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WD Jonker wordt op 30 augustus 1967 door de synode te Amsterdam 1967 benoemt tot 

hoogleraar in de ambtelijke vakken.1 Hij aanvaardt de benoeming met het volgende telegram: 

‘Hartelijk dank voor de grote eer, mij aangedaan. Ontvang gaarne nadere bijzonderheden’.2 Op 

vrijdag 22 September is hij ter synode aanwezig (art. 215), terwijl op 9 januari 1968 bericht 

ontvangen wordt dat hij de benoeming niet kan aanvaarden (art. 227, sub 3). 

Jonker wordt opnieuw benoemd op 5 maart 1968 (art. 350) en bericht aanvaarding de volgende 

dag (art. 366). 

Op de generale synode Sneek 1969 wordt commissie V ingesteld ‘voor oecumenische 

aangelegenheden’ en andere zaken, met ds. A.G. van der Stoel als voorzitter (art. 11).3 Dr WD 

Jonker wordt als zgn. preadviserend lid aan commissie V toegevoegd (art. 17) en zal (in 

bepaalde zaken) namens de commissie als rapporteur aan de synode optreden.4 De Acta van de 

GS Sneek 1969-70 laten via de werkzaamheden van commissie V dus zien bij welke 

werkzaamheden en oecumenische contacten Jonker (mogelijk) betrokken is geweest. Zie: art. 

21, 88, 142, 149, 158, ...). 

De Acta noemen Jonkers naam niet bij de aanwezigen ‘namens de samenstellers van het rapport 

‘Samen op Weg’, dat onder commissie VI lijkt te ressorteren (art. 169).5 Wel wordt in dit 

verband verwezen naar ‘een rapport commissie V (dr WD Jonker rapporteur) over de 

gemeenschappelijke avondmaalsviering’.6 Het rapport van de deputaten voor de bestudering 

van het vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsviering zowel als het rapport van 

commissie V, opgesteld door Jonker, zijn in de Bijlagen bij de Acta Sneek afgedrukt.7 Voor de 

behandeling van het rapport ter synode zie art. 210, 219, 239, 246. 

  

                                                           
1 Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Amsterdam 1967-68, art. 61. 
2 Acta Amsterdam 1967-1968, art. 93 sub c. 
3 Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Sneek 1969-1990. 
4 Vgl. ook Acta Sneek 1969-1990, art. 169-70. 
5 Zie Bijlagen bij de Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Sneek 1969-1990, 

bijlage 38: Rapport "Samen op Weg" (272-84). 
6 Acta Sneek 1966-1970, p. 149. 
7 Bijlagen bij de Acta Sneek 1969-1990, bijlage 51a-b. Het b-gedeelte is het rapport van commissie V (WD 

Jonker) met het Addendum (p. 358v). 
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… participerende kerkeraden geen andere gasten willen uitnodigen dan die Christus aan Zijn tafel wil hebben. 

Overeenstemming over de inhoud van de nodiging zal nodig zijn. We denken daarbij aan de formulering uit de 

avondmaalsorde 1965: “Daarom nodigen wij als zijn dienaren aan tafel alles, die zichzelf vanwege hun zonden 

voor God verootmoedigen, van Hem barmhartigheid verwachten en gezind zijn dankbaarheid jegens God te 

bewijzen en in liefde met hun medemensen te leven”. Uiteraard dient deze nodiging zeer uitdrukkelijk te blijven 

staan onder het opschrift: „de Heer heeft zijn tafel bereid voor die in Hem geloven en Hem liefhebben". 

d. Aan de vraag of boven het voortgaan op de lijn van het verlenen van gastrecht voorkeur gegeven moet 

worden aan het overgaan op de lijn van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, gaat uiteraard de vraag vooraf 

of de laatste voor onze kerken aanvaardbaar is. We achten inderdaad zo'n gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid aanvaardbaar als aan bovengenoemde condities is voldaan. Bij het uitspreken van dit oordeel 

is de bijzondere situatie (avondmaal in inrichtingen e.d.) in acht genomen, en de bijzondere signatuur, die ons 

deden stollen dat deze gemeenschappelijke avondmaalsviering niet met de volle problematiek belast mag worden, 

waarmee ze in het gewone kerkelijke leven belast is. 

Ideëel gezien heeft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voorkeur. Kerken nemen elkaar daarbij 

serieus; ze nemen elkaars ambtsbediening rondom de avondmaalstafel serieus; achter de kerkelijke verdeeldheid 

wordt een zwak spoor van de catholica zichtbaar. 

Overigens zal de plaatselijke situatie een ernstig woord moeten meespreken in de methode die men kiest. 

 

 

BIJLAGE  51b 

art. 210, 219, 239, 246, 267 

RAPPORT van commissie V over het rapport van de deputaten 

voor de bestudering van het vraagstuk der gemeenschappelijke 

avondmaalsviering. 

1. Een overzicht over de stukken biedt het volgende beeld: 

a. De classis Haarlem verzoekt de synode een interpretatie te gewen van de uitdrukking “bijzondere gelegenheden”, 

gebezigd in het besluit van de synode van Apeldoorn, acta art. 399, 3d (192). 

b. In drie stukken wordt de vraag gesteld of een ruimere interpretatie van de vorige synodale besluiten betreffende 

gemeenschappelijke kerkdiensten in overeenstemming is met de geest van deze besluiten (brief classis Delfland, I 32) en 

of de vorige bepalingen enigszins verruimd kunnen worden (brief kerkeraad Kapelle-Biezelinge, 1 68 en brief kerkeraad 

Zwolle, I 72). 

 De kerkeraad van Zwolle schrijft, dat de besluiten van Apeldoorn 1961/62 te weinig ruimte bieden voor de in gang zijnde 

ontwikkelingen van toenadering tussen de kerken; dat deze ontwikkeling toch doorzet en dat het gevolg is, dat besluiten 

en toelichting veronachtzaamd worden ofwel dat kerkeraden gemeenschappelijke diensten laten doorgaan onder de 

noemer van “samenkomsten”. De kerkeraad vindt de voorgeschreven procedure (fiat vragen van de classis) in veel 

gevallen te tijdrovend en ook onbevredigend, omdat in de classis meermalen dorpskerken moeten mee-oordelen over 

situaties van de stadskerken, waarmee ze weinig vertrouwd zijn. Overigens oordeelt de kerkeraad, dat in het besluit ook 

ruimte gemaakt moet worden voor contact met de R.-K. kerk. De kerkeraad verzoekt de synode een nieuwe uitspraak te 

doen, waarin' de opdracht om de eenheid te zoeken naast de vrijheid van nieuwe vormen en de verantwoordelijkheid voor 

het Evangelie uitdrukking vinden. 

c. In twee stukken wordt de synode verzocht de mogelijkheid van kanselruil met predikanten van de Ned. Herv. Kerk te 

overwegen of te openen. 

 In de classis Maastricht vindt kanselruil reeds plaats in noodgevallen (I 36). Woudsend is van mening, dat kanselruil 

mogelijk moet zijn daar, waar predikanten van beide kerken de verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk belijden 

aanvaard hebben; zij stuurt een afschrift van een accoord van belijden als voorbeeld mee (I 33). Dit schrijven van 

Woudsend wordt ondersteund door een schrijven van de kerkeraad van Gaastmeer (I 51). 

d. In verschillende stukken wordt er op aangedrongen gemeenschappelijke avondmaalsviering mogelijk te maken met 

gemeentes van de Ned. Herv. kerk. 

1. De kerkeraad van Woudsend vermeldt, dat er al jaren gemeenschappelijke kerkdiensten in Woudsend gehouden 

worden en dat het wederzijds contact reeds zo sterk is, dat er al een accoord van gemeenschappelijk belijden tot 
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stand gekomen is. Nu wordt et als inkonsekwent ervaren, dat gemeenschappelijke diensten, waarbij de kerkeraden 

samen verantwoordelijkheid voor het gepredikte Woord aanvaarden, wel mogelijk zijn, terwijl dit ten aanzien van het 

sacrament niet mogelijk is. De kerkeraad – ondersteund door de kerkeraad van Gaastmeer – richt dus het verzoek tot 

de synode een einde te maken aan de scheiding tussen Woord en Sacrament, waardoor de gedachte zou kunnen 

ontstaan, dat het sacrament boven het Woord staat (I 33, I 51). 

2. In een schrijven van de classis Maastricht wordt eveneens meegedeeld, dat “hier en daar in de classis” geregeld 

gemeenschappelijke kerkdiensten met de hervormde kerk gehouden worden, dat samensprekingen plaatsvinden en 

allerlei activiteiten gezamenlijk verricht worden. 

 Hierdoor neemt de begeerte toe in de gemeenschappelijke kerkdiensten ook het Heilig Avondmaal te vieren. De classis 

dringt er bij de synode op aan ruimte te scheppen voor de viering van het Avondmaal daar, waar er naar verlangd 

wordt en het volgens het Evangelie mogelijk is (I 63). 

3. De kerkeraad van Valkenswaard verzoekt de synode op z'n minst ruimte te bieden voor gemeenschappelijke 

avondmaalsviering met de Ned. Herv. kerk. Het liefst zou hij echter zien, dat de synode positief uitsprak dat de 

gemeenschappelijke avondmaalsviering een gewenste en verblijdende zaak is (I 35). 

4. In een brief van de kerkeraad van Hoogvliet werd aan de classis Schiedam verzocht de generale synode te vragen door 

nieuwe besluiten ruimte te gewen aan de plaatselijke kerken om verder te gaan in de samenwerking met andere kerken, 

waarmee een grote mate van overeenstemming in het geloof gebleken is. De classis Schiedam heeft naar aanleiding 

van deze brief enkele overwegingen geformuleerd. Daarin wordt uitgesproken, dat de kerken geroepen zijn tot een 

“oekumenisch” samenleven en samenwerken met andere plaatselijke gemeenten, die in hun belijden en leven het 

Evangelie van Jezus Christus naar de Schriften verkondigen. Dit sluit ook de bereidheid in tot tafelgemeenschap aan 

de maaltijd van de Heer, terwijl het eveneens zinvol geacht mag worden, dat de doop in een gemeenschappelijke 

kerkdienst bediend wordt. De classis spreekt echter uit, dat er tussen de samenwerkende kerkeraden overeenstemming 

moet zijn betreffende de toelating tot doop en avondmaal. Eweneens is de classis van oordeel, dat de kerkeraad voor 

de geestelijke vorming en opbouw van de eigen gemeente verantwoordelijk is en dat daarom gemeenschappelijke 

erediensten niet al te veelvuldig plaats moeten vinden. Daarbij dient het echter aan de vrijheid van de plaatselijke 

kerken overgelaten te worden de frequentie van de gemeenschappelijke kerkdiensten te regelen. 

 De classis zal daarbij toezien, dat de kerkeraden hun eigen verantwoordelijkheid voor de geestelijke vorming van de 

gemeente blijven verstaan. 

 De gemeente dient in het overleg rondom gemeenschappelijke diensten en gemeenschappelijke bediening van de 

sacramenten deel te nemen (1 64). 

e. Uit verschillende stukken wordt het duidelijk, dat het onderling contact tussen geref. kerken en ned. herv. gemeenten 

reeds zo sterk is, dat een steeds verder voortgaande brede interkerkelijke samenwerking mogelijk moet zijn. Deze 

samenwerking houdt dan in: geregelde gemeenschappelijke erediensten, gemeenschappelijke avondmaalsviering, 

samenwerking op het pastorale vlak en zelfs een zekere integratie van het kerkeraadswerk. 

 

1. De classis Arnhem stuurt als bijlage een situatietekening van de kerken van Nijmegen, Duisburg-Ruhrort en Elst. 

Hieruit blijkt duidelijk, dat er reeds een vèrgaande samenwerking is met de hervormde kerk. Zij is van oordeel “dat 

de uitspraken van de generale synode van Apeldoorn 1961/62 over gemeenschappelijke kerkdiensten in de gewijzigde 

situaties niet meer geheel kunnen functioneren”. Zij spreken het verlangen uit “dat de generale synode de materie van 

de gemeenschappelijke erediensten opnieuw beziet en de punten 3c en d laat vervallen, daarbij aan de classis 

overlatend de plaatselijke situatie naar gelang van de groeiende behoefte te beoordelen en te begeleiden, om zo aan 

de kerken meer kans te bieden de door Christus geboden eenheid te realiseren” (I 58). 

2. De classis Harderwijk richt zich tot de synode in verband met de situatie, die in Oostelijk Flevoland gegroeid is (146). 

De classis is van overtuiging, dat deze situatie moeilijk in overeenstemming te brengen valt met de kerkorde en de 

besluiten van de generale synode; dat echter een simpele verwijzing naar de vigerende bepalingen geen oplossing 

biedt nu in Oostelijk Flevoland de geref. kerk en de herv. gemeente al een zeer nauwe samenwerking hebben. 

De classis denkt, dat het wellicht gewenst is over deze zaak contact op te nemen met het moderamen van de hervormde 

synode. 

Uit de bijlagen, maar ook uit een schrijven van de kerkeraad van Dronten (I 49) wordt het duidelijk, dat er in de polder een 

sterke band is gegroeid tussen de geref. kerk en de ned. hervormde kerk. Er worden geregeld gemeenschappelijke 

kerkdiensten gehouden; in Swifterbant en Lelystad worden zelfs alle kerkdiensten onder gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid gehouden. De doopbediening vindt in Dronten bij wijze van uit zondering, maar in Swifterbant en  
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Lelystad geregeld in gemeenschappelijke diensten plaats. De viering van het avondmaal vindt in Dronten niet in een 

gemeenschappelijke dienst plaats, maar wel is dit het geval in Swifterbant en Lelystad. 

Wanneer de hervormde predikant één keer per drie maanden ruilt met een vrij-evangelische predikant, wordt de dienst als 

een gastdienst beschouwd, waarin de gereformeerden als gasten deelnemen. 

In Biddinghuizen bestaat een gemeenschappelijk hervormd-gereformeerd kerkcentrum. Op kerkeraadsvlak zenden de 

gereformeerde en hervormde kerkeraden bij iedere vergadering over en weer waarnemers. 

In de wijk Dronten worden sommige, in Biddinghuizen verscheidene, in Swifterbant en Lelystad alle 

wijkkerkeraadsvergaderingen gemeenschappelijk gehouden. De catechisaties, met uitzondering van de belijdeniscatechisatie, 

worden gemeenschappelijk gehouden. Er wordt een gemeenschappelijk kerkblad uitgegeven. Gemeenteavonden worden in 

sommige wijken soms, in andere wijken vrijwel altijd gemeenschappelijk gehouden. Het jeugdwerk is geheel 

gemeenschappelijk opgezet. In het evangelisatiewerk en het godsdienstonderwijs op de openbare school werken hervormden 

en gereformeerden geheel samen. Datzelfde geldt ook van het vormingswerk. Bijbel- en gesprekskringen worden door 

hervormden en gereformeerden samen bezocht. 

In een nota interkerkelijke samenwerking, die bij de kerkeraad ter sprake is geweest (en klaarblijkelijk nog steeds in 

bespreking is), worden concept-plannen aangeboden voor de funktionering van de hervormde en gereformeerde gemeenten 

als één gemeente. 

Het stuk bevat concept-bepalingen voor de (gemeenschappelijke) kerkeraad, de kerkdiensten, de bediening van de 

sacramenten, het pastoraat, het diakonaat en apostolaat, toerusting en vorming, financiën en administratie. 

Uit een en ander is het duidelijk, dat men hier kan spreken van “zich herenigende gemeenten/kerken”, zoals het ook in de 

bepalingen duidelijk gesteld wordt. 

In zijn schrijven meldt de kerkeraad van Dronten, dat hij zich bewust is op bepaalde punten verder te gaan dan door de synode 

is toegestaan. Dit gebeurde echter nimmer om zich aan de eigen kerkelijke orde te onttrekken of ongehoorzaam te zijn, maar 

veeleer, omdat het afbreken van bepaalde ontwikkelingen van de groeiende samenwerking tegenover het Evangelie niet 

verantwoord geacht en als verarming van het geestelijk leven ervaren werd. De kerkeraad erkent, dat er bij sommige 

gemeenteleden een zekere verontrusting over deze ontwikkeling bestaat, niet op grond van de overtuiging, dat er iets gebeurd 

is, dat in strijd met het Evangelie zou zijn, maar op grond van het feit, dat men verder gaat dan kerkelijk toelaatbaar schijnt 

te zijn. Aan de andere kant zijn er ook gemeenteleden, die niet kunnen begrijpen, dat de kerkeraad niet veelmeer de gegeven 

gelegenheden tot interkerkelijke samenwerking uitbuit. De kerkeraad vraagt de synode ruimte te geven aan deze 

ontwikkelingen of ten minste uit te spreken, dat niet alle kerkelijke situaties in Nederland geheel en al vergelijkbaar zijn en 

dat dezelfde regels dus ook niet overal van toepassing zijn. 

Bij de synode is ook ingekomen een bezwaarschrift van 111 leven van de gereformeerde kerk van Dronten (Oostelijk 

Flevoland) betreffende de geschetste situatie. De bezwaarden maken zich vooral zorgen om “de permanente 

gemeenschappelijke diensten, intercommunie en z.g. “open” avondmaal in gemeenschappelijke diensten”. Zij hebben zich 

eerst tot de kerkeraad en de classis gewend, maar aangezien de kerkeraad zich tot de synode gewend heeft, menen ze ook 

hun bezwaren aan de synode kenbaar te moeten maken. 

Ze maken gewag van een plan van de kerkeraad van Dronten om de gereformeerden in Swifterbant geestelijk te later 

verzorgen door een hervormde predikant (evenals de hervormden in Biddinghuizen door een gereformeerd predikant 

geestelijk verzorgd moeten worden), met daarbij de vrijheid aan gereformeerden zich in verbinding te stellen met de 

gereformeerde predikant te Biddinghuizen. Dit plan is volgens de bezwaarden door 40% van de gereformeerde lidmaten, die 

op een wijkavond tegenwoordig waren, verworpen, terwijl het ook niet voorgelegd zou zijn aan de wijkgemeente Dronten 

om deze daarover te raadplegen. 

Toch heeft de centrale kerkeraad in principe besloten met dit plan voort te gaan. Uit verschillende bijlagen blijkt het ernstig 

karakter van de verschillen tussen kerkeraad en bezwaarde gemeenteleden. 

De bezwaarden verzoeken de synode niet in te gaan op de adhesiebetuiging van de kerkeraad van Dronten met het voorstel 

van het moderamen van de hervormde synode (I 49); geen uitzonderingspositie voor de kerk van Dronten te creëren; de 

kerkeraad van Dronten te verzoeken zich in de toekomst aan de uitspraken van de synode en de synodale interpretatie van 

haar besluiten te houden; zich te bezinnen op aard en karakter van “eigen” kerkelijk leven en op de wenselijkheid van de 

instituering van plaatselijke kerken ten einde te verhinderen, dat meelevende kernen verloren zullen gaan (I 99). 

f. In dit verband dienen ook genoemd te worden twee brieven van het moderamen van de generale synode van de hervormde 

kerk (121 en 22). 
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Hierin wordt gesproken over een mogelijke wijziging van ordinantie 20 van de hervormde kerkorde, die ten doel heeft een 

regeling te treffen voor een bredere interkerkelijke samenwerking op plaatselijk niveau tussen gemeenten van de hervormde 

kerk en gemeenten, waarmee de hervormde kerk door bijzondere banden van belijdenis en geschiedenis verbonden is. Het 

moderamen verzoekt de synode van de gereformeerde kerken aan deze zaak, maar in het bijzonder ook aan de voorgestelde 

wijzigingen in ordinantie 20 aandacht te willen schenken en haar oordeel daarover aan het moderamen van de hervormde 

synode kenbaar te maken. Als aanleiding tot de wijziging van ordinantie 20 wordt genoemd het feit, dat op verschillende 

plaatsen in het land initiatieven genomen worden om verschillende kerkelijke activiteiten gezamenlijk te organiseren en aan 

te pakken, zoals gemeenschappelijke bouw van kerken, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het pastoraat, etc. De 

generale synode van de hervormde kerk wil deze opkomende stroming niet tegengaan, maar in een vaste bedding leiden. 

Uit de bestudering van het voorgestelde artikel 3a van ordinantie 20 blijkt, dat er ruimte geschapen wordt voor een kerkeraad 

van de hervormde kerk om met één of meer andere kerkgemeenschappen ter plaatse, die eveneens het verlangen daartoe 

hebben gegeven, tot een brede interkerkelijke samenwerking te komen. 

Het artikel geeft de regels aan voor het tot stand komen van een besluit tot een dergelijke brede samenwerking en stelt ook 

vast, dat dergelijke samenwerking zich kan uitstrekken tot het houden van gemeenschappelijke kerkeraadsvergaderingen, 

gemeenschappelijke kerkdiensten, gezamenlijk huifs- en ziekenbezoek, catechese en jeugdwerk, diakonale en andere 

kerkelijke arbeid, of tot één of meer van deze zaken; dit naar gelang van de aard van de schriftelijke overeenkomst, waartoe 

de kerkeraden eventueel komen. Met betrekking tot de financiering van gemeenschappelijke werkzaamheden wordt een en 

ander bepaald, waaruit blijkt, dat er van de kant van de hervormde synode gedacht wordt aan de noodzaak van 

verantwoordelijkheden in zakelijk opzicht, d.w.z. voor zover deze het beheer van kerkelijke goederen en financiën betreft, 

gescheiden te houden. Als een van de mogelijkheden voor een gemeenschappelijk optreden wordt ook genoemd de beroeping 

of benoeming van predikanten en het plegen van overleg over de keuze van andere ambtsdragers. De kwestie van 

gemeenschappelijke avondmaalsviering wordt niet met zoveel woorden genoemd, maar zal waarschijnlijk wel verondersteld 

zijn waar er sprake is van het “als regel houden van gemeenschappelijke diensten”. Een overeenkomst dient aangegaan te 

worden voor een periode van ten hoogste vijf jaar. 

g. Er zijn verschillende reacties op de brieven van het moderamen van de hervormde synode binnengekomen: 

1. de kerkeraad van Dronten en Br. Y. Visser te Rotterdam laten zich enthousiast uit over deze zaak (I 49 en 183). 

2. Ook de kerkeraad van Valkenswaard juicht deze ontwikkeling toe en verzoekt de synode ruimte te laten voor 

plaatselijke ontwikkelingen, geen beperkende bepalingen of verboden uit te vaardigen en een landelijk (waar nodig 

een classicaal) adviesorgaan in te stellen om plaatselijke ervaringen en werkzaamheden te bundelen en richting te 

gewen (I 34). 

3. De classis Hallum daarentegen herinnert aan het feit, dat er in haar ressort hervormde gemeenten van vrijzinnige (neo-

moderne) signaturen zijn, die zich in hun prediking en belijden niet gebonden achten aan het Bijbels getuigenis 

aangaande Jezus Christus, zodat het met dergelijke gemeenten nu nog niet tot een brede interkerkelijke samenwerking 

kan komen. Daarom verzoekt de classis de synode bij een eventueel positief reageren op het door de hervormde synode 

gedane verzoek, geen besluiten te nemen waardoor kerkeraden van binnenuit of van buitenaf aan druk onderworpen 

zouden kunnen worden om, tegen het geweten in, met de bedoelde samenwerking in te stemmen (I 69). 

4. De Jongerengespreksgroep “Discutabel”, 's-Gravenhage-Loosduinen, schrijft ook met instemming kennis genomen te 

hebben van het bericht over het schrijven van de hervormde kerk, stelt dat er toch geregeld gemeenschappelijke 

avondmaalsvieringen worden gehouden en verzekert de synode, dat de argumenten, die gebruikt worden voor 

handhaving van de huidige verhouding tussen de twee kerken geen enkele overtuigingskracht meer hebben, zodat de 

synode alleen maar dringend verzocht kan worden op het voorstel van de hervormde synode in te gaan (I 61). 

(Overigens is het niet duidelijk dat dit stuk onder de aandacht van de betreffende mindere vergadering geweest is.) 

h. Van broeder en zuster H. J. van der Linde en A. van der Linde-Priester te Rotterdam is een schrijven ontvangen inzake 

de doop van hun zoon. Ze willen de doop laten bedienen in een hervormd-gereformeerde interkerkelijke doopdienst en 

de naam van de op deze wijze gedoopte zoon in beide doopregisters laten registreren. (br. Van der Linde behoort tot de 

gereformeerde kerk Rotterdam-Alexanderstad en zr. Van der Linde tot de hervormde gemeente Kralingen.) Het echtpaar 

wendt zich tot de synode, omdat de kerkeraad van Rotterdam-Alexanderstad, mede op grond van een advies van de classis, 

dit verzoek niet heeft ingewilligd (I 73). 
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i. Tenslotte dient hier ook genoemd te worden het schrijven van ds. D. Groeneboer, hervormd studentenpredikant te 

Amsterdam, waarin hij verzoekt, met behoud van zijn lidmaatschap der ned. hervormde kerk als lid van de gereformeerde 

kerk toegelaten te worden en tevens bevoegdheid te ontvangen tot bediening van Woord en Sacrament in de 

gereformeerde kerken (I 24). 

2. Teneinde tot een oordeel over de ingekomen stukken te komen, is het noodzakelijk eerst een beeld te krijgen van de 

besluiten, die in het verleden genomen zijn met betrekking tot de onderhavige aangelegenheden. 

De synode van Leeuwarden van 1955/56 (acta art. 262) heeft besloten, dat er “afgezien van bijzondere noodsituaties” geen 

ruimte bestaat voor ambtelijk geleide erediensten samen met andere kerken. Andere gemeenschappelijke bijeenkomsten bij 

gelegenheden van bijzondere aard zijn echter onder bepaalde voorwaardes niet afgewezen. 

De synode van Utrecht 1959/60 sprak uit, dat er geen redes bestond op het besluit van Leeuwarden terug te komen, maar in 

een ander verband besloot deze synode nochthans de kerken er op te wijzen, dat het contact met de nederlands hervormde 

gemeenten (en andere hiervoor in aanmerking komende kerken), waar dit hetzij door samenwerking hetzij door wederzijdse 

afvaardiging of anderszins mogelijk is, aanbeveling verdient, wanneer daarbij met de besluiten, die ter zake door de vorige 

generale synode genomen zijn, rekening gehouden wordt, en wanneer dit dienstbaar kan zijn aan de eenheid der kerk, zoals 

die in onze Here Jezus Christus gegeven is en in de belijdenisgeschriften der kerk wordt beleden (acta art. 368, sub 4 en sub 

a). 

Op de synode van Apeldoorn 1961/62 komen deze aangelegenheden uitvoerig ter sprake in het rapport van een ad hoc-

commissie over gemeenschappelijke kerkdiensten, uitzendingsdiensten en avondmaalsvieringen (Bijlagen bij de acta, p. 342 

e.v.). Ten aanzien van gemeenschappelijke kerkdiensten besloot de synode: 1) dat de plaatselijke kerken in deze zaak met de 

nodige onderscheiding en beperking te werk zullen gaan, en hierin aan het oordeel der classis onderworpen zullen zijn; 2) 

dat het houden van bedoelde diensten alleen kan worden toegestaan als resultaat van een gesprek, dat tussen de desbetrefende 

kerken wordt gehouden; 3) dat onder de sub 1 bedoelde onderscheiding en beperking te verstaan is: 

a. dat een plaatselijke gereformeerde kerkeraad met die van de kerk, waarmee hij gemeenschappelijke diensten wil beleggen, 

zich er tevoren van vergewist en er voorts ook op toeziet, dat in deze kerkdiensten geen ander Evangelie zal worden 

gebracht dan dat van Jezus Christus zoals Deze in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift in de belijdenisgeschriften van 

de gereformeerde kerken wordt beleden; 

b. dat de kerkeraad tot zodanige gemeenschappelijke diensten niet zal overgaan dan nadat hij de gemeente daarover naar 

behoren zal hebben onderricht en de classis van zijn voornemen in kennis gesteld heeft; 

c. dat in zodanige gemeenschappelijke diensten aan de dienst des Woords geen dienst der sacramenten zal worden 

verbonden; 

d. dat zolang de eenheid van de kerken, die zulk een gemeenschappelijke dienst beleggen, niet in de naaste toekomst kan 

worden verwacht, deze diensten slechts bij bijzondere gelegenheden zullen worden gehouden; 4) dat de mindere 

vergaderingen op deze zaak hebben toe te zien, opdat de kerken in de toenemende drang naar kerkelijke eenheid in 

gemeenschappelijk overleg en in verbondenheid aan elkaar, de eenheid, die naar de Schriften is, op de rechte wijze 

voorstaan en bevorderen (acta, art. 399). 

Ten aanzien van gemeenschappelijke avondmaalsdiensten besloot de synode deputaten te benoemen om deze zaak uitvoerig 

te onderzoeken (acta, art. 401). 

De synode van Groningen 1963/64 wijst niet alleen verschillende bezwaren tegen de besluiten van Apeldoorn van de hand, 

maar spreekt daarbij ook als haar oordeel uit, dat de kerken de verantwoordelijke taak hebben gemeenschap te zoeken met 

Christus-belijdende kerken in eigen plaats, ook al zouden bezwaren zijn in te brengen tegen het kerkverband waartoe deze 

behoren, waardoor hereniging met haar nog niet mogelijk is (acta, art. 200). 

Op de synode van Middelburg (1965/66) komen deze zaken weer aan de orde. Ook thans wijst de synode ingekomen 

bezwaren van de hand. Daarnaast besluit de synode echter de classes te herinneren aan hun taak ten aanzien van het verlenen 

van toestemming tot het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten en ten aanzien van het blijvende toezicht daarop, 

terwijl de classes eveneens verzocht worden aan de door de generale synode aangewezen deputaten voor nader onderzoek 

van het vraagstuk van de “intercommunie” een overzicht te verstrekken van de gang van zaken ten aanzien van 

gemeenschappelijke kerkdiensten in de kerken binnen haar respectieve ressorten (acta, art. 493). Een definitief besluit over 

de kwestie van de intercommunie wordt uitgesteld tot de volgende synode (acta, art. 492). 

Op een schrijven van de particuliere synode van Noord-Holland en op een schrijven van de classis Maastricht inzake 

kanselruil wordt als antwoord gegeven, dat het niet in de bedoeling van de besluiten over gemeenschappelijke kerkdiensten 

lag kanselruil te sanctioneren (acta, art. 108). 
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De synode van Amsterdam 1967/68 neemt een bezwaar tegen de bepaling van de synode van Apeldoorn, dat 

gemeenschappelijke kerkdiensten “slechts bij bijzondere gelegenheden zullen worden gehouden”, in behandeling en wijst 

het van de hand (acta, art. 270). 

Daarnaast neemt de synode kennis van het verslag over de praktijk van de gemeenschappelijke kerkdiensten en besluit haar 

blijdschap uit te spreken over velerlei verantwoorde gemeenschapsoefening en samenwerking met andere kerken, ook in de 

vorm van gemeenschappelijke kerkdiensten, alsmede haar teleurstelling te uiten over de stroefheid in het verkeer met de 

kerken, die ons het naast staan; verder de kerken met nadruk te herinneren aan de voor deze gemeenschappelijke kerkdiensten 

door vorige synoden gestelde bepalingen en de classes aan hun verantwoordelijkheid op dit punt en aan het advies van de 

vorige synode (acta, art. 318). Bij dit besluit is de synode o.a. ook uitgegaan van de overweging, dat het niet is komen vast 

te staan, dat alle kerken zich bij het houden van gemeenschappelijke kerkdiensten gehouden hebben aan de daarvoor gestelde 

richtlijnen. Overigens bleek het op deze synode dat de grote meerderheid van de particuliere synoden bezwaren ingebracht 

had tegen de gedachte gemeenschappelijke avondmaalsvieringen met andere kerken mogelijk te maken. De synode besloot 

bijgevolg deze zaak niet verder in behandeling te nemen, maar benoemde nochtans deputaten om de naar voren gekomen 

vragen verder in studie te nemen (acta, art. 319). 

3. Het is noodzakelijk op dit punt aandacht te schenken aan het rapport van de deputaten voor de bestudering van het 

vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsviering (B 11 8). 

Uw commisie heeft met aandacht en waardering kennis genomen van het rapport van deputaten voor de bestudering van het 

vraagstuk der gemeenschappelijke avondmaalsvieringen (B II 8). 

Aangezien dit rapport een wezenlijk onderdeel van het interkerkelijk contact aan de orde stelt acht de commissie het 

noodzakelijk dit rapport hier ter sprake te brengen. 

Deputaten gaan uit van de opvatting dat er, afgedacht van allerlei theologische argumenten, die vóór en tegen 

gemeenschappelijke avondmaalsvieringen met b.v. hervormde gemeenten aangevoerd zouden kunnen worden, rekening dient 

gehouden te worden met een situatie in de kerken, die “rijp” geworden is voor gemeenschappelijke avondmaalsvieringen. 

Bovendien achten deputaten het niet juist een zodanig onderscheid tussen Woord en Sacrament te maken, dat men wel 

gemeenschappelijke kerkdiensten maar geen gemeenschappelijke avondmaalsviering mogelijk zou achten. Daarom zijn 

deputaten van oordeel, dat er geen gegronde bezwaren bestaan plaatselijk over te gaan tot een gemeenschappelijk vieren van 

het avondmaal met Christus-belijdende kerken in eigen plaats, ook al zouden bezwaren zijn in te brengen tegen het 

kerkverband waartoe deze behoren, waardoor hereniging met haar nog niet mogelijk is. 

De grondtendens van het rapport is dat men het niet verantwoord acht de toestemming tot plaatselijke gemeenschappelijke 

avondmaalsvieringen als incidentele uitdrukkingen van onderlinge verbondenheid van gescheiden kerken nog langer te 

weigeren, terwijl men toch ook weer beducht is voor een onverantwoorde wijze van gemeenschappelijk vieren van het 

avondmaal wanneer er geen behoorlijke regeling van de zaak bestaat. Kennelijk achten deputaten een verantwoorde wijze 

van gemeenschappelijke avondmaalsviering alleen dáár aanwezig, waar men bij de drang tot gemeenschap met alles, die van 

Christus zijn, ook op een realistische manier rekening houdt met het concrete feit dat de kerken nog steeds in de positie van 

gescheiden kerken verkeren. Vandaar dat deputaten bepaalde geestelijke en kerkelijke zekeringen noodzakelijk achten om 

de problemen van de gescheidenheid serieus onder ogen te zien. Vandaar ook dat deputaten gemeenschappelijke 

avondmaalsvieringen als iets incidenteels beschouwen dat niet de plaats van de eigen avondmaalsvieringen kan innemen. 

Vandaar tenslotte, dat deputaten het toezicht van het kerkverband op plaatselijke vormen van samengaan met andere kerken 

sterk onderstrepen. 

Wanneer we trachten samen te vatten aan welke voorwaardes verantwoorde gemeenschappelijke avondmaalsvieringen 

moeten voldoen, komen we op grond van het rapport tot het volgende beeld: 

a. Het gemeenschappelijk vieren van het avondmaal geeft uitdrukking aan de onderlinge verbondenheid van twee 

gescheiden kerken en kan daarom alleen plaats vinden waar twee kerken reeds geruimte tijd met elkaar “onderweg” zijn 

en elkaar “in de Heer” in het oog gekregen hebben. 

b. Het gemeenschappelijk vieren van het avondmaal veronderstelt dat twee kerken wederzijds verantwoordelijkheid voor 

elkaar aanvaard hebben, hetgeen aan de ene kant betekent dat men de ander niet overvraagt door voor het samen 

avondmaals-vieren eisen te stellen waaraan hij nog niet kan voldoen, maar aan de andere kant ook niet zonder meer alles 

van hem goedkeurt. De kerken moeten in hun samen onderweg zijn reëel zoeken naar de beste oplossing voor de 

problemen en moeilijkheden die de eenheid in de weg staan. 

c. Een verantwoord gemeenschappelijk vieren van het avondmaal zal daarom het 
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 resultaat moeten zijn van een overleg van kerkeraden en gemeenteleden waarin een consensus bereikt is over de vragen, 

die door vorige synoden als punten van discussie tussen de kerken genoemd zijn met het oog op het houden van 

gemeenschappelijke kerkdiensten. Deze consensus zal ook het antwoord moeten geven op de vraag wie men tot de tafel 

des Heren moet (mag) uitnodigen. Deputaten konden niet tot overeenstemming komen over de vraag of de consensus ook 

de bereidheid moet omvatten, aan iemand die b.v. niet gelooft in de verzoening door het offer van Christus het 

gemeenschappelijk avondmaal te onthouden. 

d. Een verantwoord gemeenschappelijk vieren van het avondmaal kan alleen het resultaat zijn van het feit dat de gemeenten 

als gemeenten elkaar in de Heer in het oog gekregen hebben. Gemeenschappelijke avondmaalsvieringen kunnen daarom, 

evenals gemeenschappelijke kerkdiensten niet zonder degelijke voorbereiding plaats vinden en zijn niet verantwoord 

wanneer alleen maar de predikanten of de kerkeraden elkaar kunnen vinden. 

Wij zullen in de volgende bespreking nog telkens weer op dit rapport terug moeten komen. Reeds hier dient gezegd te worden 

dat de commissie het in het algemeen eens is met het standpunt van deputaten. De ingekomen stukken, opgesomd in onze 

inleidende paragrafen, dwingen ons echter de zaak van het interkerkelijk contact breder te zien dan in het rapport van de 

deputaten mogelijk is. Daarom achten wij het noodzakelijk Haar een oriënteringspunt te zoeken van waar men zicht op 

de gehele problematiek kan krijgen. 

 

4. Het oriënteringspunt 

Uw commissie is van oordeel dat de synode thans voor een beslissing staat die voor de toekomst van onze kerken van groot 

gewicht kan zijn. Ten diepste gaat het daarbij om de vraag hoe men zich de toekomst van onze kerken voorstelt. De 

interkerkelijke contacten hebben iimmers een punt bereikt waarop men zich serieus moet afvragen waarheen wij onderweg 

zijn en of we bereid zijn een weg te gaan die de “eigen identiteit” van de gereformeerde kerken in het gedrang kan brengen 

en eventueel op een vereniging met b.v. de nederlands hervormde kerk zou kunnen uitlopen. 

Wij zijn van oordeel dat deze vraag gesteld moet worden, omdat men anders te gemakkelijk het gewicht van de problematiek 

rondom de verschillende vormen van samengaan die thans overwogen moeten worden, zou kunnen onderschatten. Deputaten-

intercommunie schrijven in hun rapport dat het eigen gereformeerd kerkelijk leven z'n grote en positieve waarde heeft en dat 

het niet de bedoeling of het gevolg van de gemeenschappelijke avondmaalsvieringen kan zijn dit eigen kerkelijk leven op te 

breken of zelfs een soort opheffings-uitverkoop van de gereformeerde kerken te veroorzaken. Daarmee kan echter onmogelijk 

alles gezegd zijn, omdat men hier niet met een negatieve uitspraak kan volstaan, maar ook positief zal moeten uitspreken wat 

dan wel het doel is dat ons voor ogen staat en welke resultaten we hopen te bereiken. 

Men dient onder ogen te zien dat het ingrijpende gevolgen voor onze kerken kan hebben, wanneer er straks op plaatselijk 

vlak overal een proces van samengaan met andere kerken op gang zou komen die steeds verdere voortgang zou boeken. 

Vooral wanneer men daarbij bedenkt dat het niet uitgesloten is dat er op plaatselijk vlak niet alleen een samengaan met de 

hervormde kerk, maar ook met verschillende andere kerken mogelijk is, is het niet ondenkbaar dat de gereformeerde kerken 

bloot gesteld zullen worden aan middenpuntvliedende krachten, die uiteindelijk de eigen identiteit van de gereformeerde 

kerken gevoelig kunnen raken. De vraag is of er niet bij een uitbreiding van de contacten en vormen van samenwerking (men 

denke hier ook aan de voorstellen van het hervormd moderamen) een gevaar aanwezig is, n.l. dat er allerlei tussenvormen 

tussen de bestaande gescheiden kerkverbanden kunnen ontstaan. Zal een dergelijke ontwikkeling niet een verdergaande 

versplintering van het kerkelijk leven in de hand werken, daar men bij voorbaat kan voorzien dat er bijna op elke plaats 

kleinere of grotere groepen van bezwaarden zullen zijn (zoals b.v. in het geval van Dronten)? Zal het resultaat niet meestal 

zijn een inniger samengaan van bepaalde groepen uit de geref. kerken met gelijkgezinde groepen uit een andere kerk, 

waardoor een echte kerkelijke eenheid niet bereikt kan worden en de eenheid in eigen kerken en kerkverband ernstig bedreigd 

zal worden? Uw commissie is van oordeel dat deze vragen niet veronachtzaamd kunnen worden. Juist daarom is het zo 

noodzakelijk een goed oriënteringspunt te vinden op grond waarvan men ook met betrekking tot deze vragen een geestelijk 

correct standpunt kan innemen. 

Dit oriënteringspunt menen we niet te mogen zoeken in de drang tot zelfhandhaving van de historisch-geworden eigen 

identiteit van de geref. kerken. Het zou in strijd zijn met hetgeen we belijden aangaande de ene, algemene kerk van Christus, 

wanneer we ons zouden oriënteren aan een bepaalde identiteit die we in het verleden gehad hebben of nog menen te hebben. 

Daarmee zouden we niet uitstijgen boven het puur wereldse streven van elke groep of instituut zichzelf te willen handhaven 

en voorzetten. Ten overvloede mag gezegd worden dat het ons niet mag gaan om onze kerken, maar alleen 

  



354 

om de Kerk van Christus. De enige “identiteit” die we met jaloersheid moeten zoeken te bewaren, is de identiteit of 

“eigenlijkheid” van de Kerk van Christus. Voor zover onze kerken in het verleden en in het heden in alle zwakheid en 

temidden van veel gebreken er naar gezocht hebben niets anders dan Kerk van Christus te zijn, zijn wij betrokken geweest 

bij dit bewaren van de identiteit van de Kerk van Christus. Juist dit bewaren van de identiteit van de Kerk van Christus is 

wezenlijk katholiek en mag nooit geintroverteerd worden tot een gericht-zijn op het eigen instituut. We moeten met alle 

heiligen zoeken naar de ware openbaring van de Kerk van Christus en kunnen daarom niet blijven steken in een 

zelfhandhaving, die de eenheid van de Kerk van Christus in de weg zou staan. Zouden wij dus in de huidige situatie of in de 

toekomst geroepen zijn in dienst van de eenheid van de Kerk van Christus onze eigen historisch-geworden identiteit op het 

spel te zetten, dan zullen wij daarvoor niet mogen terugschrikken. De Kerk is geen vereniging, maar het lichaam van Christus. 

We kunnen niet rustig onder onszelf en bij onszelf blijven, omdat we het nu eenmaal zo goed met elkaar getroffen hebben. 

We moeten zoeken naar de eenheid met allen die van Christus zijn, ook al zou dat het levenspatroon in het eigen kerkverband 

in het gedrang brengen. 

Uw commissie is zich bewust met deze opvatting in overeenstemming te zijn met de geest van uitspraken van vorige synoden, 

die de Schriftuurlijke opdracht om de eenheid van de Kerk te zoeken, niet als een vrijblijvende zaak interpreteerden. Met 

name is het de commissie uit de bestudering van de acta van de synoden einde 1946 duidelijk geworden dat men de 

oecumenische contacten met b.v. de nederlands hervormde kerk nooit als een vrijblijvend spel gezien heeft, maar als een 

ernstige zaak, die gebaseerd is op de gedachte dat “de breuk met de nederlandse hervormde kerk niet als een definitieve mag 

worden beschouwd” (acta Den Haag, 1949, punt c van het commissierapport over het gesprek met de hervormde kerk). Wij 

kunnen het dus niet anders zien, dan dat de interkerkelijke contacten, die er reeds zijn en die thans op de agenda van de 

synode geplaatst zijn stappen betekenen en ook moeten betekenen op de weg naar een eventuele hereniging van kerken. We 

zijn er ook van overtuigd dat onze kerken ter wille van een hereniging volgens de wil van Christus bereid moeten zijn van 

elke vorm van kerkisme afstand te doen en probleemsituaties in het eigen kerkelijk leven onder de ogen te zien. 

Intussen wil de commissie ter voorkoming van alle mogelijke misverstand er aan toe voegen dat deze gewilligheid de eigen 

identiteit terwille van de eenheid van Christus te relativeren, niet verward mag worden met een nietszeggend relativisme of 

oecumenisme, dat geen weet meer heeft van het feit dat het eigen afzonderlijk bestaan van de gereformeerde kerken niet uit 

de lucht is komen vallen, maar alles te maken heeft gehad met de strijd onzer vaderen voor de ware identiteit van de Kerk 

van Christus. 

Daarom zouden wij ontrouw zijn niet alleen aan hen, maar ook tegenover de Kerk van Christus, wanneer we in het samengaan 

met andere kerken niet zouden vragen, of de ware identiteit van de Kerk van Christus in dit samengaan gestalte krijgt. In het 

samengaan met andere kerken moet er een duidelijke gerichtheid zijn op de ware Kerk van Christus en moet het doel altijd 

blijven onder de leiding van de Heilige Geest en in gehoorzaamheid aan het Woord van God steeds meer ruimte te maken 

voor de openbaring van de ware Kerk van Christus. 

Daarom betekent een gezonde relativering van de betekenis van het eigen instituut geen onverschilligheid tegenover het eigen 

instituut. Het streven naar eenheid wordt geenszins gediend door een verwaarlozing van de verantwoordelijkheid tegenover 

het eigen kerkelijk leven. De betekenis die de verschillende kerken voor elkaar kunnen hebben, hangt ook af van de wijze 

waarop de kerken zichzelf als Kerk van Christus serieus nemen. Ook in het kerkelijk leven bestaat er geen tegenstelling 

tussen het kruisigen van zichzelf en een dankbare aanvaarding van zichzelf uit de hand van de Heer. Daarom zullen wij, bij 

alle bereidheid de eigen identiteit van de gereformeerde kerken terwille van de eenheid in Christus op het spel te zetten, juist 

terwille van de echte eenheid van allen die van Christus zijn er voor moeten waken geen verdeeldheid in eigen kerk teweeg 

te brengen. In wijsheid en verantwoordelijkheid, met geduld en veel verdraagzaamheid zal men een weg moeten bewandelen, 

die om Christus’ wil tot het doel van de eenheid van allen in de Heer moet leiden, niet tot een verdere verbrokkeling of 

verbittering. 

Uw commissie is van oordeel dat men vanuit dit oriënteringspunt mag zeggen dat het mogelijk en gewenst is op allerlei 

vlakken en manieren naar samenwerking met andere Christus-belijdende kerken te zoeken. In het kerkelijk leven kennen we 

reeds verschillende worden van samenwerking met andere kerken, met name met de nederlandse hervormde kerk. Er bestaat 

geen reden negatief te staan tegenover een steeds verder gaand samengaan ook op plaatselijk niveau. 

Wij zijn niet van mening dat het samen-onderweg zijn van plaatselijke kerken goedgekeurd moet worden, omdat we hier nu 

eenmaal met een dynamisch proces te maken zouden hebben dat zich niet meer laat tegenhouden. Zelfs indien dat waar zou 

zijn – hetgeen moeilijk te beoordelen is, omdat men soms de indruk krijgt dat veel streven 
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tot samengaan door kleine groepjes gedragen wordt en niet door de gemeente als geheel – is het nog geen principieel 

standpunt zo te redeneren. 

We moeten elke vorm van “dynamiek” op zijn legitimiteit toetsen. Het enig juiste antwoord op de vraag of plaatselijke kerken 

serieus met elkaar onderweg mogen gaan, moet zijn dat dit zoeken naar de eenheid om Christus’ wil geboden is, zoals b.v. 

de synode van Groningen (1963/64) het ook uitgesproken heeft (art. 200). 

Dat de synoden tot nu toe nog steeds allerlei zekeringen aangebracht hebben, hangt niet samen met een begeerte de eenheid 

van de Kerk van Christus tegen te gaan, maar met de begeerte het zoeken van elkaar op een verantwoorde wijze te laten 

geschieden als het resultaat van een groeiproces, waarin de gehele gemeente meegenomen wordt en waarin men elkaar ook 

werkelijk in Christus gevonden heeft. 

Dat het kerkverband hierin een plicht heeft, zal niemand willen ontkennen. Het doel van het kerkverband is immers de zorg 

van de kerken voor elkaar. Wanneer het kerkverband dus allerlei zekeringen aanbrengt rondom het samengaan van de kerken 

op plaatselijk vlak, geschiedt dat niet om het plaatselijk samengaan te frustreren ten einde de centrale betekenis van het 

kerkverband te kunnen handhaven, maar om toe te zien, dat het plaatselijk samengaan van de kerken in het licht van het 

Woord van God verantwoord is. 

Uiteraard zal het kerkverband zich daarbij bewust moeten zijn in het geloof een weg te gaan die veel moeilijker zal blijken 

te zijn dan de weg van het bewaren van het eigen isolement. 

Wanneer het juiste oriënteringspunt bewaard blijft, zullen de meerdere vergaderingen zelf ook moeten zorgen voor nauwere 

vormen van contact met de kerkverbanden waarmee de plaatselijke kerken bepaalde vormen van gemeenschap gevonden 

hebben. Daardoor zal een spanning tussen hetgeen op plaatselijk vlak en op het terrein van de meerdere vergaderingen 

gebeurt, vermeden kunnen worden en zullen de meerdere vergaderingen ook in staat zijn de goede gang van zaken in 

gemeenschap met de meerdere vergaderingen van de andere kerkverbanden te helpen bewaren. 

De eenheid van de Kerk van Christus mag nooit tegengehouden worden door de zorg voor het bewaren van een historisch-

geworden “eigen identiteit”, maar moet integendeel juist gediend worden vanuit het goede in onze “eigen identiteit”. Het zal 

uitermate verheugend zijn indien de inbreng van de gereformeerde kerken in het oecumenisch contact steeds duidelijker blijkt 

te zijn: een sterke concentratie op het ware kerk-zijn volgens het Woord van God. 

 

5. Richtlijnen 

We menen dat de volgende richtlijnen vanuit het oriënteringspunt duidelijk worden: 

a. Wij zijn van mening dat de synode geen gedetailleerde regeling hoeft te geven die het contact tussen plaatselijke kerken 

en kerken van andere formatie volgens hetzelfde patroon zou moeten laten verlopen. Ook is het niet noodzakelijk de 

frekwentie van de gelegenheden van contact te beperken. De synode kan het verloop van het proces van het zoeken en 

vinden van gemeenschap met andere kerken overlaten aan de verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken en het 

toezicht van de classes. Wij menen niet beter te kunnen doen dan deputaten voor het vraagstuk der gemeenschappelijke 

avondmaalsvieringen na te zeggen: “Het ‘hoe dikwijls’ en ‘bij welke gelegenheden’ is niet in het algemeen voor alle 

plaatsen en alle situaties te regelen”. 

 Men zal hier moeten zeggen: wanneer en waar een bepaalde vorm van kerkelijke gemeenschap met een andere kerk 

verantwoord is, mag het ook plaatsvinden. De uitdrukking “bijzondere gelegenheden” (Apeldoorn 1961/62) die in de 

kerken (in strijd met de oorspronkelijke bedoeling) als een te grote beperking ondervonden wordt kan dan ook beter 

komen te vervallen. 

b. De vraag wanneer bepaalde vormen van contact en gemeenschap verantwoord mogen heten, zal als volgt beantwoord 

moeten worden: 

1. In principe is in de uitspraken van de synode van Apeldoorn reeds het belangrijkste gezegd: geen vorm van samengaan 

zal verantwoord kunnen heten, die niet het resultaat is van een gesprek tussen de betrokken kerken waarin men elkaar 

gevonden heeft op het punt van het Evangelie van Jezus Christus zoals Deze in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift 

in de belijdenisgeschriften der gereformeerde kerken wordt beleden. Op het punt van de eenheid in het geloof mag er 

geen water in de wijn gedaan worden. Waar er plaatselijk overeenstemming in het belijden van het Evangelie kan 

gevonden worden mag de gemeenschap voortgang hebben, “ook al zouden bezwaren zijn in te brengen tegen het 

kerkverband, waartoe deze (andere plaatselijke kerken) behoren, waardoor hereniging met haar nog niet mogelijk is”. 

(Groningen 1963/64, acta 200). 

2. Vervolgens is het duidelijk dat geen gemeenschap met andere kerken verantwoord kan heten waarin geen rekening 

wordt gehouden met de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeente. De innerlijke bereidheid om alle vormen van 

kerkisme af te leggen en 
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 zelfs het eigen instituut “op het spel te zetten” terwille van de eenheid in Christus, betekent niet dat men de geestelijke 

zorg voor de eigen leden gering mag achten. De eenheid met anderen is niet een goed dat gezocht mag worden met 

verwaarlozing van de eenheid in de eigen gemeente. De bedoeling van de eenheid die we zoeken is dat allen die van 

Christus zijn in die eenheid opgenomen moeten worden. Daarom mag niets geforceerd worden. Ook plaatselijke 

kerken, die elkaar ten opzichte van de belijdenis volkomen gevonden hebben, zullen daarom in de praktijk met de 

gebroken situatie waarin de kerken leven rekening moeten houden. De verantwoordelijkheid voor het eigen 

kerkverband mag niet verwaarloosd worden. Daarom moet een zekere zelfbeheersing betracht worden. Ook 

plaatselijke kerken, die elkaar in de belijdenis gevonden hebben, moeten er zorg voor dragen niet in een kerkelijk 

niemandsland terecht te komen. Ze moeten bij hun innerlijke verbondenheid weten dat ze nog steeds tot twee 

gescheiden kerkverbanden behoren die er recht op hebben meegenomen te worden. 

 Dit heeft uiteraard gevolgen voor de vraag naar de frekwentie van bepaalde vormen van gemeenschapsbeoefening. 

3. Met het voorafgaande hangt ook het pastoraal motief samen. De gemeente moet als gemeente betrokken worden in de 

gemeenschap met een andere kerk. De kerkeraad zal nooit een vorm van samenwerking mogen doordrijven waarin de 

gemeente niet mee kan gaan. Kerkeraden zullen met grote wijsheid moeten omgaan met minderheidsgroepen die tegen 

bepaalde vormen van gemeenschap of samenwerking zijn. De juiste weg is niet een doorduwen waardoor brokken 

ontstaan, maar de weg van de pastorale overtuiging van bezwaarde leden en een zorgvuldig luisteren naar de 

argumenten die ze naar voren brengen. Met pastorale bewogenheid moet een weg gezocht worden tussen een 

ongeestelijke overheersing van de gemeente door groepen die nog niet de juiste kijk op de eenheid van de kerk hebben 

en een evenzeer ongeestelijk en liefdeloos doordrijven van groepen die vormen van samenwerking willen forceren 

waarvoor de situatie nog niet rijp is. 

 In dit verband heeft de classis een taak. Het voorstel van deputaten-intercommunie dat classes deputaten moeten 

benoemen voor bestudering van plaatselijke situaties wordt door uw commissie ondersteund. 

c. Op de vraag welke vormen van gemeenschap en samenwerking verantwoord mogen heten, kunnen we antwoorden: 

1. Gemeenschappelijke kerkdiensten onder de voorwaardes zoals die door de synode van Apeldoorn geformuleerd zijn, 

met weglating van de beperking t.a.v. “bijzondere gelegenheden” en de bediening van de sacramenten. 

Gemeenschappelijke kerkdiensten mogen plaats vinden wanneer, mede volgens het oordeel van de classis, de situatie 

voor een verantwoord samenkomen rijp is. De begeleiding van de classis en voortdurend contact tussen classis en 

kerkeraad is hierbij noodzakelijk, mede ook met het oog op de frekwentie van gemeenschappelijke kerkdiensten. 

2. Kanselruil. Een algemene regel voor de erkenning van alle ambtsdragers van andere kerken bestaat niet en is in het 

huidige stadium ook niet gewenst. Vorige synoden hebben kanselruil afgewezen. Er kan echter geen bezwaar worden 

ingebracht tegen het uitnodigen van bepaalde dienaren des Woords uit andere kerken van wie men overtuigd is dat ze 

in de belijdenis met ons één zijn. om bij bepaalde gelegenheden in de gereformeerde kerk voor te gaan. In 

voorkomende gevallen dient het advies van de classis gevraagd te worden. In situaties waar men geruime tijd met een 

andere kerk onderweg is, gemeenschappelijke erediensten houdt en een goed vertrouwen heeft in de gezondheid in 

onderricht en prediking van een dienaar in de andere kerk, (vgl. Titus 2 : 8), kan er door de classis tot een grote ruimte 

voor het optreden van deze leraar in de gereformeerde kerk ter plaatse toestemming gegeven worden. 

3. Voor de gemeenschappelijke viering van het avondmaal dient ruimte geschapen te worden op de wijze zoals 

voorgesteld door deputaten-intercommunie (B II 8). De commissie wil daarbij echter twee opmerkingen maken: 

a. Hoezeer wij het ook eens zijn met deputaten dat men het verschil tussen prediking en avondmaal niet te veel moet 

uitdiepen, geloven wij toch dat het verschil tussen beide niet miskend moet worden. Bij het avondmaal gaat het om een 

persoonlijke bevestiging van de belofte van God aan bepaalde leden van de gemeente, corresponderend op hun 

persoonlijke belijdenis van geloof in de verlossing door het bloed van Christus. De sacramenten hebben, naast andere 

betekenissen, dus ook de funktie om de gemeente van de Heer af te tekenen. In dit verband heeft de gemeente - en zeker 

ook de ambtsdragers – een verantwoordelijkheid tegenover degenen, die tot het gebruik van het avondmaal komen en een 

verantwoordelijkheid tegenover Christus, Die niet iedereen zonder onderscheid tot Zijn tafel nodigt. Daarom mag men 

het uitoefenen van de tucht rondom het avondmaal niet gering achten of de verantwoordelijkheid van gemeente en 

ambtsdragers in dit verband afschuiven door te zeggen dat “het (willen) behoren tot de gemeente en het deelnemen aan 

haar samenkomsten al een zo positieve 
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 daad is, dat men zich moet wachten iemand dan nog van de avondmaalsviering van de gemeente te weren”. 

 Uw commissie is daarom van oordeel dat de consensus die voor gemeenschappelijke avondmaalsvieringen noodzakelijk 

is ook de bereidheid moet omvatten naar vermogen de pastorale verantwoordelijkheid voor de tucht in de gemeente te 

aanvaarden. Dat er rondom de tuchtoefening grote praktische problemen bestaan, weten ook de gereformeerde kerken uit 

ervaring. Zij zullen zich dus wachten voor een rigoristisch standpunt met betrekking tot de wijze waarop de tucht door de 

andere kerk uitgeoefend wordt, mits het maar duidelijk is dat de andere kerk gewillig is te doen wat Christus van ons 

vraagt en met ons erkent dat het kerk-van-Christus-zijn en het oefenen van tucht in Zijn Naam niet te scheiden zijn. 

b. Deputaten schrijven in hun rapport (Deel II) dat een avondmaalsviering onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 

betekent dat iedere kerkeraad verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle gasten aan de tafel, dus ook voor degenen die hij 

niet kent. Deputaten zeggen dan: “dat zal alleen kunnen indien naar weerskanten is komen vast te staan, dat de 

participerende kerkeraden geen andere gasten willen nodigen dan die Christus aan Zijn tafel wil hebben”. Deze uitspraak 

wordt door deputaten gedaan in verband met gemeenschappelijke avondmaalsvieringen in ziekenhuizen, huizen voor 

bejaarden, etc., waarvan deputaten zeggen dat ze een typisch pastoraal karakter dragen en daarom niet belast mogen 

worden met de volle problematiek van gemeenschappelijke avondmaalsvieringen “in het gewone kerkelijke leven”. Uw 

commissie is van oordeel dat het dan konsekwent is te zeggen dat, waar men in het geval van gemeenschappelijke 

avondmaalsvieringen in ziekenhuizen, etc. kan volstaan met een consensus t.a.v. de uitnodiging (zoals deputaten willen), 

de consensus voor gemeenschappelijke avondmaalsvieringen in het gewone kerkelijke leven meer moet omvatten n.l. een 

overeenstemming over de wil niemand tot het avondmaal toe te laten, die niet door Christus genodigd zou zijn. 

4. Uw commissie is van oordeel dat er binnen het kader van gemeenschappelijke kerkdiensten ook plaats is voor de 

bediening van de doop. Wanneer het Woord en het avondmaal in gemeenschappelijke diensten bediend mogen 

worden, dan is het niet juist de bediening van de doop niet toe te staan. 

 Uw commissie is echter van oordeel dat de doop niet als een soort demonstratie van oecumeniciteit gebruikt mag 

worden en dat buitengewone, speciale doopdiensten niet gehouden moeten worden. 

 De doop van de verschillende kerken wordt over en weer erkend. Noodzakelijkheid voor de bediening van de doop in 

gemeenschappelijke kerkdiensten zal in de regel niet bestaan. Waar voldoende praktische of pastorale motieven 

aanwezig zijn, kan de classis toestemming geven tot de bediening van de doop in een gemeenschappelijke dienst. 

 Kerkeraden moeten toezien dat er met de kerken van andere formatie een consensus t.a.v. de toelating tot de doop tot 

stand komt, zodat geen bedienaar des Woords verplicht zal worden om de doop in strijd met het Evangelie te bedienen. 

Voorts moet één van de ouders tot de kerk, waar de dienst gehouden wordt, behoren. Ouders, die tot verschillende 

kerken behoren, moeten onder geen beding de eenheid tussen de kerken proberen te forceren door eisen te stellen die 

in de huidige situatie irreëel zijn. Zolang de gescheidenheid van de kerken voortduurt kan men slechts van één kerk 

lid zijn, zodat er om kerkordelijke redenen geweigerd moet worden de naam van de dopeling in de doopregisters van 

twee kerken in te schrijven. 

 Een aanvraag voor de doop van een kind in een gemeenschappelijke dienst dient bij een van de participerende 

kerkeraden ingediend te worden die de verantwoordelijkheid voor de bediening van de doop moet aanvaarden. 

5. De vraag of onze kerken tot bredere samenwerking met andere kerken mogen of moeten overgaan, kan in het licht 

van het uitgangspunt positief beantwoord worden. Uw commissie, oordeelt dan ook zeer gunstig over het voorstel van 

de hervormde synode inzake een regeling van de samenwerking tussen twee plaatselijke kerken, zoals geformuleerd 

in het voorgestelde artikel 3a van Ordinantie 20 bij de kerkorde van de nederlands hervormde kerk. De commissie 

acht zich echter niet bevoegd over de kerkrechtelijke implicaties naar behoren te oordelen, daar het duidelijk is dat 

hier veel op het spel staat. 

Men moet daarbij vooral denken aan vragen, die kunnen ontstaan 

a. in verband met de verantwoordelijkheid van de participerende kerken voor eigen kerkverband en het gemeenschappelijk 

werk in eigen kerkverband, 

b. in verband met het toezicht van meerdere vergaderingen over dergelijke kerken en 

c. in verband met de konsekwenties voor de toekomst wanneer een dergelijk samengaan geslaagd blijkt te zijn en er een 

gemeente ontstaat die een “tussenvorm” tussen de twee kerkverbanden vertoont. Het is immers duidelijk dat de 

samenwerking, zoals hier in het vooruitgezicht gesteld, een stadium op de weg naar hereniging van twee plaatselijke 

kerken is, zodat de generale synode nooit tot een dergelijk samengaan toestemming mag verlenen, zonder daarmee 

impliciet blijk te geven van de gewilligheid tot een landelijke hereniging met het kerkverband van de meewerkende 
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plaatselijke kerken te komen op de tijd en de wijze die de Heer van de Kerk wil. 

Uw commissie is van mening dat de synode daarom niet kan volstaan met een toestemming tot deze vorm van samenwerking 

in het algemeen, maar een deputaatschap moet benoemen om de kerkrechtelijke- en andere implicaties van deze stap te 

bestuderen, contact met de andere betrokken kerken te zoeken en te onderhouden op synodaal niveau en de classes of 

provinciale synoden in voorkomende gevallen van advies te dienen. 

dr WD JONKER, rapporteur 

 

BIJLAGE 51b    ADDENDUM-RAPPORT 

Uw commissie wenst in aansluiting bij haar rapport het volgende onder de aandacht van de synode te brengen: 

1. Op 25 november 1969 heeft de synode een groep jongeren ontvangen en met hen het studierapport “Samen op weg” 

besproken. Het resultaat van dit gesprek was dat de synode niet alleen in beginsel haar bereidwilligheid om de eenheid 

met andere kerken (en met name met de Ned. Hervormde Kerk) te zoeken, uitgesproken heeft, maar ook commissie V 

verzocht heeft vertegenwoordigers van de jongerengroep voor een verdere discussie te ontvangen samen met 

vertegenwoordigers van commissie VI. Uw commissie heeft een ontmoeting met genoemden gehad, waarbij het rapport 

van commissie V als uitgangspunt van het gesprek gediend heeft. Uw commissie heeft ook opnieuw aandacht geschonken 

aan de nota “Samen op Weg”. Met dankbaarheid mag geconstateerd worden dat er bij deze bijeenkomst een vergaande 

overeenstemming bij alle betrokkenen aanwezig was. Het gesprek diende vooral om meer helderheid te brengen t.a.v. de 

intenties van de jongeren aan de ene kant en de synodale commissies aan de andere kant. Het resultaat was dat de jongeren 

verklaarden dat hun bedoelingen tot uitdrukking kwamen in het rapport van commisie V, hoewel ze op verschillende 

punten wel critiek hadden en soms ook andere formuleringen gebruikt zouden hebben. Mede op grond van het gesprek 

heeft uw commissie besloten een en ander in de aanbevelingen uit hun rapport wat duidelijker te formuleren. 

2. Uw commissie heeft sedert de vorige zittingsweek ook een brief van de synode van de Ned. Hervormde Kerk toegewezen 

gekregen (zie bijlage I). Volgens deze brief, die het besluit bevat dat door de synode van de Hervormde Kerk naar 

aanleiding van de bespreking van de nota “Samen op Weg” genomen werd, toonde de hervormde synode een groot 

verlangen en een daarmee overeenstemmende bereidheid om te komen tot de door de jongeren gewenste eenheid en om 

te zoeken naar wegen, die tot deze eenheid zullen leiden. Ook wordt vermeld dat de hervormde synode besloten heeft tot 

het instellen van een commissie, die tot opdracht zal krijgen in dit verband stukken samen te stellen, die aan de classicale 

vergaderingen voorgelegd kunnen worden. Ook in verband met dit schrijven zag uw commissie zich genoodzaakt haar 

oorspronkelijke voorstellen aan de synode redactioneel enigszins te wijzigen. 

dr WD JONKER, rapporteur 


