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De vrijgemaakt-gereformeerde synode en de Nederlands-gereformeerde landelijke 
vergadering hebben zaterdag unaniem besloten voort te gaan op de weg van 
eenwording. 

Eerste echte besluit van 
NGK-GKv: We gaan samen 
verder
De vrijgemaakt-gereformeerde synode en de Nederlands-

gereformeerde landelijke vergadering namen zaterdag hun 

eerste, gezamenlijke besluit.

Na twee dagen kennismaken in conferentiecentrum 

Mennorode sloten de afgevaardigden van beide 

kerkvergaderingen af met een avondmaalsviering.

 ELSPEET

We gaan samen verder. Daar komt het eerste gezamenlijke 

besluit van de duosynode van Nederlands- en 

vrijgemaakt-gereformeerden op neer. Het gaat om het 

zogeheten koersbesluit, dat unaniem werd aangenomen. 

Daarin spreken de twee kerken uit voort te gaan op de weg 

van eenwording. Het besluit was voorgesteld door de 



regiegroep die de eenwording leidt. Die vond dat nodig 

omdat er tot dan toe slechts een verlangen was 

uitgesproken om te komen tot één kerk.

Er was weinig discussie nodig om het koersbesluit aan te 

nemen. Alleen over de gronden onder het besluit werd 

gesproken. Daar stond eerst dat het ‘tot eer van God en tot 

zegen van de kerken’ is als deze weg wordt ingeslagen. In 

het definitieve besluit staat daar: ‘De liefde van Christus 

drijft ons en het is onze hoop en gebed dat het tot eer van 

God en zegen van de kerken zal zijn.’ Vooraf maakte 

regiegroepvoorzitter Ad de Boer duidelijk wat het 

koersbesluit allemaal níét inhoudt. ‘Het gaat niet over wat 

plaatselijke kerken wel of niet moeten doen. Het gaat niet 

over het tempo waarin het proces loopt. En het is ook geen 

mal waar alles doorheen geperst moet worden. Het besluit 

is een vertrekpunt.’

hobbels

Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering, 

kwam zaterdag terug op de extra zitting die een week 

geleden werd gehouden. Daarin konden Nederlands-

gereformeerde afgevaardigden hun zorgen en bezwaren 

uiten over het eenwordingsproces. Hij noemde twee 

hobbels die door zowel Nederlands-gereformeerden als bij 

vrijgemaakten benoemd worden. Als eerste zijn dat de 

belijdenisgeschriften. ‘Aan beide kanten is er behoefte 

met elkaar te spreken over de inhoud en de binding eraan. 

We bouwen voort op onze vaders en moeders, maar tijden 

veranderen. Dat vraag opnieuw nadenken over belijden in 

deze tijd.’

Een andere hobbel is de kerkorde. ‘Er leven verschillende 

beelden: hoe uitgebreid moet die zijn, hoe gaat het met het 

al dan niet heersen over elkaar? Wat wil je wel en niet 

regelen met oog op de verschillen tussen plaatselijke 

kerken?’ De moderamina van beide kerkvergaderingen 

gaan hier volgende week over in gesprek met de 

regiegroep.



Voorafgaande aan het eerste gezamenlijke besluit hebben 

de afgevaardigden van beide kerkvergaderingen twee 

kennismakingsdagen gehad. Met behulp van twee externe 

procesbegeleiders zijn er gesprekken gevoerd in kleine 

groepen. Daarbij zijn verschillende creatieve werkvormen 

toegepast. Het resultaat daarvan hing aan de glazen 

zijkanten van de zaal: talloze flip-overvellen, 

volgeschreven met woorden als visie, stappen, risico’s en 

vragen.

liturgisch

Tijdens deze duosynode waren liturgische elementen 

zichtbaar. Zo brandde er de zogenoemde eenheidskaars, 

een geschenk van de externe begeleiders van de 

kennismakingsdagen. Er staat een afbeelding op van 

brood, wijn en druiven. Ook de bekende kruik was in de 

vergaderingen aanwezig. Daarin konden de vrijgemaakt- 

en Nederlands-gereformeerde kerkleden tussen 2017 en 

2018 hun verhalen van onherstelbaar verdriet kwijt, over 

de breuk tussen die kerken in de jaren zestig. De kruik is 

bezegeld.

vertrouwen

In de wandelgangen klonk veelvuldig hoe goed de twee 

kennismakingsdagen zijn geweest. De sfeer zou uitermate 

goed zijn en het vertrouwen zou gegroeid zijn. Dat was ook 

te merken tijdens de vergadering. Toen Rob Vreugdenhil 

het woord nam om de procedure van de vergadering uit te 

leggen, begon hij met: ‘Lieve mensen. Dat zou ik twee 

dagen geleden niet gezegd hebben, maar nu zeg ik het uit 

de grond van mijn hart.’ En nadat het koersbesluit 

eenmaal genomen was, pakten de twee voorzitters, Frans 

Schippers en Melle Oosterhuis, elkaar kort vast. De 

afgevaardigden zongen vervolgens luidkeels psalm 150: 

‘looft de heer uw God alom’, al dan niet met geheven 

handen.

De twee dagen werden afgesloten met een 

avondmaalsviering. Daarin ging de Nederlands-

gereformeerde dominee Kees de Groot voor. Hij is 

predikant van De Brug in Nunspeet, sinds 2018 een 

samenwerkingsgemeente van vrijgemaakt- en Nederlands 
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gereformeerden. In zijn overdenking zei hij dat het de 

Heilige Geest is, die het proces van eenwording begeleidt, 

en niet de regiegroep. Bij het delen van brood en wijn 

stonden alle afgevaardigden en de leden van de regiegroep 

in een grote kring. ‘Ga met God, en Hij zal met je zijn’, 

sloten ze hand-in-hand zingend de viering af. <




