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Inleiding of samenvatting inhoud
De Landelijke Vergadering van de NGK 2010/11 besloot een studiecommissie in te stellen die antwoord moet
geven op de vraag, welke weg Gods Woord wijst inzake het roepen van gemeenteleden die een
homoseksuele relatie hebben, tot het ambt van ouderling of diaken. Daarbij werd besloten om zo mogelijk
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bij de uitvoering van deze opdracht te betrekken, bij voorkeur via
een gezamenlijke studiecommissie in opdracht van GS en LV.
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Besluit van de Landelijke Vergadering van
Gereformeerde Kerken te Houten 2010/2011

de

Nederlands

De kerken, in Landelijke Vergadering bijeen te Houten (12 februari 2011),
Kennisgenomen
1. Verzoeken van de regio’s Alkmaar - Zaandam, Harderwijk en Kampen naar aanleiding van het
principebesluit van de N.G.K. Utrecht dat broeders en zusters die in een homoseksuele relatie van liefde en
trouw leven benoembaar zijn in de ambten van ouderling en diaken.
2. Het rapport van de Commissie voor contact en samenspreking met andere kerken over de relatie met de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en over het belang dat rond het onderwerp homoseksualiteit geen
barrières in de relatie met deze kerken worden opgeworpen.
Constateren :
1. Drie regio’s vragen in verschillende bewoordingen om een gezamenlijke bezinning van de kerken,
uitmondend in een uitspraak van de Landelijke Vergadering, op de vraag welke weg Gods Woord wijst inzake
het bekleden van de ambten van ouderling en diaken door gemeenteleden die een homoseksuele relatie
onderhouden.
2. De Commissie voor contact en samenspreking met andere kerken is van oordeel dat het ‘de relatie met de
GKV ernstig zou schaden, wanneer onze kerken het antwoord op de vraag of homoseksueel samenlevende
gemeenteleden een kerkelijk ambt kunnen bekleden, geheel aan het oordeel van plaatselijke gemeenten
zouden overlaten en daarover in landelijk verband het zwijgen zouden toedoen’ en acht ‘gezamenlijke
bezinning
daarover bij het licht van de Schrift, samen met de G.K.V. met het oog op de relatie met deze kerken van
essentieel belang’.

Overwegen:
1. Het is de opdracht van de kerken om rond belangrijke vragen als hier in geding zijn elkaar te zoeken in
het verstaan van de Schrift en elkaar te dienen met de wijsheid en het inzicht in de Schrift die God aan de
gezamenlijke kerken heeft gegeven.
2. Als de kerken elkaar zonder gezamenlijk onderzoek van de Schriften toestaan een kerkelijk ambt open te
stellen voor gemeenteleden die in een homoseksuele relatie leven, dreigt dat het gezag van Gods Woord
binnen de kerken te ondermijnen. Een gemeenschappelijk Schriftverstaan ten aanzien daarvan dient de
eenheid van de kerken van Christus.
3. Hoewel de plaatselijke kerken besluiten over de toelating tot de ambten van ouderling en diaken in de
gemeente, zijn de eisen die aan deze ambtsdragers worden gesteld gezamenlijk vastgesteld, mede op grond
van zorgvuldig onderzoek van de Schriften. Daarom is een gezamenlijke studie naar de ruimte om
homoseksuele broeders en zusters tot de ambten toe te laten wenselijk.
4. De relatie tussen onze homoseksuele broeders en zusters en de kerken is in veel gevallen beladen.
Daarom is het van groot belang in alle fijngevoeligheid en met grote zorgvuldigheid naar antwoorden te
zoeken op vragen omtrent de rol en de positie van onze homoseksuele broeders en zusters in de gemeente
van Christus en daarbij niet alleen over, maar zo mogelijk ook met onze homoseksuele broeders en zusters
te spreken.
5. Conform eerder gedane toezeggingen en met het oog op de eenheid met de Gereformeerde Kerken
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(Vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken is het gewenst is deze studie in samenwerking met
zusterkerken te verrichten.
Besluiten :
1. Een commissie te benoemen met de opdracht antwoord te geven op de vraag, welke weg Gods Woord
wijst inzake het roepen van gemeenteleden die een homoseksuele relatie hebben, tot het ambt van
ouderling of diaken, opdat de kerken, in Landelijke Vergadering bijeen, zich daarover kunnen uitspreken.
2. Zo mogelijk de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bij de uitvoering van deze opdracht te betrekken, bij
voorkeur via een gezamenlijke studiecommissie in opdracht van G.S. en L.V.
3. De commissie te verzoeken
a. de kerken bij de uitvoering van haar opdracht te betrekken
- door hen op een vroeg moment in het commissiewerk om hun opinie te vragen zoals dat ook bij de start
van de commissie vrouwelijke ouderlingen en predikanten gebeurde; en/of
- door tijdig een concept rapport om commentaar aan de kerken toe te zenden, alvorens het eindrapport
met het oog op de Landelijke Vergadering vast te stellen;
b. bij de uitvoering van de commissieopdracht ook uitdrukkelijk het oog gericht te houden op en het gesprek
te zoeken met homoseksuele broeders en zusters;
c. uitspraken en besluiten van andere zusterkerken in binnen- en buitenland die voor dit onderwerp relevant
zijn. zoveel mogelijk mee te wegen.
4.De commissie opdracht te geven aan de kerken verslag uit te brengen met het oog op de volgende
Landelijke Vergadering.
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