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In de jaren '60 scheurden de twee kerkverbanden, maar met het voorstel voor een
nieuwe kerkorde in 2023, komt de eenwording van de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) dichterbij. De
belangrijkste onderwerpen die in de kerkorde staan? Ruimte voor kinderen aan
het avondmaal, twee keer per zondag is 'niet meer de norm' en de
catechismuspreek is niet meer verplicht. In het Nederlands Dagblad komen de
auteurs van de kerkorde, Jan van Dijk en Kornelis Harmannij, uitgebreid aan het
woord. 

Ze benadrukken in het interviewen dat een kerkorde een richtlijn vormt. Over de
kinderen aan het avondmaal: ''De praktijk is dat er al sinds 1961 kerken zijn die
kinderen toelaten aan het avondmaal. Dat gebeurt wel heel zorgvuldig. En de
kerkorde geeft ruimte aan een ontwikkeling die al gaande is in de kerken. Laat de
kerken zelf zoeken naar hoe ze ermee willen omgaan", vertellen de auteurs aan de
krant.

De norm om twee keer naar de kerk te gaan ''joeg mensen de kerk uit'', zegt
Harmannij. ''Het werkt veel beter om uit te zoeken hoe je de middagdienst zo
aantrekkelijk maakt dat er weer mensen naartoe komen. Omdat ze ernaar
verlangen.'' En of het verstandig is bij een nieuwe kerkorde dergelijke grote
veranderingen in de orde door te voeren? ''Elkaar de regels voorhouden werkt niet
meer in deze tijd.'' Harmannij denkt dat alleen ''het elkaar enthousiast maken voor
de liefde van God en het geloof in Christus zal werken.''

In 2017 was het 50 jaar geleden dat de NGK ontstonden na een scheuring binnen
de GKv. De laatste jaren groeien NGK en GKv steeds meer naar elkaar toe. Zo is er
een regiegroep tot stand gekomen die het eenwordingsproces begeleidt. Het
streven is dat de twee kerkverbanden in 2023 zijn gefuseerd.

Zie ook: Indrukwekkende video maakt duidelijk hoe twee kerken na kerkruzie
elkaar weer vinden.
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