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Gemeentebreed 
 
Plaatselijk contact met NGK 
 
P. Niemeijer 
 
Steeds meer kerkenraden krijgen te maken met contacten met de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK). 
De synode van Berkel 1996 stelde regels voor kerkelijke samensprekingen vast, waarbij 
ervan uitgegaan wordt dat de samensprekende kerken behoren tot kerkverbanden die 
wederzijds van elkaar hebben uitgesproken dat ze staan of willen staan op de basis van 
Gods Woord en de gereformeerde belijdenis. Dat is het geval tussen de Gereformeerde 
en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Voor die contacten beschikken we 
dankzij de synode van Berkel over een duidelijke regeling, waarin de mogelijkheid 
geboden wordt van kanselruil en toelating tot elkaars avondmaal. 
 
Dat is anders in het geval van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarvan hebben we als 
Gereformeerde Kerken niet uitgesproken dat er eenheid is in leer en kerkregering. Volgens de 
regels van Berkel bestond in die gevallen ‘slechts’ de mogelijkheid van erkenning van elkaar 
als kerk van Jezus Christus, maar was er geen mogelijkheid van kanselruil en toelating tot 
elkaars avondmaal. 
De synode van Leusden 1999 heeft daarom ingegrepen in de regels van Berkel en deze 
opening ook geboden aan de NGK. Het ging daarbij om een ‘uitzonderlijke’ mogelijkheid die 
een zorgvuldige afweging vereiste. Helaas bood de synode voor die afweging geen duidelijke 
handreiking. Daardoor ontstond een gecompliceerde situatie. Terecht heeft dan ook de synode 
van Zuidhorn 2002 besloten deze uitzondering ongedaan te maken. Het was immers nogal 
vreemd om in een algemene regeling die gold voor alle samensprekingen en dus geen enkele 
kerk bij name noemde, ineens de NGK met naam en toenaam genoemd te zien worden en 
over hen uitspraken te lezen die aan geen enkele voorwaarde gebonden waren. 
 
Landelijk-plaatselijk 
 
Maar niet alleen formeel, ook inhoudelijk waren er vragen te stellen bij de ingreep die 
Leusden deed. Want de regeling gaat ervan uit, dat kan worden teruggevallen op twee 
kerkverbanden die wederzijds van elkaar hebben uitgesproken dat ze staan of willen staan op 
de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde belijdenisgeschriften. Maar dat is bij de 
NGK niet het geval. En dan krijg je een regel waarin allerlei dwarsverbindingen naar de 
kerkverbanden te vinden zijn, zonder dat die kerkverbanden dat waar kunnen maken. Om 
maar eens een paar punten te noemen: 
1. Landelijk is met de CGK over een aantal onderwerpen doorgesproken en consensus 
geconstateerd. Daar kan in plaatselijke contacten bij worden aangesloten. Tussen de 
Gereformeerde Kerken (GK) en NGK is ook gesproken over een aantal onderwerpen (binding 
aan de confessie, tolerantie, toelating tot het avondmaal), maar daar is (nog) geen 
overeenstemming over. Hoe moet dat feit verrekend worden in plaatselijke contacten? 
Kunnen kerken elkaar plaatselijk wel vinden op punten waarop dat landelijk niet mogelijk is? 
Betekent dat, dat plaatselijke NGK wel instemmen met de nota’s die in het landelijk gesprek 
van gereformeerde zijde zijn ingebracht? 
2. In de contacten met de CGK is een belangrijke toezichthoudende rol weggelegd voor het 
kerkverband aan beide zijden: classes, particulier-synodale deputaten en landelijke afspraken. 
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Dat kan, als beide kerkverbanden zich onderworpen weten aan het Woord van God en 
gebonden aan de gereformeerde belijdenis. Maar hoe zit dat bij de NGK? Tegen het 
gereformeerd karakter van hun kerkverband bestaan bij de GK juist reserves. Dat betekent dat 
van de steun van het kerkverband van de NGK niet kan worden uitgegaan. 
3. Een volwaardige relatie vergt dat je elkaar aanspoort om te blijven bij het Woord van God 
en de leer van de kerk. Maar hoe doet de plaatselijke NGK dat binnen haar eigen 
kerkverband, waar dwaalleer getolereerd wordt? En als ze het daar niet doet, welke garantie is 
er dan dat ze het richting de GK wel doet? 
4. Juist ten aanzien van het voorgaan in kerkdiensten en het toelaten aan het avondmaal speelt 
het kerkverband een belangrijke rol. Je kunt immers predikanten en avondmaalvierders van 
elders krijgen. Hoe wordt daarmee omgegaan? 
 
Op deze punten bestaat helaas geen helderheid. En dat beperkt de mogelijkheid van contact 
met een Nederlands gereformeerde kerk. 
 
Helderheid geboden 
 
Helderheid en zorgvuldigheid zijn sowieso geboden ten aanzien van een aantal specifieke 
problemen in de contacten met de NGK. Samensprekende kerkenraden zullen op z’n minst 
alert moeten zijn op de volgende punten: 
a. In de gereformeerde kerkorde (KO) wordt de toegang tot het avondmaal afhankelijk 
gemaakt van de belijdenis van het geloof naar de gereformeerde leer (art. 26 en 60 KO). In 
het Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken (AKS) is 
geen sprake van een dergelijke binding van gemeenteleden cq. avondmaalgangers aan de 
gereformeerde leer. In art. 20 AKS wordt gesproken over ‘openbare belijdenis … van het 
ware geloof’. Wie de geschiedenis van de jaren zestig op dit punt kent en ook kennis 
genomen heeft van de gesprekken tussen de gereformeerde deputaten Kerkelijke Eenheid en 
de Nederlands gereformeerde Commissie voor Contact en Samenspreking, weet dat belijdenis 
‘van het ware geloof’ voor Nederlands gereformeerden echt iets anders is dan belijdenis van 
het geloof ‘naar de gereformeerde leer’. 
b. In de gereformeerde kerkorde wordt er tucht geoefend over hem die tegen alle broederlijk 
vermaan in ‘afwijkt van de zuivere leer of in zijn leven zich misdraagt’ (art. 73 KO). In het 
AKS wordt het afwijken van de zuivere leer niet genoemd en is alleen sprake van ‘zondigen’ 
(art. 25 AKS). Pas bij ambtsdragers is sprake van tucht bij ‘onschriftuurlijke leer’ (art. 30 
AKS). 
c. In de gereformeerde tuchtoefening en bewaring van de heiligheid van het avondmaal heeft 
de gemeente een duidelijke taak. Zij wordt ingeschakeld niet alleen aan het begin (Mat. 18), 
maar ook in de voortgang van een tuchtprocedure (eerste, tweede en derde ‘trap’; art. 77 KO). 
In het AKS lezen we van die inbreng van de gemeente in ‘eerste, tweede en derde trap’ niets. 
Daar lijkt de kerkenraad bij uitstek verantwoordelijk voor de voortgang van de censuur. 
d. Voor de daadwerkelijke bewaking van de kansel door tuchtoefening over predikanten is in 
het AKS de medewerking van de genabuurde kerk en de regionale vergadering nodig (art. 30 
AKS). Die behoren tot een kerkverband waarvan landelijk niet door de GK is uitgesproken 
dat het staat of wil staan op de grondslag van Gods Woord en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften. Welke garantie is er dan voor de wacht rond de kansel? 
e. In het AKS wordt van ambtsdragers gevraagd (het kan niet bindend worden opgelegd) om 
de drie formulieren van eenheid te ondertekenen. Is een ambtsdrager van mening dat hij de 
daarin beleden leer niet langer voor zijn rekening kan nemen, dan dient hij zich te verklaren 
‘ten genoegen van zijn kerkenraad’ (art. 17 AKS). Aan de zusterkerken zal daarvan 
rekenschap worden gegeven. Dat is voldoende. Als zusterkerken of het kerkverband een 
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dergelijke kerkenraad en ambtsdrager aanspreken op hun afwijking van de confessie, kunnen 
de desbetreffende ambtsdrager en kerkenraad zich beroepen op art. 17 AKS om zich het 
kerkverband ‘van het lijf te houden’. Als een kerkenraad genoegen heeft genomen met de 
verklaring van zijn predikant, is naar art. 17 AKS de kous af. Biedt een dergelijke situatie wel 
voldoende basis voor kanselruil? 
f. In de gereformeerde kerkorde kan een gemeentelid zich beroepen op een meerdere 
vergadering. De daardoor genomen beslissing zal als bindend worden aanvaard, tenzij er 
strijdigheid is met Gods Woord of de kerkorde (art. 31 KO). In het AKS ligt dat anders. 
Volgens art. 34 AKS kan een kerkenraad een besluit van een meerdere vergadering om hem 
moverende redenen naast zich neerleggen. In elk geding is slechts één beroep mogelijk, 
behalve als het de leer van de kerk of de tucht over een predikant betreft (art. 35 AKS). In 
geschillen over de toegang tot het avondmaal is dus slechts beperkte mogelijkheid van appèl 
en ook nog de mogelijkheid dat een kerkenraad zich niet voegt naar de uitspraak van de 
regionale vergadering. 


