Besluit inzake verzoeken om een pastorale handreiking homoseksualiteit
De kerken, in Landelijke Vergadering in Zwolle bijeen,
hebben kennisgenomen van
de verzoeken van de kerk van Oegstgeest en van de Regio van de Kerken in het Zuiden
om een pastorale handreiking voor de omgang met homoseksuele gemeenteleden en
homoseksuele relaties in de gemeente van Christus en van br W.H. Ros te Zwolle om een
algemene gedragslijn daarover vast te stellen;
constateren dat
1.
in de kerken breed de behoefte leeft aan materiaal dat kan helpen om tot een bijbels
verantwoorde visie op homoseksualiteit en een christelijke omgang met homoseksuele
gemeenteleden te komen;
2.
in de kerken wisselend geoordeeld wordt over de wenselijkheid van het vaststellen van
een pastorale handreiking of landelijke gedragslijn;
3.
de kerken van mening zijn dat het gewenst is bij een bezinning op de vragen rond
homoseksualiteit de CGK en GKV te betrekken;
overwegen
1.
dat zij in artikel 31.1 van het AKS het volgende hebben uitgesproken: De kerken, die
van Christus zijn, werken eendrachtig samen. Zij wekken elkaar op Gods Woord te
bewaren en te blijven bij de leer van de kerk naar de drie Formulieren van Enigheid. Zij
helpen en dienen elkaar en behartigen in regionaal en landelijk verband de zaken die zij
gemeenschappelijk hebben. Zij heersen daarbij niet over elkaar, maar hebben geduld
met elkaar en verwachten samen de tijd van God waarin Hij de weg duidelijk zal maken.
2.
dat verschil van inzicht binnen de kerken geen reden mag zijn om af te zien van een
gezamenlijke bezinning op de omgang met homoseksuele gemeenteleden, maar daar
juist een reden voor is;
3.
dat deze bezinning niet primair landelijk, maar allereerst en allermeest in de
plaatselijke gemeente moet plaatsvinden, daar waar mannen en vrouwen met en zonder
homoseksuele geaardheid samen de gemeente van Jezus Christus vormen;
4.
dat uit het wezen van de gemeente van Jezus Christus voortvloeit en tot de pastorale
verantwoordelijkheid van de kerken behoort om met en voor gemeenteleden met een
homoseksuele geaardheid te bouwen aan een christelijke gemeenschap, die hen
veiligheid wil bieden en hen wil helpen om samen met andere broeders en zusters te
groeien in het leven met Jezus Christus;
5.
- dat in de NGK, de GKV, de CGK en de buitenlandse zusterkerken veel waardevol
materiaal verschenen is waarin gezocht wordt naar een bijbelse visie op
homoseksualiteit en een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden;
- dat verschillende kerkenraden van de NGK, de GKV en de CGK gedragslijnen
hebben ontwikkeld inzake de plaats van homoseksuele gemeenteleden in de
gemeente van Christus, waarmee andere kerken gediend of geholpen kunnen
worden;
- dat veel van dit materiaal momenteel onvoldoende toegankelijk is voor kerkenraden
en gemeenteleden die zich op genoemde vragen bezinnen;
besluiten
1.
aan de genoemde verzoeken te voldoen door het doen ontwikkelen en actueel houden
van een toegankelijke en overzichtelijke website die
- de plaatselijke kerken helpen kan om tot een Bijbels verantwoorde visie
op homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met homoseksuele gemeenteleden
te komen;
- recht doet aan de verschillen van inzicht binnen onze kerken op zo’n wijze dat het
gezamenlijk luisteren naar de Schrift, het onderlinge gesprek en begrip en het vinden
van eenheid in inzicht daardoor bevorderd en gediend worden;
- toegang geeft tot hetgeen reeds binnen de NGK, CGK en GKV en de buitenlandse
zusterkerken aan materiaal verschenen is;
- links bevat naar en informatie verschaft over hetgeen buiten deze kerken beschikbaar

2.

3.

is aan bijdragen die het Woord van God als bron en norm voor het leven aanvaarden en
dienstbaar kunnen zijn aan pastoraat, prediking, catechese en onderling gesprek;
een commissie in te stellen die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en beheren
van deze website op zo’n wijze dat recht gedaan wordt aan het hierboven omschreven
karakter daarvan;
de CGK en de GKV te verzoeken, of zij bereid zijn te participeren in het ontwikkelen
en beheren van deze website.

