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Indrukken van een synodelid

Inleiding of samenvatting inhoud artikel
Het verslag bevat de bespreking door de Generale Synode Zwolle-Zuid 2008 van het verzoek van de
Landelijke Vergadering van de NGK om mee te werken aan een website over homoseksualiteit. De
voorbereidingscommissie wil hier niet aan voldoen; er zou geen behoefte aan zijn. De synode besluit
desondanks de zaak ter afhandeling neer te leggen bij Deputaten Steunpunt Gemeenteopbouw die zelf
hierover een besluit mag nemen.
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Zwolse zaken (12) Indrukken van een synodelid
W. Tiekstra
Onze preses, ds. A. de Snoo, zet bij de opening meteen goed in. Het worden interessante
vergaderdagen. Bij de onderwerpen die aan de orde komen zijn we allemaal diep betrokken. En
wij niet alleen. Ook de kerken die ons gezonden hebben. et gaat om het volgende: een reactie
geven op de ontvangen brief van de Gereformeerde Kerken (hersteld), besluiten over het
rapport van de deputaten Man/Vrouw in de Kerk, nog enkele besluiten met betrekking tot
Eredienst en Kerkmuziek. Die over kerkmuziek betreffen nog enkele in eerste lezing vrij te
geven liederen. Daarnaast voorstellen over hoe om te gaan met Opwekkingsliederen en
Psalmen voor Nu. Een door de preses niet genoemd onderwerp blijkt later ook nog heel wat
voeten in de aarde te hebben. De uitnodiging om mee te werken aan een website over
homoseksualiteit.
De preses wekt ons op samen te luisteren naar het Woord van God. Er is winst te boeken als je beseft dat
ook anderen daarnaar willen luisteren. Hij eindigt met de oproep: Weet je klein voor God, gegrepen door zijn
liefde, dan zijn we een eind op de goede weg. In dat licht gaan we aan de slag.
Teleurstelling
De Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 deed een dringend appel op de broeders en zusters in
de Gereformeerde Kerken (hersteld) om in gesprek te gaan. Dit met het doel te werken aan heling van de
breuk die in 2003 tot stand kwam. Wij worden immers van Godswege geroepen om te werken aan herstel
van de kerkelijke eenheid. De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (hersteld) van Mariënberg
2006 reageerde afwijzend op dat appel.
In haar brief lezen we: ‘We stemmen er graag mee in dat kerkelijke eenheid een gebod van de Heer is. Dit
kan echter alleen plaatshebben in gehoorzaamheid aan Gods Woord en in gebondenheid aan de belijdenis
van de kerk. En juist daarom moeten wij helaas vaststellen dat we er niet mee kunnen instemmen om u zoals wel uw wens is - in uw “gereformeerde intenties” te aanvaarden.’ Waarom dat zo is wordt vervolgens
breedvoerig uiteengezet. Tegen het eind van de lange brief schrijft die synode: ‘Van uw aanbod (tot gesprek)
zouden we graag gebruik maken, als gebleken was, dat men in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
weer de noodzaak zag van terugkeer naar Schrift, belijdenis en K.O. Dan zou het ons een grote vreugde zijn
om zo spoedig mogelijk te komen tot een gesprek gericht op hereniging. Wat zou dat mooi zijn. Wat zouden
we de Heer daarvoor hartelijk danken! Helaas zien wij deze mogelijkheid op dit moment niet.’ Voorgesteld
wordt met verdriet en teleurstelling van deze reactie kennis te nemen en te berusten in die afwijzende
houding van de Gereformeerde Kerken (hersteld). De synode blijkt met dat voorstel niet goed uit de voeten
te kunnen. De oproep tot herstel van de breuk blijft naar ons en hen uitgaan. Vandaar dat we besluiten het
appel tot herstel van de broederlijke eenheid te handhaven, hoewel we op dit moment moeten berusten in
de afwijzing. Wel krijgen de deputaten Kerkelijke Eenheid de opdracht op dit punt de vinger aan de pols te
houden.
Nadat het besluit is genomen gaat de preses ons voor in een aangrijpend gebed. Daarin belijdt hij onze
onmacht om tot herstel van de scheur te komen. Hij verwoordt het verdriet dat ons dat doet. De pijn die we
daarbij voelen. Ook smeekt hij God of Hij mogelijk wil maken wat ons niet lukt. Hij eindigt met: Laat wat
God wil met ons gebeuren.
Voorzichtig
Van de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken is een brief ontvangen, waarin zij
ons uitnodigt mee te werken aan een website ‘die de plaatselijke kerken helpen kan om te komen tot een
bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met homoseksuele
gemeenteleden’.
De voorbereidingscommissie stelt voor om aan dit verzoek niet te voldoen. Als een van de redenen wordt
genoemd dat vanuit de kerken geen signaal is ontvangen dat er behoefte is aan zo’n internetsite. Vanuit de
synode wordt gezegd, dat hiervan een verkeerd signaal naar homofiele broeders en zusters kan uitgaan.
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Daarom wordt een tegenvoorstel ingediend. Dat voorstel wil de brief in handen te geven van de deputaten
Kerkelijke Eenheid. De behandeling van het verzoek past binnen hun instructie. Na uitvoerige bespreking
wordt het tegenvoorstel gewijzigd. De brief moet naar het Steunpunt Gemeente Opbouw. Het is zinvol om
beschikbare informatie over homoseksualiteit en de omgang daarmee binnen de drie kleine Gereformeerde
Kerken uit te wisselen. En het steunpunt moet in staat geacht worden mogelijkheden en randvoorwaarden te
onderzoeken en te besluiten tot het al dan niet deelnemen aan een dergelijke website. Dit voorstel wordt
aangenomen.
Verlegenheid
In de buitenlandweek hebben we een eerste ronde van bespreking gehad over het rapport van het
deputaatschap Man/Vrouw in de Kerk. Die bespreking werd enigszins rommelig, omdat zij telkens
onderbroken werd om de afgevaardigden van de buitenlandse kerken in de gelegenheid te stellen hun zegje
te doen en de groeten over te brengen. Daarna werden zij ook nog door één van de Nederlandse deputaten
beantwoord. Al met al werd het een rommelig geheel. Toch zagen deputaten kans de gestelde vragen
(aangevuld met later schriftelijk ingebrachte) netjes te beantwoorden.
Nu zetten we de bespreking voort. Het wordt een brede bespreking. Tal van aspecten worden van alle
kanten bezien. Het zou wat ver voeren om u dat allemaal te vertellen. Na een eerste ronde worden er
vervolgens tal van voorstellen ingediend. Die vragen daarna ook allemaal weer bespreking. De voorstellen
cirkelen wat rond de volgende vragen.
Moet er een theologisch wetenschappelijke studie komen naar de vragen rond de positie en taak van de
vrouw in de kerk? De Theologische Universiteit wil die wel verrichten als er een budget voor beschikbaar
komt.
Is het wel de taak van de Generale Synode om een kerkbrede bezinning op gang te brengen over de
voorliggende vragen? De kerken hebben al genoeg aan hun hoofd en op hun bordje.
Kan er onderzoek gedaan worden naar een eventueel openstellen van het diakenambt voor zusters in de
kerk en kunnen daarvoor, bij een positief antwoord, voorstellen aan de volgende GS worden gedaan? De
zaak van de vrouwelijke diaken hangt al zo lang boven de markt.
In de beantwoording door deputaten wordt duidelijk dat zij aan hun voorstellen willen vasthouden. Je moet
wat doen omdat er in de kerken op dit punt van verlegenheid sprake is. Een verlegenheid die onder andere
voortkomt uit het verschil tussen de kerkelijke en de maatschappelijke praktijk. In de maatschappij bekleden
tal van vrouwen leidinggevende posities. Terwijl zij in de kerk zijn uitgesloten van het ambt. Deputaten
achten het niet goed om overhaast besluiten te nemen (zoals een afgevaardigde uit Suid-Afrika ook
waarschuwde). Daarom stellen zij voor in te zetten op drie sporen. Theologische studie, kerkelijke bezinning
en onderzoek naar de praktische inzet van de zusters in de gemeente. Hij wil vooral de gesprekken in de
kerk niet belasten met de idee van de vrouwelijke diaken.
Als het op stemming aankomt blijken alle tegenvoorstellen het niet te halen. De door de deputaten
voorgestelde besluiten worden met ruime meerderheid aanvaard. Waarna de deputaten met applaus dank
wordt gezegd voor het vele werk door hen verzet.
Onbeslist
We zetten de toetsing van voorgestelde liederen uit eigen kring (LUEK) voort. Nog twee liederen worden
vrijgegeven in eerste lezing. Daaronder is een berijming van de Apostolische Geloofsbelijdenis van de hand
van ds. Casper Koolsbergen. Ik ken hem nog van toen hij mij als krijgsmachtpredikant opvolgde bij de
Verbindingsdienst in Garderen. Hij is Nederlands Gereformeerd predikant. Zijn berijming hoort dus eigenlijk
in de categorie liederen uit andere bron (LUAB) thuis. Deputaten zijn het daarmee eens. Daarna komt die
categorie liederen zelf aan de orde. Van de voorgestelde tweeënzestig liederen vragen er achttien om
bespreking. Daarvan worden er nog twee vrijgegeven. Eén wordt door de deputaten teruggenomen. In
totaal worden er dus 46 aan de kerken in eerste lezing aangeboden.
Daarna beginnen we aan de bespreking van het voorstel van deputaten om de bundels ‘Opwekking’ niet te
gaan beoordelen als bron voor selectie van liederen t.b.v. onze bundel, maar het zingen van deze liederen in
bijzondere diensten en/of op bijzondere momenten in de liturgie over te laten aan de verantwoordelijkheid
van de plaatselijke kerken. Zoals gebruikelijk bij liederen - muziek is nu eenmaal emotie - komen de tongen
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los. Een interessante discussie ontstaat. Sommige synodeleden zijn hier voor om tegemoet te komen aan de
wens van veel jong volwassen kerkleden. Anderen zijn er op tegen. Afspraak is immers dat we alleen zingen
wat door de Generale Synodes is goedgekeurd. De uitkomst van de discussie is niet te melden. Vanwege de
eindtijd van de zitting wordt de besluitvorming doorgeschoven.
Intussen is er wel een besluit gevallen over het verzoek van de classis Zwolle om de “koersbepaling” met
betrekking tot art. 67 van de Kerkorde van de Generale Synode Zuidhorn 2002-2003 aan te passen. Die
wijziging houdt in dat ‘kerken rekening houdend met de plaatselijke context andere (dan de vrijgegeven)
gezangen en liederen in de eredienst mogen gebruiken, mits die beantwoorden aan de generaal-synodaal
vastgestelde criteria’. Na brede discussie wordt dit verzoek afgewezen.
Ds. Wiebe Tiekstra is predikant van de Gereformeerde Kerk te Berkel en Rodenrijs
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