G. de Graaf als homlleet"; drs. H. Smit: "Enke le opmerklngen over 
'bevinding"', waarin gedachten van T. Brlenen, A.A. van Ruler, J.G. 
Woelderink. C. Veenhof en A. Janse besproken worden; drs. H. de Jang: 
"De ambten In de apostollsche kerk" van dr . J. van Bruggen. 
Ais gastsprekers traden op ds F. van Deursen: "Salomo's wljsheid voor 
dominees" (het boek Spreuken) en drs. H. Aigra: "Kind en Bijbei". 
Op de exegeseda g behandelde ds K.H. de Groot de Lofzang van Maria, 
drs. H. de Jong de Lofzang van Zachar ias en ds. J.D. Janse de Lofzang 
van Simeon. 

In de cursus 1986/ 87: 
dr s. H. Smit: "Waarom? Over IIjden. schuld en God." van dr. A. v.d. Beek; 
drs. O. Mooiweer: "Doleantle en kerkelijke eenheld, mede toegespltst op 
de zelfstandlgheid van de piaatselljke gemeente."; drs. H. de Jang: 
"Paulus' gebrulk van GenesIs 1-3 Inzake de man- vrouw verhoudlng."; 
drs. H. Smit: "A ll es Is polltlek, maar politiek is nlet alles" van dr. H.M. 
Kuitert; drs. H. de Jang: "Verjoodsing v an het chrlste lijke geloof en 
bijbellezen."; drs. O. Maalweer: "Kerkverlating". 
Ais gastsprekers traden op drs. D. lVesterkamp: "Theoiog ische ontwikke
llngssamenwerklng." en F. Boekelo: "Over de technlek van het gods
dlenstonderwijs" . 
Op de exegesedag sprak ds K.H. de Graot over "Ugarltlsche achtergrond 
van de Psalmen, ds J.D. Janse over Psalm 69 m.n. in het Nleuwe Testa
ment en drs. H. de Jang over Psalm 105. 
Verder besprak in 1987 drs. H. Smit nog "Het Godsbeeld van Harold S. 
Kushner", gaf drs. P.J. va n Ka mpen MIets over de Is lam" door en gaf drs. 
W.G. Rietkerk een bespreklng van · Pastoraat in pneumatologlsch 
perspektief" van dr . J.J. Rebel. 

De studenten 
De studiebegeleiders hanteren een ruim toelatingsbeleld. leder, die 
theologie studeert of wll gaan studeren en zlch bij de TSB. meldt. mag 
meedoen. Als voo rwaarde wordt nlet geste ld, dat men van de aanvang af 
bewust gekozen heeft voor het predikantschap in een Ned. Geref. kerk . 
Voor vrouwel ijke studenten en voor niet-Ned. deref. studenten Is dat 
nlet mogelijk. zoals hun bekend Is. In deze tijd zijn er voor hen echter 
wei mogelljkheden blj het onderwijs . In de sociale sector of op het ge 
bled van de evangellsatie. 
Ult het voorgaande mag nlet geconcludeerd worden, dat er weinig be
trokkenheid is bij de kerk. Deze is blj verult de meeste studen ten dul 
delijk aanwezig. Zo werd ge rapporteerd , dat blj de behandeUng van het 
"Akkoord van kerkelijk samenleven" een open en blljmoedlge belangstel 
Hng voor eigen kerkelijk leven opvlel. 
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Van het TSB.-werk gaat een stimulerende Invloed uit, zodat de meeste 
studenten preekconsent aanvragen en in een later stadiUm ee'n vel'zoek 
tot beroepbaarstelling Indlenen. 

Verscheldene malen stond de raad stlt blj de vraag, of het aantal 
(nieuwe) studenten voldoende Is voor de (te verwachten) vacatures In 
de kerken en op de zendlngsterreinen. Blj de pogingen om deze zaak wat 
in het vizier te krijgen bleek, dat er nog al wat onzekere factoren zUn, 
dIe het onmogelijk maken tot afgeronde conclusles te komen. Voar de 
eerste jaren zijn er voldoende studenten, maar de "nleuwe aanwas" Is 
gering, zodat er In de toekomst moeilljkheden kunnen ontstaan. De raad 
zou dan ook graag zlen, dat er wat meer eerstejaars - studenten zouden 
komen. 
Volgens de opgave van oktoher 1987 zljn in de Theol. Hogeschool te 
Apeldoorn 20 Ned. Geref. studenten Ingeschreven. 10 van hen volgen de 
doctoraalstudle. Van deze 10 zljn 6 reeds predikan t. 
Bij het Ned. Geref. Semlnarle staat 5 studenten Ingeschreven, blj de R.U. 
te Utrecht 3, bij de R.U . te Groningen 1, bij de zaterdagopleidlng te 
Utrecht 2 en bij Leuven 2. Totaal 33. 
Behalve de 6, die reeds predikant zUn en de 2, die de zaterdagopleiding 
volgen, nemen ze deel aan de TBS. 

In deze periode legden examen af, C.q. deden intrede: 
H.J. Bruins - Vlaardingen, S. Kadljk, J. Kiers - Rijsbergen, C. Smit -
Cu Lemborg. L.G. Compagnie - Zaandam, A. W. Vos - Heemstede en Lisse, 
J.B.M. Storms - Gl'onlngen. J. v. Atten - Dalfsen, G.J. Lakerveld 
Haren, P. Kurpers hoek - Assen, F.R. Brutntjes - pastoraal medewerker te 
Leerdam, J.M. Mudde - Bl'eukelen, J.M. de Groot, G.J. Zwal'ts - KatwUk, 
A.J.C. van Baardewljk, G.V. van Eck, D. Fijan - Langerak en J. v . Es -
Doetinchem-Velp. 

Rapporten 
De leden van de raad zijn gewend schriftelljk rapport uit te brengen 
van de door hen bezochte studledag, Deze rapporten worden 01' de ver
gaderlng voorgelezen en besproken. 
Hleronder vo lgen een aantal citaten. 
"Wat reden tot vreugde en dankbaarheid gaf, was de betrokkenheld van 
de studenten bij de bespreklng. Hier werd geproefd, dat jonge mensen 
met llefde voor Gods Woord bezig waren." 
"De drle begelelders hadden elk hun elgen inbreng, waarin ze elkaar 
uitstekend aanvulden. " "81.1 alIe lof voor de preek werd de exegese van 
de tekst te zwak bevonden ." 
"Een viertal studenten gat op bekwame wtjze er bliJk van zelfstandlg te 
kunnen exegetiseren en at en toe oak vrljmoedlg van de opvattingen van 
ds. De Jong te durven afwijken." 
"Door de dl, Smit en Mooiweer werd een weg gewezen (ds De Jong was 
wegens ziekte niet aanwezlg), hoe de preek beter had kunnen worden 
ultgewerkt. Al met al was het een leerzaam preekcollege." 
"Door geduldige exploratie o,Lv, de drle begeleiders bleek dlt gedee lte 
uit de belijdenls (art. 27 N.G.B.l geen 'Ietwat abstrakt artlkel' te zijn, 
zoals de preek ze!, maar een geloofsstuk. waarln de heerlijkheid van de 
kerk onder haar ZaUgmaker en eeuwige Koning Christ us enthouslast 
wordt geloofd en beleden," 
"Op deze studledagen wordt degelljke geestell.lke arbeld verrlcht. Gee n 
student kan op deze dagen ontbreken zonder zichzelf tekort te doen. Er 
waren vot atmeldlngen. Reden: gezinsomstandlgheden." 
"Het werken op deze dag, dat lk voor mezelf heel stimulerend yond, acht 
lk een waardevolle bljdrage aan de toerusting van a.s. dienaren van het 
evangelie. U 

"De middagvergaderlng was m.L voora l waardevol, omdat een vaorbee ld 
werd gegeven van een zorgvuldig, vergelijkend en genuanceerd exegetl-
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seren van een reeks teksten vanult een bepaalde vraagstelling. Zo leer 
je op een nlet oppervlakklge manler schrift met schrift vergelUken en 
verzamel je gegevens voor een bijbelse dogmatiek en kerkelijke praktlJk. 
Dat houdt zljn waarde, ongacht de vraag of men het met aile conclusles 
eens Is en die In praktijk wi! brengen." 
"Een combinatie met een studiedag van het semlnarle 15 niet gek, omdat 
daardoor ' de afstand tussen de studlebegeleld lng en het se minarle n let 
groter wordt. Aileen vroeg ik mlj af, wat ve rschel dene schrUvers In de 
mededelingen van het semlnarle toch steeds bedoelen met de afwijzlng 
van de verwetenschappelijking van de theoiogie. Ik merkte geen versc hl1 
tussen wat onze studlebegeleiders leverden en de sprekers van de do
centen van het Semlnarle." 
"De bijeenkomst werd ook bljgewoond door prof. Velema. H1j nam ook dee I 
aan de bespreklng. " 

Financi en 
Gevolggevend aan het verzoek van de LandelUke Vergadering te Ensche 
de 1985/86 d.d. 23 maart 1985 aan de Raad van Toezlcht en Advles van 
de Theologische Studle-Begeleiding om de regeling van de vergoedlngen 
aan de kel'ken van de begeieiders nader te overwegen en daarblj de blj 
de discussie ingebrachte vragen en suggesties te betrekken (Akta 44), 
kwam de Raad op 28 februarl 1986, na overleg met de betreffende ker 
ken, tot het volgende beslult: 

a. in 1986 blijft het bestaande systeem van kracht; 
b. In de overgangsperlode worden de bedragen 

in 1987 J 30.000,-
in 1988 f 29.000,-
In 1989 f 28.000,-
in 1990 f 27.000,-
en daarna f 26.000, -
D.V. en met dle n verstande dat deze bedragen aangepast worden aan 
eventuele wUzIglngen In de maximale uitkeringsgrondsiag van de 
Stlchting Emeritaatsvoorziening, (SEV); 

c. de studiebegeleidel's kunnen hun I'elskosten ten dlenste van de stu
dlebegeleiding geheel in rekenlng brengen. 

Dlt beslult van de Raad werd door dezelfde Landelljke Vergaderlng 
goedgekeurd op 22 maart 1986, Akta 129. 
Deze herzlening van de vergoedlngen e n het feit, dat v rljwel alle kerken 
hun bljdrage over 1987 voor het einde van het jaar afgedragen hebben, 
lel dden ertoe, dat de gevraagde biJdrage per lid van J 5, - In 1986 kon 
teruggebracht worden tot f 4,50 in 1987 en voor 1988 tot f 4,25. 

Samensteliing van de I'aad 
Als voorzitter treedt op ds G. Roukema (I'eglo Kampen). Het secre tariaat 
berust blj ds C. van Leeuwen, Paltzerweg 45, 3722 JA Bllthoven, tel. 
030-782 997 (regio Utrecht). Penningmeester is br. J . Kooiman, Roggeak
ker 7, 3941 LC Doorn, tel. 03430-1 3664. 
Verder hebben zitting In de raad: ds J. H. Veefkind (regio Alkmaar-Zaan
dam) , prof.dr. K.R . Veenhof (regio Amsterdam-Haarlem) , ds F. van Deur
sen (reglo HarderwJjk), mr.dr. J. Meul1nk (reglo Enschede-Zwolle), ds J. 
Kranenburg (reglo van de kel'ken in het Noorde n), J. Roelfsema (reglo 
van de kerken in het Zuiden), ds . G. van Atten (regIa Dordrecht-Gorin
chem) , drs. J. van Vee len (regio Schledam) en ds J.D. Janse (reglo Den 
Haag). 

Bilthoven, 4 maart 1988 
C. van Leeuwen, secr. 

98 



B: VersJag van de penningmeester van de Raad van Toezic,ht en Advies 
(code 18.2) 

FINANCIEEL OVERZICHT 198?: 

Saldo 1 januari 1987 

ONTV ANGSTE!N~ 

Bijdragen van de kerken 
Bankrente 

UlTGAY~!!, 

fu Mdracht~1l 

Amsterdam-Centrum 
Enschede-Noord 
Barendrecht 
Theologische Hogeschool 
Apeldoorn over 1987/88 

Reis-, vergader- , druk
werk- , secretariaats- en 
adminis tra tiekosten 
Kosten studenten, verme
nigvuldiging concept
preken, lezingen etc. 
Weekend 27 - 29 mei 1987 
Honorarium secretaris 
studenten over 1987 

f 130.225.25 
3.835,83 

-----~ 

J 37.604 ,65 

f 134.061.08 

J 30.719,-
30,719,-
30.719,-

20.000, -
-~-

J 2.195,91 

4.521,16 
1.912,83 

2.000,-
--- '-

J 171.666,73 

f 112.157,-

J 10.629 ,90 

J 122.786,90 

f 48.878.83 

bestaande uit het rekening-courant saldo alsmede een termijn
deposito bli de ABN te Doorn. 

DOORN, januarl 1988. 
J. Kooiman, penningmeester. 
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SUI age 23: Rapport Commissle Gezangen (code 17.1) 

De cO!mllissie 
In de perlode tussen de L. V. - Enschede en de L. V. Dronten was de 
samenstell1ng van de commissie als voigt : 

ds. C. Bakker, Enschede 
drs. M.H .T. Blewenga, Zoetermeer 
mevr. P.W. Buist, Culemborg 
K. Holwerda, Wlnsum (Gr.) 
K. Janssens, Kampen 
J .H. Klein, Rijswijk 
J. Mulder, Eindhoven 
mevr. C. J .D. Roosjen, Groningen 
G. Sneep, Koog aan de Zaan 
ds. J.H. Veetklnd, Krommenie 

Btewenga trad op a is voorzitter, Holwerda als secretaris. K. Goudriaan, 
die ook tot de com miss Ie behoorde, moest zijn deelname aan het werk 
beiHndlgen. 

D_LQP-dr~_cht 

Terwllle van de duldelijkheid nemen we hler de voor dit rapport rele
vante passages over ult de ons verstrekte opdracht (z ie Akta L.V.
Enschede, punt 72, biz . 29). 
De L. V. besioot: 
"- ten aanzlen van het LJ_~J!boei5 voor de kerken: 

a. het Rapport van de Gezangencommissie en de detlnitieve selec
tielijst ult het Liedboek te doen toekomen aan de kerken en in 
ernstlge overweglng van de kerken aan te bevelen; 

b. de kel'ken te ve l'zoeken haar kritlek op de deflnltleve selectle
lijst aan de Gezangencammlssle te doen toekomen vaar 30 junl 
1986 (later gewUzlgd In 28 februari 1987, 'lIe de begeleidende 
brief bij de Akta); 

c. de Gezangencommissie te verzoeken de bij haar Ingekomen kritlek 
samen te vatten en te beoorde len en hierover een rapport met 
vaarstellen te doen toekomen aan de eel'stvolgende Landel1jke 
Ve rgadel'ing van onze kerken; 

ten aanzien van "_Psalte_C..1§1J!.Q": 
de Gezangencommiss le te vel'zoeken een beknopte beoorrlellng van de 
bundel ais geheei te doen toekomen aan de kerken; 
ten aanzien van een aanvul~llde bund!tl: 
a. de Gezangencommlssie te verzoeken haar werkzaamheden op dit 

punt af te ronden en een rapPoTt/ advies te doen toekomen aall 
d£! kerken; 

b. in dit stadium geen stappen te ondernemen tot l'ege l1ng van de 
uitgave van een aanvullende bundel." 

"Psalter 1980" en Aanvullende bundel 
Over -de laats·te - twee ' hierboven genoe mde punten kunnen we kart zij n. 
Co nform onze apdracht hebben we zowel over de aanvullend e bundel a l s 
over "Psal ter 1980" rech tstreeks aan de kerken gerapponeerd. Vaor wat 
betreft de werkw1jze m.b.t . de samensteillng van de aanvullende bundel 
kan nog verwezen worden naar wat we daarover schreven in ons varige 
rapport. zle Akta L. V. - Enschede, biz. 110- 111. 

Lleqbpek 
Op 28 februari 1987. de slui tingsdatum v~~r het inleveren van kritiek 
op de se lectielijst, was van v ier kel'ken een reactle ontvangen. 
EEm van de v ier berlchtte ons zlch nie t In staat te achten aan het 
verzoek van de L. V. te vo ldoen. 
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Drle kerken tekenden bezwaar aan tegen een aantal l1e deren utt de se
lectleUJst; een van deze drle stelde toevoeging van een aantal liederen 
voor. 

Ten gevolge van het verschuiven van de slultlngsdatum voor het inzen
den van kritlek van 30 junl 1986 naar 28 februarl 1987 , heeft onze 
commissie op het moment waarop we dit rapport (moeten) schrljven nog 
geen gelegenheid gehad zlch In voldoende mate bezlg te houden met de 
blnnengekomen kritiek . 
Wlj stellen ons voo r zo sllel mogel1jk na afronding van onze werkzaam
heden u een vervolgrapport te doen toekomen; we hopen, dat het dan 
nog mogelljk zal zijn de kerken vo ldoende te informeren. zonder daarbij 
de elsen van zorgvuldlgheld uit het oog te verllezen. 

Met christelJJke groe t , namens de com miss ie, K. Holwerda . 

Dutage 24: Vervolgrapport Cornmlssle Gezangen (code 1 7. 2a) 

In ons (eerste) rapport schreven we reeds, dat wij zo spoedlg mogelUk 
een vervolgrapport zouden opstellen, waari n we Ingaan op de bi,J ens 
binnengekomen krltiek ult de kerken op de selecUel1jst uit het Lledboek. 
Ons 15 opgedragen deze krltiek samen te vatten en te beoordelen. Wat 
het samen v atten betrert : een dee! van de krltiek uit de kerken kan met 
een tweetal trefwoorden worden aangegeven: 

Al verzoenlng. 
Herhal1ng van de hellsfelten. 

In een aanta! gevallen heb ben we ons dool' de krltiek laten overtuigen, 
meestal echtel' waren we van men lng, dat bepaalde passages de veron
derstelde gedach te nlet dwlngend in zlch dragen. Als voorbee ld wUzen 
we op gezang 25. de strofen 8 en 9. Zeker, op zichzelf genomen kunnen 
deze strofen verkeerd worden uitgelegd; evenwel: 1n het geheei van de 
predik ing van de bijbelse boodschap en In het gehee l van dJt lied Is 
deze ultleg nlet voor de hand llggend. 
We noemen nog een voo rbeeld: gezang 300:5 heeft bij ons aal' z.ellnge n 
opgeroepe n. Als het lied nlet meel' bevatte dan aileen deze ene strofe 
zou het niet In de selectiel1jst staan. We zijn ech ter van men ing, dar 
het lied als geheei t e waardevol 15 am het te laten vallen. 

Zo hebben wi,J de blj ons binnengekomen krltlek zo goed mogelljk ge
t racht te wegen . Als l'esultaat daar v an stellen wiJ voo r 16 liederen van 
de selectiel1jst te schrappen. en eJ' 5 aan toe te voegen. 

De te schrappen liederen zljn de volgende: 
52, 53, 121. 122, 139. 147. 154, 155. 165, 230, 272, 278, 289, 349, 474, 
480. 
De toe te voegen liederen zijn : 
38, 106 . 124. 437, 477. 
De volledlge, gecorrlgeerde selectielijst treft u aan bij dit rapport. 

Aa1l.b.tJx~l1ngen 
Wij ron den ens rapport af met het verzoek aan de Landelljke Ve J'gade
ring de vo!gende beslulten te ne men : 

1. De L.V. acht de definitieve selectle uit het Liedboek verantwoo rd 
v~~r het gebl'uik in de eredlenst. 
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2. De L.V. zal de deflnitieve selectiel1jst (doen) publlceren. 
3. De L.V. ontslaat de Commissie Gezangen van al haar taken. 

Met chrlstelUke groet, namens de Co mmlssle, K. Holwerda. 

Deflnltl~ve lijst van ~oedgek~urde llederen uit~ het Lledboek 

a . Bljbelllederen: 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 38, 39, 
42 , 43, 43, 44, 45, 58, 63 , 66, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 87, 91, 93, 95, 
96,98,103,106,107, 109,11 0,114. 

b. Adxentstljd: 
117,119,120,124,125,126,127,130. 

c. K_ersttijd: 
134, 135, 2136, 138, 140, 142. 145. 146, 150, 151, 152. 

d. E;pifani~ntUd : 
159, 168, 169. 

e. Tijd VOOI'. _Pa~en: 
172. 173. 177, 179, 182.187. 188,189,193.194. 

f. PaastlJd: 
196, 197. 200, 203. 205. 207, 208. 2 10, 213. 2 15, 216, 22 1. 222, 223. 
225. 

g. !:!,e.!!lel vaart: 
228. 229. 235. 

h. Plnks_teten: 
242, 249. 

1. Trlnltaj;i,s: 
254, 255, 257. 258. 259. 

J. K!)nlnkr!J\i Gods: 
262. 266, 270, 279, 281. 284. 285, 286, 288. 291, 296, 297. 298. 299. 
300. 

k. ~erk: 
303, 304, 305. 310. 313. 314. 316. 317, 319. 326, 327, 328 . 330. 

l. Bellj d~nis, dooJLt!l aVQl)d..r!L~=!!: 
332, 333, 334, 335. 338, 341, 350, 351. 358, 360, 365. 

m. Huwel1J!5: 
367. 

n. Ochtend en avond: 
374.381,384,387. 392, 393 . 396, 397. 

o. Andere li~~r§!!. : 
399, 401, 402, 403, 404. 406, 409, 411, 412, 414,415,416, 420. 423, 
424, 429, 431, 432. 434. 435. 436. 437. 440, 442. 444. 445. 448, 449, 
451, 456 , 457. 460, 462. 465. 466, 470. 473, 476, 477. 479. 481. 487 . 
488. 
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Bijlage 25: Gezangencommissie: mlnde rheidsr apport (code 17.3) 

Dit mlnderheidsrapport heert betrekklng op die ondel'werpen die door de 
meerderheid van de commlssle behandeld worden in het Vervolgrapport 
(krltlek op de selektle , aanbevelingen); de eerder ultgebrachte rapporten 
over de Aanvullende bundel en Psalter 1980 onderschrijf ik . 

Dlrekte aanlelding tot het uitbrengen van di t minderheidsrapport is de 
krltiek van de kerkeraden van Oos tzaan en Zoetermeer op lIede ren uit 
de selektle. Vee l van d ie kritlek kan 1k ond erschrijven , m.n. op liederen 
die zij n ontstaan In de s fe er van moder ne theologie. Oostzaan had dat 
deel van zijn krltlek ondergebracht- onderde kopjes 'alverzoenlng' en 
'toekennlng hell aan a rmen los van verbond'. Een voor beeld : een berlj 
mlng van de profetie van Jesaja 9 (lied 25) loopt ult op: alle, aIle 
mensen same n, die staat te zlngen in het grote licht (vgl. Jes. 8:20vv). 
De krit iek van Oostzaan en Zoetermeer was - hoe kan het a nders? -
kritlek op fragmenten . Zulke fl'agmenta rische I<r ltiek is de ene keer 
sterker en meer steekhoudend dan de andere keer . Deze voorbeelden van 
moderne theologie In het Liedboek zlj n echter met ve le t e vermenlgv ul
dlgen. Wle de Hederen In het Lledboek serle us neemt, zal kunnen opmer 
ken dat de zeven dlchters di e - en door hun orig ineie lIederen en door 
hun ve rtallngen van klassieke lIederen - een zeer groot aandeel he bben 
gehad In het totale Liedboel{ (Barnard . den Besten. Muus Jacobse , Schul
te No rdhoit , Wit, Na astepad, Oosterhul s), in sterke mate beYnvloed zijn 
door moderne theo logieen. Wie kennl s neemt van hu n andere publikaties. 
ontdekt dat zlj daar ze it rond voor ultkomen. 
De tijd ontb l'eekt voor een uitvoerlge studie op dlt pun t ; het is boven 
dien de v l'aag of dit rapport daardoor leesba arder zou wo rden. Daarom 
beperk Ik mlj to t het geven van enkele voorbee lden in een bijlage (niet 
opgenomen, red.). Voo rheelden zijn niet meer dan voorbeelden; misschien 
mogen ze deze en gene prikkelen tot verder onderzoek. 

In de bijlage be perk Ik mlj tot he de ndaagse teksten; daarom eerst iets 
over het hlstol'is.clt~ Iledmateriaa l van het Liedboek. 
Daarin l1 ggen kaf en koren door e lkaa r . Naast fljne llederen (b.v. u lt 
tijden van Reformatle en Revell) die aanslulten bij de predlklng in onze 
kerken. treft men allerlei aan dat de opbouw van ons kerke lijk en per
soonlUk geloofs leven niet kan dlenen: mystlek , (ongezo nd) pletlsme, 
ratlonalisme soms . De llederen rond om het kerkelijk Jaar zijn e r vaak 
meer op uit ons bepaalde mome nten utt Jezus' leven te laten herbeleven 
dan dat ze ons de Chrlstus del' Sch riften tekene n. Een uitzonderi ng 
hierop vo rmt de berijming van Jesaja 53 door Nlcolaas Beets (lied 179). 

Het is op z'n zachtst gezegd weinlg elegant om naar de kerk te gaan 
me t een gezangenbundel waaruit z6veel nlet gezongen kan worden, dat 
we een s~tektielij_s tje nodig hebben als een soort omgekeerde pausel1jke 
Index. 
Het werkt ook nlet . Vroeg of laat doet - begr ijpel1jk - de dr ang naar 
ultbrelding zlch gelden. Het Liedboek voor de Ke rken wordt dan langza
merhand geeste lljk bezit van onze Nederlands Gereformee rde Kerken. 
Het vaak in dlt verband gehoorde argument "we zlngen ook nlet aile 
psalmen" (m.a.w. we kunnen best het Liedboek Invoeren e n maar een 
klein deel gebrulken) deugt nlet. Aile 160 psa imen kunnen gezongen 
worden . En het Is vaak genoeg gebeurd dat psalmen die vroeger haast 
noolt gezongen werden langzamerhand bekend zlJn geworden, terwijl 
omgekeerd andere. v roeger vaak gezongen, psalmen op de achtergrond 
zljn geraakt . Zo zal het ook gaan me t een gezangenbundel: iedere kerke
lljke liedbundel - zeker eentje van 491 gezangen - nodigt ult tot een 
'ontdekkingsrels'. Niets menselijks is 9ns vreemd, en waarom zou het? 
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In de loop der jaren ben ik tot de overtulging gekornen dat het Lledboek 
voor de Kerken niet de bundel is die onze kerken kan dlenen. 
Ook als men de goede Hederen ult het Lledboek op een rljtje zou zetten, 
zou blljken dat In het totaal van deze l1ederen de bljbelse boodschap 
onvoldoende tot haar recht komt. Veel van wat In de Bljbel essentieel 
Is, wordt gem 1st ot Is door een modieuze zeet gegaan. In het Lledboek 
worden de ~nten z6 vaak anders geiegd als in onze prediklng, dat we 
6t tn een spannlngsveid terechtkomen 6f langzamerhand geestelijk naar 
het Lied boek toegroeien. 
De moderne teksten zuBen op jonge gene ra ties meer aantrekklngskracht 
ultoetenen dan de oudere (aileen al door hun taa!), en julst In die 
moderne teksten zljn die accentvers@ulvlngeJ} het grootst. In de bijlage 
korn Ik hlerop te l'ug . 

Bovendlen verwijderen wij ons op deze wijze van _andere kerk~J} van 
ge reformeel'de beiijdenls. Het zou trlest zUn als wiJ In de keuze van 
onze lIederenschat meer aanslulting zouden vinden blj kerken van de 
middenorthodoxle dan bij geretormeerde zusterkerken. 
Het Is de commlssle helaas niet gelukt om met zusterkerken tot samen 
werking te komen, laat staan tot een gemeenschappelljk rerormatorisch 
lledboek. In het veri eden heeft de commlssle zlch veel moeite gegeven 
om kontakten te leggen met de Chrlstelljke Geretormeerde kerklleddepu 
taten. Het ulteengaan van de wegen (m.a .w. een verschUlende waarde
ring van het Lledboek) werd door deze Deputaten destijds als reden 
opgegeven voor het verbreken van het kontakt met onze commlssle (al 
heett haast van hun kant zeker een 1'01 gespeeld). 
Maar ml sschlen Is er nog iets te redden van gemeenschappellj ke kerk
zang (zle hleronder bij de aanbevel1ngen). 

De keuze van de Landelijke Vergaderlng van wezep 1978 was een v!'i!rle
genhelds~p~ssln&. Het was toentertljd immers niet mogelljk meer dan 
tien 'belaste' lIederen uit het Lledboek over te nemen In een nleuwe 
bundel ('belaste' Itederen zijn Hederen waarop auteursrech ten rusten). 
Sinds enkele Jaren bestaat die mogelijkheld wei, voor landelljke kerkge
nootschappen , 
De kosten van overname zijn laag. 
Als tijdelUke op lossing was de keuze van Wezep nog wei te rechtvaardl
gen; nu moet m.1. worden omgezien naar een deflnltleve opiossing. 

Met het oog op het bovenstaande beveel Ik de Landelljke Vergade rlng 
aan een commlssle In het leven te roe pen met de opdracht een gezaR
g!tnbundel samen te stellen ten dlenste van de Nederlands Geretormeerde 
Kerken en daarvoor te putten ult verschillende bronnen. 

Het Itgt voor de hand dat ik enkele bronn~n. noem. Ik doe dat met enlge 
schroom, omdat lk zelf als lieddichter aan verschillende bundels heb 
meegewerkt . Toch kan ik die bundels moellljk alleen-om-dle -reden 
onvermeld laten. 
Ik noem de volgende bronnen: 

Lledboek voor de Kerken, 1973. 
Aanvullende Lledbundel v an de Ned . Gerer. Gezangencommissle, 
Januarl 1987. 
Proefbundel Berljmde Schriftgedeelten voor de Chr. Geret. Kerkan, 
sept. 1987. 

Wil de bundel blljvende waarde hebben , dan moet de Llederenschat van 
de Kerk der eeuwen vo ldoende vertegenwoordlgd zljn. 

Met hartelljke broedergroet. J ,H, Klein, Rijswijk ZH, Zondag 20 sept. 1987, 
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Bljlage 26: Verzoek 
Kerk te 
17.2b) 

van de Christelijke-Nederlands Gerefonneerde 
Almere betreffende aanvullende liedbundel (code 

Geachte broeders, 

In z1jn vergadering van 9 maart 1987 heeft de kerkeraad van Almere 
zich onder meer be zig gehouden met de dool' de gezangencommissie toe
gezonden concept "Aanvullende Liedbundel". 

WlJ achten de inhoud van de conceptbundel zodanig, dat wlJ Uw verga
dering vragen het Uwe te doen, zodat dlt concept als aanvullende bun
del een plaats blnnen de Nederlands Geretormeerde Kerken kan krijgen. 

Gaarne wensen wij U Gods Zegen op Uw vergaderlng toe. 

Met hartelijke broedergl'oet, namens de kerkeraad, Van Buren, scriba 
10 maart 1987 

Bijlage 27: Besluit aangaande de blnnenlandse contacten (zle punt 
48) 

De Landelijke Vergadering 

heeft kenniLg!L11Q ... f!l..!:!JI. van het rapport van de commissle voor Con 
tact en Samenspreking met andere kerken over haar gesprekken met 

Deputaten Eenheid van de Christelljke Gereformeerde Kerken 

£Q!lsta!eeJ:.!; dat er , ondanks de wederzijds erkende roe ping om tot 
eenheid te komen en ondanks de door de Commissle gerapporteerde 

open en broederlijke bespreklng, welnig voortgang is op de weg naar die 
eenheld. Met name de opdracht die de vorlge Chr!stel1jke Gereformeerde 
generale synode aan haar deputaten gegeven heert om "steeds weer aan 
de orde te stell en de punten, in de Gemeenschappelijke Verklaring 
genoemd" leidt ertoe dat de bespreklng zlch steeds weer herhaalt. 

overweegt, dat het nlet zo mag zlJn, dat de verschlllende hlstorlsche 
achtergrond (Nadere Reformatle enerzljds en "dertlger jaren" ander

zijds) en een verschillende toonzettlng van de preken de verhoudingen 
beheersen. Het Indringende woo I'd van de apostel "Is Chrlstus gedeeld?" 
behoort ons juist over deze verschillen heen te helpen. 

verzoekt de Commlssle om 
l.d'egesprekken met Deputaten voort te zetten en zoveel als in 

haar vermogen ligt de gestelde vragen te beantwoorden, 
2. de gesprekken ~o mogel1jk verder te lei den in een rlchtlng, die 

tot versterking en ultbrelding van de bestaande contacten kan 
lelden. 

3. andere initiatieven te ontwikkelen die de eenhetd, zowel plaatse
lIjk als landel1jk, kunnen bevorderen. 

BJJlage 28: Rapport van de commissie voor Radio- en T .V. aangele
genheden Dec. 87 (code 16.3) 

Uw commissle kan u melden dat in de jaren na onze laatste rapportage 
(Nov. '84 aan de L.V. van Enschede) de uitzendlng van radlo- en tele
visie-kerkdlensten geregelde voortgang kon vinden. In 1985. 86 en 87 
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werden de radio-diensten verzorgd door de kerken van Zwolle, Wormer, 
Hardinx veld -Giessendam, Enschede-Zuld, Amster.dam-·West, Loosdrecht, 
Doorn, Ermelo en Hattem; de T.V.-diensten door de kerken van Ensche
de - Noord, Dronten en Utrecht. 
De commissie heeft de daarvoor benodigde en aan haar opgedragen werk
zaamheden verricht. Daartoe behoorde allereerst het deelnemen aan de 
vergader ingen van het overlegorgaan, gevormd door de afgevaardigden 
van de kerken die de eigen zendtljd ook gebruiken, in onderscheiding 
van de kerken die haar eigen zendtljd delegeerden aan de stichting "De 
Ikon". Dit zlJn dus de zgn. ZvK-kerken. (ZvK = Zendtijd van kerken): 
Geref. (Vrijgemaakt), de Chrlstelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken, Baptisten en Vrlj Evangelische Kerken. (De Vrij 
Evangel1schen onttrokken zich sinds kort aan de Ikon). 
In deze vergaderingen, waarbij ook altijd een vertegenwoordiger van de 
Ikon aanwezlg is, worden in goed onder ling over leg de gemeenschappelij
ke belangen bespl'oken en met name ook een regeling getroffen betref
fende de data en uren waarop de verschillende kerken over haar zend 
tljd kunnen beschikken. Aan onze kel'ken werden pel' jaar wedel' drie 
uren radlo- en drie kwartier T.V. toegekend. 
Vervolgens worden kerken uitgekozen en aangezocht voor een uitzending. 
Na het ontvangen van een bereidverklaring tot medewerking aan een 
uitzending wordt hiel'van mededeling gedaan aan de Ikon, die volgens de 
gemaakte afspraken de technische verzorging behartlgt; en die aan de 
betrokken kerk dan een technische Instructie toezendt . De commissie 
doet aan die kerk een eigen "instructie" toekomen, met de nodige gege
vens, aanwijzlngen en raadgevingen. Aan de kerken en voorgangers die 
erom vragen wordt voorts de nodige informatie verschaft. Aan de pel's 
wordt een bericht gezonden VOOI' het kerknieuws; eveneens aan de 
stichting "De Brug" die cassette -bandjes vervaardlgt en tel' beschikking 
stelt . 

Ais de dlenst heeft plaatsgevonden wordt kennisgenomen van de reac 
ties die zijn binnengekomen. Gewoonlijk zijn er enkele tientallen die 
telefonisch contact opnemen; anderen wenden zich schriftelijk tot de 
predikant die voorglng , EI' zijn "gewoontebellel's " bij en anderen die 
zomaar weleens een (geestelijk) gesprek met iemand willen hebben, maar 
ook luisteraars die ingaan op lets uit de liturgie of preek dat ze tror. 
Er zijn er die zeggen: "Toevallig had ik de radio aanstaan". Er zijn er 
ook die kritiek hebben op hetgeen gespl'oken is. Men uit zich soms af
wijzend, bv. met de vraag: Gelooft u het zeIf?" of: belerend om aan te 
geven hoe men "uit de Geest moet spreken"; zo vanult de "gl'oepen". 
Vaker echter ook waarderend en dankbaar dat men weer eens een goede 
Gerefol'meerde Schl'iftuurlijke preek mocht horen. Dlt nogal eens van 
"verontrusten" die het in eigen kerk niet meer zien zitten en soms ook 
afhaken, maar dan toch nog weI graag naar een radio-preek willen luls 
teren. De reacties komen binnen uit aUede1 kerken, Hervormd, Gerefor 
meel'd Synodaal, Gereformeerde gemeenten, Baptisten enz .. 
Ve len bellen op omdat ze met persoonlijke problemen zitten (ruzies en 
veten, oorlogstrauma's, alleriel verdriet). Meerderen ook omdat ze gees
tel1jk in de knoop zitten, en behoefte hebben aan een goed pastoraal 
gespl'ek. Blijkbaar is het zo, dat men zich gemakkelijker wendt tot een 
onbekende ds dan tot iemand uit de eigen omgeving. 

Vit verschillende reakties blijkt weI hoezeer hetgeen wordt uitgedragen 
overkomt bij verhinderden en blj hongerenden onder een prediking die 
geen recht geestelijk voedsel geeft, en bij verv reemden van kerk en 
geloof en ook weI bij mensen die z1ch nlet piachten te zetten onder de 
verkondiglng van de ons van God geopenbaarde waal'heid. Soms leidt het 
tot een verrassende zegen en ommekeer. Zoals bij de man die te kennen 
gaf sinds lang al nooit meer tel' kel'k te gaan, ma~r (nu hij deze preek 
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had gehoord) het vaste voornemen had weder trouw naar de kerk te 
gaan. 
De ingang die de verkond iging langs deze weg vindt komt ook ult in de 
aangevraagde preken. Na een radio - dienst worden gemiddeld een 200 
pre ken besteld; na de T.V.-diensten wat minder; blJ die van onze kerken 
55, 88, 97. Deze preken worden gedrukt en verzonden door personeel van 
de IKON, onder de benaming: "prekenbureau van de Ned. Geref. Kerken; 
een dienst d ie men aan de ZvK- kerken verleent. 
Dit alles bij elkaar Is weI een bewijs hoe waardevo l deze weg is om het 
evangelie ook naar buiten toe uit te dragen . WaarblJ valt te bedenken 
dat duizenden deze diensten volgen en meemaken. Een zaak om u iterma 
te dankbaar voor te wezen , dat dit door de goede gunst van onze God in 
ons vade rland nog steeds mogelljk is, en door de overheld ons mogelijk 
wordt gemaakt. 
Al moet hier heiaas bij worden aangetekend dat de verplaatsing van de 
radlo - dlensten van radio 2 naar radio 5 en van de TV-diensten naar 
kanaal 3 een verslechtering betekent, en een drastische vermin de ring 
van het aantal lulsteraars en kijkers tot gevolg heeft. Maar het bleek 
niet mogelijk deze mlnisterHHe beschlkklng te keren. Echter a isnog werd 
aan het Beheer van de NOS door de Ikon namens de kerken het stand 
punt verwoord dat wlj op lange termijn geen genoegen kunnen nemen 
met een zender zonder eigen aantrekkelijk aanbod en zander technische 
gelijkwaardigheid (kanaal 5 is alleen op de middengolf berelkbaar, en 
niet op de FM). 
Ondertussen Is het weI gelukt de uitzendtijd van radlo - dienst te hand
haven op 5 uur n.m. Toen verplaatsing van deze uitzendingen geopperd 
werd stuitte dit op unanlem verzet van de ZvK - kerken. AIleen zal de 
TV - zendtijd waarschijnlijk moe ten worden ve rvroegd naal' 16.30 uur 
(voor 60 min. uitzending) en naar 16.45 u (voor 45 min. ultzendlng). 
Wat de technische verzorging betreft kunnen we constateren dat hier 
voor door de Ikon een uitstekende dienstverlening wordt geboden. Door 
de voorgangers van de zendende kerken we rd gel'apporteerd: "Aile lof"; 
en "de technid waren en wilden nlet meer wezen dat dat" en "alle 
waardering voor de reglsseur en zijn leiding i,. 

Omtrent de financH~n valt op te merken, dat het gevaar drelgt dat de 
kel'ken aanz ien lij k minder geld voor de uitzendingen ter heschikk ing 
zullen krijgen; vanwege veranderingen die in de omroe pwereid op touw 
staan. De kerken oefenen haal' invloed uit, om dit te voorkomen. Voorlo 
pig zou met een toeslag genoegen kunnen worden genomen, maar op de 
langere termijn zal een blijvend betel'e regeling dienen te worden ge
troffen. 
De secretaris van de commissie maakte voor adm inistratie enz. onkosten 
t en bedrage van j250, - . Vel'zoeke de penningmeester van de L.V. op
drac ht te geven dit bedrag ove r te maken. 

Tenslotte: de commissie stelt u voor: 
de led en van de huidige commissie decharge te ve r ienen, 

(de comm. bestaat ult de volgende leden: ds C.C . Kooisbergen , ds C. van 
Leeuwen, M. Lok, ds Z.G. van Oene, H. Veltman, ds N. 't Hart.) 

en opnieuw deputaten te benoemen met dezelfde opdraeht als 
voorheen. 

Tot deze opdracht behoort: "c. alle stappen te doen en aHe maatrege len 
te nemen welke nodig zijn VOOI' een goed gebl'uiken van de aan de 
kerken toegewezen zendtijd". 

De commissie zou u graag de vraag voor willen ieggen of hiel'toe oak 
behoort: het zoveel mogelijk bevorderen dat door teksti(eus en prediking 
een aansprekende evangelie-verkondiging plaatsvindt, ook voor degenen 
die "buiten" Zijll. 
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De commissle meent zlch hiermee van haar taak gekweten te hebben. en 
wenst u bij al uw arbeid Gods onmisbare zegen toe. 

Met broedergroeten, namens de commissie, de secretaris. N. 't Hart 

Bijlage 29: Besluit ten aanzlen van tegemoetkoming in de kosten 
van studJeboeken (bi} punt 51) 

De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken. bij
een te Dronten, 

KennILg~..2I!!~JL_b~hl>end van het rapport van de Commlssie Honorering 
predlkanten/Studleschuld studenten, Ingesteld door de Landelijke Verga
derlng van Enschede. 

Q.v~rwegeD.~.~ dat het door de commlssle ingestelde onderzoek overtuigend 
de wenselijkheld van een tegemoetkoming in de financiering van een bi
bllotheek heeft aangetoond, 

~an_.9or~~ dat het karakter van eventuele ondersteunlng zodanlg dient 
te zijn. dat elke kandidaat die beroepbaar gesteld Is In de Nederlands 
Gereformeerde Kerken. voor deze ondersteuning In aanmerklng komt, 

beslult 
de ondel' steuning vast te stellen op maximaal f 5000,-. onder 
overlegglng van een lijst van te gebrulken vaklltteratuur, goedge

keurd door de studlebegelelders. 
De ultbetaling za l geschleden. eventueel in termijnen, na de 
beroepbaarstelllng, door de Raad van Toezicht en Advies Theoioglsche 
Stud lebegelelding, 

de regeling te doen Ingaan per 1 okto ber 1988. 
De kandidaten die beroepbaar gesteld zijn In de perlode 1 jan. 1987 

tot 1 okt. 1988 hebben recht op een tegemoetkomlng van f 2500,-. 

8ijlage 30: Besluit ten aanzien van bestaande studleschulden 
pum 51) 

(bij 

De Landelijke Vergadering van de Nederlands Gerefo rmeerde Kerken, bij
een te Oronten, 

overw~gen~ 
dat ult het rapport van de Commlssie Honorering predikanten/ Studie
schuld studenten blijkt, dat er terzake vall de studieschulden van 

dlenstdoende predlkanten enkele schrijnende gevallen voorkomen, 
dat genoemde commissle een algemene regellng hlervoor nlet no dig 
acht , 

bes11,l1L de Landelljke Commlssie voor Hulpbehoevende Kerken te machti
gen om In voorkomende gevallen, in overleg met de kerken waar betrok
ken predlkanten dlenen, een bJJ.1t:!&~ aan die kerken te verlenen. 
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Bijlage 31: Regeling voor financieel beheer Landelijke Vergadering 
(zie punt 52) 

De Landelijke Vergadering 
van het rapport van 
voorbereiding L. V. 

heeft kennisgen..2.-men van het financHHe deel 
de commlssie voor flnancleel beheer en 

Zij oyerweegt, dat daarin In de overweglngen meer suggestles voor 
afspraken voorkomen dan in de voorgestelde conclusies. 

Zij overweegt voorts, dat het gezien de aanzlenlljke hedragen die p£'r 
jaar omgaan wenseltjk is om naast de te henoemen penningmeester ter 
ondersteunlng en controle een financHHe commlssie te henoemen. 

Zij P~~luit daarom het volgende: 

1. ZIj benoemt br. R.J. Niemetjer te Enschede tot landelijk penningmees
ter en br. J . v.d. Berg te Kampen tot p laatsvervangend penn ingmees 

ter. 
2. Zij benoemt de brs . P. Veltman te Kampen, K. v,d. Toorn te Apeldoorn 

en A. Wattel te Hoofddorp tot leden van een tlnancHHe commissie. 
3. Op voordracht van de financiEHe commlssle vindt (her)benoeming van 

de leden en de pennlngmeester plaats door de Landelljke Vergadering. 
4. Het moderamen geeft na afloop van de Landelljke Vergader!ng aan de 

pennlngmeester op welke commissies zijn Ingesteld en welke personen 
daarvan dee I ultmaken. 
5. De onder 4. bedoelde commissies doen hun rapport aan de Landelijke 

Vergaderlng vergezeld gaan van een begroting voor de perlode tot de 
daaropvolgende Landelijke Vergadering. De flnancHHe commissie is 
bevoegd daarvoor rlchtlijnen te geven. 
6. De commlsslebegrotingen verwerkt de pennlngmeester In een begroting 

voor de kosten van de lopende vergaderlng en aUe verplichtingen 
tot aan de volgende. Deze begroting dient hlj, tegelijk met zijn ve rslag 
over de voorgaande periode, in. Bij deze begroting behoort een voorstel 
voor de omslag per ziel/per jaar in de komende periode. 
7. Op een van de laatste zlttlngen van de Landel1jke Vergadering 

brengt de penningmeester een financleel verslag uit over de periode 
tot aan deze vergadering, dat gecontroleerd Is door de financHHe com
missle. Op voordracht van deze commissie verleent de Landelijke Verga
dering de penningmeester decharge voor het gevoerde beleid. 
8. De pennlngmeester is bevoegd tot incasso van de vastgeste lde oms lag 

en tot betal1ng van de ingedlende declaraties tot het bedrag, waar
voor de begroting dekklng bledt. Ultbetallngen die daarboven uitgaan 
zljn mogelljk na toestemming van de financHHe commlssie. 
9. Declaratles voor de kosten van commissievergaderingen worden door 

de samenroeper of secretarls van een commissie zo mogelijk binnen 
een maand, maar uiterlijk 1 jaar na dato ingedlend, na akkoordbevlndlng 
en flattering. De leden van de commissle declareren hun kosten ter ver
gaderlng blj de samenroeper of secretarls. Deze beoordeelt of de kosten 
zoveel mogelljk beperkt zUn, bUy. door samen te relzen. 
10 TegelUk met de acta wordt aan aile kerken een exemplaar van het 

flnancleel verslag en de begrotlng toegestuurd . Mochten de kosten 
lager resp. hoger zij n dan geraamd In de aangenomen begroting, dan Is 
de pennlngmeester na goedkeurlng door de flnancliHe co mmissie gemach
tigd, de vastgeste lde aanslag te herzlen. Een en ander onder behoorlljke 
verantwoordlng aan de kerken. 
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11 De kerken wordt verzocht om er zorg voor te dragen dat uit de 
overmaklng van gelden bl1jkt uit welke kerkel1jke gemeente de 

beta ling afkomsUg Is. 
12 Bij onenigheid over ultbetallngen beslist de financliHe commlssie. 

Bljlage 32: Regeling voor voorbereidlng Landelljke Vergaderlng (bi} 
punt 52) 

De LandeHjke Vergaderlng te Dronten heeft liet),nisgeno!!l!U). van dee! B 
va n het rapport van de commissle voor finan ciee l beheer en voorberei 
ding L. V. 

ZiJ _cq_[l.$~ateert dat in dit rapport goede voorstellen zijn gedaan m.b.t. 
het voorberel den van de Landelijke Vergaderingen . 

ZiJ overweegt dat het onder punt 1 In het rapport genoemde nlet nood
zakelljkerw!js die winst oplevert als wordt voo rgesteld en ges!J!IJ t.a.v. 
dit punt art. 38 lid 1 van het Akkoord van Kerkelijk Samenleven te 
handhaven. 

Voorts ~.§l.ult de LandellJke Vergadertng het volgende: 

1. De Ie z1ttlng van een Landelljke Vergaderlng wordt gehouden op de 
2e zaterdag In maart van het jaar, waarin de Landelljke Vergaderlng 
is bijeen geroepen. 

2. De roepende kerk voor een volgende Landelijke Vergaderlng wordt op 
de laatste zitting van een LandelUke Vergadering aangewezen. 

3. Inzendlng van stukken 
a. Ultgaande van de eerste zlttlng op de 2e zaterdag in maart die

nen In eerste termljn aHe rapporten van commlssies en stukken 
van kerken v66r I maart voorafgaande aan het jaar, waarin een 
Landelijke Vergaderlng wordt gehouden, te worden ingezonden. 

b. Voor het inzenden van aanvuHende rapporten en stukken van 
kerken, dIe door omstandigheden ntet v66r 1 maart konden wor
den ve rstuurd, Is er In tweede termijn geiegenheid tot 1 oktober 
daaropvolgend. 

c. Commlssies sturen hun rapporten !!:H§..L1,!ltend aan de roepende 
kerk. De roepende kerk dl'aagt zorg voor doorzending aan de kel' 
ken en/o f de pel's . Aan deze laatste echter nlet eerder dan dat 
de kerken de rapporten hebben ontvangen. 

d. Stukken en rapporten, binnengekomen na 1 oktober, z1jn niet 
ontvankelijk, tenzlj de Landelljke Vergader1ng andel's besllst. 

e. In verb and met de codering en mede tel' voorkomlng van onnodlge 
belastlng van de roepende kerk dlene n rapporten, stukken etc. te 
worden Ingezonden volgens het voorbeeld dat door de roepende 
kel'k tijdlg aan aIle commissles en aan aile kerken wordt toege
zonden. 

4. Het moderamen van de Landelijke Vergadering wordt verkozen volgens 
het in Dronten vastgestelde v~rkiezlngsreglement. 

5. De namen van de afgevaardlgden van de reglo's dienen v66r 1 de
cember. voorafgaand aan de Landelljke Vergadering, doorgegeven te 
worden aan de roe pen de kerk . 
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Bijlage 33: Verkiezlngsreglement voor het houden van verklezing 
voor het moderamen van de Landelijke Vergaderlng van 
de Nederlands Gereformeerde Kerken (bi) punt 52) 

Art. 1: Voor de funktle van Ie praeses, 2e praeses, Ie serlba en 2e 
serlba zuBen aparte stemmlngen worden gehouden. 

Art. 2: 

Art. 3: 

Art . 4: 

Art. 5: 

Art. 6: 

Art . 7: 

Art. 8: 

Art. 9: 

Art. 10: 

Alle afgevaardigden voor de verschlllende regio's zijn ver
kiesbaar. 

Per funktie kunnen maximaaJ drie stemmingen plaa ts vlnden. 

1. De eerste stemming is vrij. 

2. BIJ de tweede stemming wordt een keus gema.akt ult de 
vier personen, waarop In de eerste stemming de meeste 
stemmen zijn uitgebraeht . 

3. Bij een eventuee l noodzakelUke derde stemming kan 
sleehts gestemd worden op een uit ten hoogste twee 
kandldaten, waarop blj de tweede stemming de meeste 
stemmen zljn ultgebracht . 

Hlj , die blj eerste of tweede stemming tenminste de helft + 1 
van het aan tal ultgebrachte geldJge stemmen op zlch heeft 
verenlgd, Is verkozen. 

Degene, waarop in de derde stemming het hoogste aantal gel 
dige stemmen is ultgebraeht, is verkozen. 

In geval blj de derde stemmi ng de stemmen staken is de oud 
ste In jaren verkozen. 

Per stembrtefje dient slechts elm naam te worden vermeld. Blj 
vermeldlng van meer dan een naam is die uitgebrachte stem 
ongeJdig. 

1. Blanco stemmen behoren wei tot het aantal ultgebrachte 
geJdige stemmen. 

2. Het aantal blanco stemmen mag het aantal op de kandl
daten ultgebraehte stemmen niet overtreffen. Is zulks 
wei het geval, dan zal nader beraad met de verga.derlng 
plaatsvinden. 

1. Ongeldlge stemmen behoren wei tot het aantal ultge
braehte stemmen, maar tellen nlet mee. 

2. Indien enige twljfel rljst t.a.v. de op een stembrlefje 
vermelde naam, Is deze stem ongeJdig. 

3. Blj een verklezlng ult twee of meer personen met deze lf
de achternaam, dlent een nadere aanduldlng gegeveo te 
worden. 

Slotbepa.llng: In gevallen waarin dlt reglement olet voorziet, beslist 
de vergaderi ng. 
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Bijlage 34: Overzicht financlen landelijk kerkverband over de peri
ode 1 junl 1986 tot en met 31 december 1988 (bij pun t 
52) 

Sa.ldo geldmlddelen per juni 1986 

Ontva.ngsten 1986-1988 
biJdragen kerken In 1986 (vanaf 1 juni) 
bljdragen kerken In 1987 
blJdragen kerken In 1988 

ontvangen renten 1986-1988 

Ultga yen 1986-1988 
1. kosten aktlviteiten en bijdragen van 

v66r 1987: 
- bijdrage G.O.S. over 1983 t i m 1986 
- bijdrage C.LO. over 1981 tim 1986 
- drukkosten akta L.V. Enschede 

2. kosten commissles 1986-1988: 

3 . 

4. 

- Geestelljke Verz. Milit. f 1.184 
- Contact Hoge Overheid f 273 
- FlnancH!n f 160 
- Contact en samenspreklng 

a ndere kerken f 8.137 
- Steunbehoevende kerken f 53 
- Radlo - en TV-aangeiegenh. f 250 
- Opens telling diakenambt voor 

zusters f 2.127 
- Aanvulling gezangenbundel f 2.672 
- Rechtspositie predlkanten LLl~ 

bijdrage In de kosten van de G.O.S. over 
1987 

relskosten bultenlandse 
- Zuid AfrIka 
- Frankrljk 

vertegen woordlgingen: 
f :3.634 
1_6_.t~ 

5. kosten L.V. Dronten 1988: 
- voorbereldlng , 

drukwerk en porti 
- reiskosten 
- vergaderkosten 
- kosten moderamen 
- kosten archlvarls 
- kosten penningmeester 

f 6.298 
f 9.817 
f 4.855 
f 1.930 
f 600 

593 

Saldo geldmlddelen Inc l. verstrekt voorschot 
per :31 december 1988 

Nog te vorderen bijdragen van kerken over 1988 
per 31 dece mber 1988 

Nog te beta len kosten 
per 31 december 1988 (getaxeerd): 
- drukkosten akta L.V. Dronten 1988 
- bijdrage C.LO. over 1987 en 1988 

Beschikbasr ssldo geldmlddelen per 31 dec. 1988 
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f 43.445 
f 26.200 
i 42.245 
f 111.890 

L~ 

f 27 .905 
f 12.516 
L.~,!Q 
f 50.061 

f 16.680 

f 6.202 

f 4.253 

( 24 .09:3 

f 12.000 
1 10.000 

f 27.575 

L lJS_.60Q 
f 143.175 

L !9-LL8Jl 

f 41.987 

L~Q 
f 48.487 

[ 22.000 
[ 26.487 



Enkele toelichtlngen blj het flnanclele overzicht 1986-1988: 
bljdrsge kerken: 
de bljdrage per ziel bedroeg In 1986 J 1,60, 1987 f 1,26, 1988 f 1,25 
bJ,jdrsge san de G.O.S.: 
In 1986 Is pas over de jaren 1983 tot en met 1986 (4 Jaren) b1jge
dragen en wei J 27.905; In 1987 is over 1987 bljgedragen f 6.202; 
over 1988 wordt Ingevolge besluit L. V. Oron tan 1988 nlet bUgedra
gen. 
bJ,jdr8.ge C.I.O.: 
deze afkorting staat voor Commlssie Interkerkal1jk Overieg, In welke 
commlssle onze kerken particlperen; de bljdrage Is ook met vertra
glng doorbarekend; In 1988 Is ons aandeel betaald In de kosten over 
de jaren 1981 tot en met 1986 en wei f 12.516; over 1987 an 1988 
Is nog nlets betaald . 

BegrotJng kosten 1989 tot en met 1991 
De begrotlng van de kosten over de perlode 1989 tot en met 1991 moet 
nog worden opgesteld. 
De FlnanciiHe Commissle stelt deze totale begrotlng op nadat de voor 
zltters van de door de L.V. Oronten 1988 Ingestelde commtssles een 
ramIng hebben gemaakt van de commissiekosten. Door het moderamen L.V. 
Oronten 1988 is bepaald welke buitenlandse vertegenwoordlglngen er 
zuBen zljn tn de jaren 1989-1991. In de begroting 1989-1991 moe t 
rekenIng worden gehouden met een Landelljke Vergaderlng In 1991. 
Op grond van een eerste ramlng van de kosten 1989-1991 heeft de 
FinancUHe Commlssle besloten om de blJdrage van de kerken over 1989 
vast te stellen op f 1,25 per zle!. Met brief d.d . 2 januari 1989 Is dlt 
aan de kerken medegedeeld. 

Penningmeester 
Broeder R.J. Nlemeljer ult Enschede fungeert als permanente pennlng
meester van de Landel1jke Vergaderlngen van de Nederlands Gerefor
meerde Kerken, ztj het dat deze benoeming periodlek opnleuw bekrachtlgd 
moet worden of bei:Hndlgd. Ais plaatsvervangend pennlngmeester treedt 
op broeder J . van de Berg uit Kampen. Op grond van de door de 
FlnanclEHe Commlssle Ingestelde con trole van het flnancU!le overzlcht 
1986-1988 heeft de FlnancHHe Commlssle aan heL moderamen L.V. Dron
ten 1988 voorgesteld om de pennlngmeester de dechargeren voor het ge
voerde beleld In de genoemde periode. 

De FlnancHHe Co mmlssle. 
K. van der Toorn, secretaris 
F. Veltman 
Mr. A. Wattel, voorzitter. 
26 Januarl 1989. 

(Noot van het modersmen.· de voorgesteJde dtkharge kan op grand van de 
onder ons gangb8.re regeJJngen pas verJeend worden door de voJgende 
L.8.ndelljke Vergadering) 
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8ljlage 35: Overzlcht van de samenstelllng van de eommlss ies , inge
steld door de LandelJJke vergadering (blj punt 53) 

(De voorzitter of samenroeper van eike commlssie is onderstreept) 

Commlssle voor de geestelljke verzorglng van mllitalren 
Maj . Mr. C.H. Blok, Soest 
G.S. van der 8tjl, Ugc helen I i 

Ds . J . Goudzwaard N~kerk L<M '1.8, ~b I L)l N~~ 
Mr. E.J. Groenevelt, Voorschoten 
Eltn. P.C. van Heiden, Apeldoorn 
Kap. P.U. van ' t Hoff, 8eusiche m 
Ko l. b.d. P. Smtt, Alphen a.d. RiJn 
Kol. b.d. B.H . van WiJk , Apeldoorn 
Os, J ,A. de Vries, Culemborg 

Commlssle voor contact met de Hoge Overheld 
Mr, E.J, Groenevelt. Voorsc ho ten 
Ir . A. KadiJk , Dronten 
Os. J .H. Kamerbeek, Bunschoten- Spakenburg 
Mr. Dr. J. Meultnk. Enschede 
Prof. Dr. J,J . Oostenbrink, Utrecht 

FlnancUHe Commlssle Nederlands Gereformeerde Kerken 
K. v.d. Toorn , Apeldoorn _ J 
F. Veltman, K.m~ OOS t-z..ee V11 S-
Mr. A. WatttH. Hoofddorp 

Commlssle voor Contac t en Samenspreklng met andere kerken 
Os. C, Bakker. Enschede 
A.P. de Boer. NiJkerk 
T. Bouterse, Capelle a.d . IJssel (seer.) 
Os . A. v. d, Dussen. Eindhoven 
Ds. J, Horsman. Dordrecht 
Os. H,J . v .d . Kwast . Heerde 
Os. K. Mu ller. Heerenveen 
Os . J .e. Schaeffer, Ape ldoorn 
Prof. Dr. Ir . E. Schuurman. Breukelen I J j UJ 1 
~. J . Stuy~mpen L e. d,tf'VUV' 7 
F. Veltman, Kampen {, 8 I 
P. Wassenaar, Rotterdam 'l. b~-
Os. W, Smouter. Rijswijk (sec.) 

Commlssle Steunbehoevende kerken 
L. Eland. Maassluls 
Os . G. Roukema. Ede 
Os. H. Stalk. Kampen 
H. v,d . Weerd, Maarheeze 
H. Steegstra. Haren 

CommlssJe voor Radlo en T. V. aangeJegenheden 
Os. J, de Jonge. Hengelo 
Os . e.c . Kooisbergen, Ermelo 
Os , C. van Leeuwen. Bilthoven 
M. Lok, Zwolle 
Ds . Z.G, van Oene. Zwo lle 
~Veltman , Kampen 

Commlssle openstelllng diakenambt voor de zusters der gemeente 
Os . L,W,G . Blokhuts. Wapenveld 
Os, L.G. Compagnie, Zaandam 

11 4 



Os. A. v.d . Dussen Eindhoven 
Pror. Dr. H.G. Geertsema, Eck en Wiel 
Mw. R. MeIjer-Kuiper, Bussum 
Os. J.M. Smel1k, Nleuwege.in 
Os. H. Smit, Barendrecht 
Mw. M. VrIjmoeth-de Jong, Zwolle 
Os. M.R, v,d, Berg, Utrecht (sec.) 
Os. W. Borgdorff, Doorn (sec . ) 
Os. K.H. de Groot. Bunschoten- Spakenburg 
Os , A,M. van Leeuwen, Deventer (sec.) 

CommlssJe AsnvuJJende GezangenbundeJ 
Q.~. M,H .T. Blewengal.- Emmeloo rd 
J.H. Klein, Rijswijk 
Ir . J. Mulder, Eindhoven 
Drs. G. Sneep. Koog a.d. Zaan 

Overlge benoemlngen: 

VertegenwoordlgJng in het R.C.O.B. 
Os. W. Borgdorrr. Doorn 
Os. J.H. Veerklnd, Krommenle 

VertegenwoordlgJng in het C.O.G.G. 
Os. H.J. v.d. Kwast, Heerde 
Os. Z.G. van Oene, Zwolle 

Pennlngmeester LsndelJjke Vergsdering 

(sec.) 

R,J . Nlemeljer, Rietmolenstraat 98. 7512 XX Enschede 

V LsndelJjk Archivsris 
'" D. Smits. Koekoekstraat 25. 3136 XP Vlaardlngen 

I 

) 
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A11"a.. beti.sch register 
op tre1"VToorden. 

Dit register bevat de trefwoorden die nodig zijn voor een snel 
raadplegen van de gegevens in deze Akta. De cijfers verwijzen 
naa r de pagi nanummers . C1jfers onder de 24 duiden op de ver 
s lagen, daarboven op bijlagen. 
Waar nodig is een onderverdeling per trefwoord gemaakt. 

Afgevaardigden 
Akta, uitgave 
Amer ika, C.R.C. 
Amerika, O.P.C, 
Archief, Landelijk 
Austral1e, Ref. Churches 
Benoemingen 
Binnen landse kerken 

- beslult 
- commissierapport 

Buiten landse kerken 
- commissierapport 
- voorste l (= besluit) 

C.I.O. 
Chr. Geref. Kerken 

- brief van 
Commlss1es. overzich t 
Financieel beheer 
Financien, overzicht landel1jke 
Frankrljk, E.R.E.l. 
Gasten van andere kerken 
Gezangen 

- aanvullende bundel 
- commlssierapport 
- minderheldsrapport 
- selectielljst 

G.O.S. 
- besluit 
- commissierapport 

Hoge Overheid, contacten met 
Honorering predikanten 
Hulp behoeven de kerken 
Ingekomen stukken 
Militairen, G.V. 
Moderamen, samenstelling 

- machtiglng 
- verkiezingsreglement 

Nleuw - Zee land, Ref. Churches 
Opening L. V. 
Penni ngmeester L. V. 
Person ali a 
Radio en T.V. 
Reiskosten afgevaardigden 

3, 25 
23 
68 
18 
4 
69 
21, 114 
14, 19 
105 
82 
11 
67, 72 
71 
15, 18, 
14, 82, 
80 
114 
21, 109 
112 
12, 70 
11 
19 
20, 105 
100,101 
103 
102 
6, 13 
33 
31 

88 
105 

15, 87, 90 
8, 6 1 
17, 93 
7, 9, 1 1, 16, 1 7 
4, 26 : 28 
3, 7 
23 
111 
69 
3 
4 
3, 6, 17 
20, 105 
3 
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Roepende kerk 
S.l.D.A. 
Selecttelijst gezangen 
Sluiting L. V. 
Soemba 
Studieschuld 

- besluiten 
T.S.B. 

- flnancieel verslag 
Telegram Koningin 
Toelating predlkanten uit het buitenland 
Verkiezlng moderamen 
Verkiezingsreglement 
Voorbereiding L. V. 
Vrouw in diakenambt 

- besluit 
- commissierapport 
- rapport Eindhoven 
- rapport Harde rwljk 
- voorstel Kampen 
- voorstel ds. Smouter 
- voorstel Noord Nederland 

Zuid-Afrika, G.K.S.A. 
- "Kandelaar-gemeen te" 
- Sinode Middellande 
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23 
9, 62 
102 
23 
12, 17, 70 
16, 20, 61 
108 
18, 94 
99 
5 
13, 71 
3, 7 
111 
21, 110 
6, 9, 10, 16 
63 
34 
3. 
50 
63 
65 
66 
11, 13,67,72,79 
17 
13, 68, 77 


