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Kerngroep bezinning GKv 

 

Verslag studie- en ontmoetingsdag 

zaterdag 19 november 2022 in de Rehobothkerk op Urk. 

 
Ds. Henk Room opent de vergadering. Hij leest Psalm 72 en gaat voor in gebed.  

Psalm 72 is een gebed van koning David voor zijn zoon Salomo. David vraagt om van de Here 

wetten te mogen ontvangen die door zijn zoon Salomo gebruikt kunnen worden om het volk tot 

bloei te brengen. Zijn bewind zal met zulke wetten, die het recht van boven weerspiegelen, 

heilzaam zijn.  

Ook vandaag zal het recht in de kerken terug te herleiden moeten zijn op het rechtvaardige recht 

van onze grote Koning. Want alleen zo wordt het volk van de Here geholpen om Hem te kunnen 

blijven volgen. De vraag is of wij ons als GKv met de voorgestelde nieuwe KO 2023 voor de 

fusiekerk NGK inderdaad op deze weg bevinden of dat het recht in de kerken steeds meer van 

beneden af geformuleerd wordt. In dat laatste geval zullen we ons moeten omkeren en ruim 

baan geven aan het recht van ons Hoofd, Christus. Daarover gaan de lezingen van deze dag.  

Dick Slump is dagvoorzitter 

 

 

Morgenbijeenkomst 

 

Na de opening zijn er ’s morgens drie lezingen, waarvan de tekst of PPT-presentaties zijn 

terug te vinden op de website. 

 

Ds. Jan Wesseling KERK-orde tegen het Licht. 

 

Dr. Bart van Egmond  De kerkorde als document van verbondsvernieuwing. 

 

Mr. dr. Pieter Pel KO 2023 OK?                                                       

 

 

Bespreking na de lezingen. 

Hieronder een reconstructie van de bespreking die plaats vond naar aanleiding van de drie 

inleidingen. Wie de mening van de Kerngroep of sprekers op enige manier wil weergeven, kan 

daarvoor beter het nieuwe boek Het Woord in geding, Lunteren 2022, of rechtstreekse (te 

verschijnen) informatie op de website gebruiken.  

 

Vraag naar het model van de Gereformeerde Bond. Als Kerngroep hebben we gekeken hoe 

de Gereformeerde Bond (GB) binnen de PKN functioneert, maar we hebben niet nauwkeurig 

nagegaan hoe de positie van de GB kerkrechtelijk is geregeld in de PKN om binnen de PKN 

vast te kunnen blijven houden aan haar orthodoxe uitgangspunten. 
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Vraag: meegaan met de fusie of niet. Ook onder ons zijn er broeders en zusters die van 

mening zijn dat je mee behoort te gaan met de kerkfusie zolang er nog ruimte is om 

confessioneel gereformeerd te blijven binnen de nieuwe NGK. Met de nieuwe kerkorde voor 

de gefuseerde kerk zal het vasthouden van het confessioneel gereformeerde karakter echter 

niet goed meer kunnen.  

We beseffen terdege dat het specifiek voor predikanten in actieve dienst moeilijk is om hierin 

een verantwoorde keus te maken. Zij zullen immers grote gevolgen ondervinden als ze besluiten 

om niet mee te gaan met de fusie.  

 

Geen keuzedwang. Wij leggen niemand een keus op, maar willen slechts helpen dat ieder 

een verantwoorde keus kan maken. In dat verband komt opnieuw het beeld naar voren van 

een groot cruiseschip, waarop je misschien best nog wel kunt leven met de regels die gelden 

op het schip. Maar als de koers van dat schip, mee door de regels, verkeerd is, helpen de 

regels je niet om zelf wel op koers te blijven. 

  

Regie van bovenaf. Er wordt meerdere malen op gewezen dat in het hele kerkelijke proces om 

tot eenwording met de NGK te komen sprake is geweest van een sterke regie van bovenaf. Zo 

is de vraag om een inhoudelijk veranderde nieuwe KO niet uit de kerken opgekomen. Het is 

een autonome ontwikkeling als middel om de eenwording te bevorderen.  

Ook het deputaatschap dat is ingesteld om zich te buigen over het functioneren van de 

belijdenissen heeft een heel brede opdracht meegekregen, terwijl de vraag daarnaar niet uit de 

kerken is opgekomen. 

Ook kun je zien dat de regiegroep die door de synode is ingesteld om het werk van de 

verschillende commissies/deputaatschappen te coördineren, intussen zelf in hoge mate de regie 

in handen heeft genomen. Het blijkt dat op- en aanmerkingen vanuit de kerken in de praktijk 

op die regiegroep afketsen.  

 

Vraag naar kerkmodel. Als het gaat om welk kerkmodel er gekozen wordt, is er duidelijk 

geen sprake van een methodische keuze die ook naar de kerken toe verantwoord wordt. De 

keuze om het tot nu toe gevolgde ‘synodaal-presbyteriale’ kerkmodel los te laten en via de 

nieuwe KO over te stappen naar een ‘independentistisch’ kerkmodel, wordt op pragmatische 

gronden gemaakt, namelijk ter wille van de beoogde fusie. Om deze koerswijziging is niet in 

de kerkelijke weg gevraagd. Een verantwoording ten opzichte van het verleden ontbreekt. 

Bezwaar hiertegen zouden met de huidige KO 2014 in de hand nog wel gemaakt kunnen 

worden, maar voor een KO-wijziging gelden speciale afspraken, waardoor inspraak of bezwaar 

van kerkleden na de eerste lezing van de nieuwe KO bijna onmogelijk is geworden. Uitsluitend 

als de synode nu zelf nog van koers zou willen veranderen is er enige hoop. De kans daarop 

lijkt uitermate gering. 

 

Bindingsformulier. Als het gaat om het ondertekeningsformulier voor predikanten, doet zich 

een eigenaardige werkelijkheid voor: de regels in de kerk worden vanaf 1 mei 2023 veranderd. 

Er komt dan een fundamenteel andere KO. Vanaf dat moment zullen predikanten het formulier 

moeten ondertekenen dat past bij de veel lossere binding aan de kerkelijke belijdenissen welke 
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de nieuwe KO beschrijft. Tegelijk zijn er ook predikanten die zich eerder verbonden hebben 

aan een veel strakkere binding aan de belijdenissen, zoals in de tot nu toe geldende KO wordt 

verlangd. Blijkbaar wordt dit niet als een probleem gezien. Dat is veelzeggend! 

 

Verbondsvernieuwing na bekering. Naar aanleiding van het spreken over een vernieuwing 

van het verbond (zoals in de tijd van koning Hizkia en Josia, maar ook ten tijde van de 

Reformatie) wordt de vraag gesteld: is het mogelijk om tot een vernieuwing van het verbond te 

komen zonder de kerk daarvoor te moeten scheuren? In antwoord hierop wordt gesteld dat er 

aan verbondsvernieuwing wel bekering vooraf moet gaan en dat er dan ook concrete daden 

moeten volgen. Aanvaarden van een KO die de band met Christus op een onverantwoorde 

manier losser maakt, kan in feite niet. Als je mee wilt gaan met Christus, zul je ook dingen 

moeten afwijzen. Dat is een proces, maar kan niet eindeloos uitgesteld worden.  

 

 

 

Middagbijeenkomst 

 

’s Middags presenteert de Kerngroep zich en geeft aan waar de Kerngroep voor staat. Br. 

Pieter Pel schetst namens de Kerngroep aan de hand van een PPT-presentatie het 

‘Perspectief’. Deze PPT-presentatie is ook te vinden op de website. 

 

  

 

Bespreking na de presentatie 

 

Confessioneel gereformeerd. De Kerngroep is van oordeel dat de GKv, door met de nieuwe 

KO 2023 in te stemmen, bezig is het confessioneel-gereformeerde karakter van de kerk te 

verlaten. Door de veranderde omgang met de Bijbel en door de inhoudelijk veranderde KO 

worden we binnengeleid in een ruimte waar het confessioneel-gereformeerd zijn niet langer 

gewaarborgd is. 

  

Geen blijvend zoveelste kerkverband. Als wij er naar streven ogen te openen voor het feit dat 

er op 1 mei 2023 iets gebeurt wat verstrekkende gevolgen heeft, wil dat niet zeggen dat wij 

daarmee uit zijn op het stichten van nog weer een nieuw blijvend kerkverband. Ook niet dat wij 

als doel hebben op onszelf te blijven staan. De Kerngroep wil juist verbinden op basis van een 

werkelijke confessioneel-gereformeerde grondslag. 

Wij willen daartoe ook de beeldvorming over en van andere kerkverbanden wederkerig op een 

positieve manier beïnvloeden. We zijn geen concurrenten, maar hebben elkaar broodnodig.  

Voor wat betreft onze eigen doelstellingen willen we zo open mogelijk zijn naar anderen. 

Daarom houden we ook informele gesprekken met brs en zrs uit andere kerkverbanden. Feit is 

dat wij als Kerngroep geen formeel-kerkelijke status hebben. Onze taakstelling is: opiniëren, 

faciliteren, adviseren, verbinden. 
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Scheuren? De vraag wordt gesteld of het niet terecht is als je het verwijt krijgt dat je de kerk 

scheurt wanneer je niet meegaat met de fusie? Onze eigen GKv-synode, waarin we als kerken 

samen kwamen, heeft immers in een eerder stadium besloten om eenheid te zoeken met de 

NGK. Dat is waar. Maar die eenheid zou gezocht worden op grond van Schrift en belijdenis en 

vormgegeven worden vanuit de grondbeginselen van gereformeerd kerkrecht. Daar was dus 

niets op tegen. 

Nu uit de voortgaande besluiten blijkt dat de revisie van de besluiten m.b.t. man, vrouw en ambt 

is afgewezen én dat een lossere verhouding tot de belijdenisgeschriften structureel ruimte krijgt 

in de nieuwe KO 2023, komt steeds duidelijker de roeping op ons af om confessioneel 

gereformeerd te blijven en niet stilzwijgend mee te veranderen met de mainstream.  

Dat kan dus betekenen dat je je moet losmaken van degenen die met of zonder instemming de 

nieuwe KO wel aanvaarden. Dat is geen lichtvaardige beslissing.  

Voor wie met een bezwaard hart (vooralsnog) denken mee te gaan in de fusiekerk, moet 

duidelijk zijn dat zij in een nieuw kerkverband terecht komen waar het gereformeerde en 

confessionele niet meer geborgd zijn.  

 

Zusterkerken. Er wordt gewezen op buitenlandse gereformeerde kerken en de vereniging van 

gereformeerde kerken wereldwijd, de ICRC, die hun relatie met de GKv verbroken hebben. 

Over die scheuring horen we weinig tot niets van de Generale synode. 

Wij zullen zeker, waar mogelijk, ook contact gaan zoeken met de confessioneel gereformeerden 

wereldwijd. Met de VGKSA (Zuid-Afrika) is dat al het geval. Opnieuw wordt erop gewezen 

dat er maar één manier is om de eenheid van de kerk te bewaren: het juk van Christus op je te 

nemen, zoals de NGB daarover spreekt. 

 

Noot. Ook hier geldt dat het bovenstaande niet meer is dan een beknopte reconstructie van de 

bespreking. Voor meer informatie verwijzen we vooral naar het nieuwe boek Het Woord in 

geding, Lunteren 2022, of rechtstreekse naar de (te verschijnen) informatie op de website.  

 
Boekpresentatie. 

Als laatste punt op het programma wordt het nieuwe boek ‘Het Woord in geding’ 

gepresenteerd. Voor deze gelegenheid zijn de eerste 2 exemplaren alvast gebonden.  

Deze nieuwe publicatie is een uitgave van de Kerngroep en staat onder redactie van P.T. Pel en 

H.J. Room. Het boek is verkrijgbaar vanaf eind november. Bestellingen via de website 

www.bezinninggkv.nl 

 

Sluiting. 

Na gebed door ds Rufus Pos en het zingen van Gezang 119 (GK2006) wordt de vergadering 

gesloten. 

 

Verslag: F. Pansier en R.Th. Pos 

http://www.bezinninggkv.nl/

