Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen - Besluit Generale
Synode GKV 2011
De Generale Synode van de GKV 2011 (Harderwijk) heeft gesproken over de website homoindekerk n.a.v. een
revisieverzoek van de kerk te Vroomshoop om de participatie aan de website te beëindigen. De synode heeft aan
dat verzoek niet voldaan, maar heeft wel opgedragen enkele aanpassingen op de website door te voeren
waardoor meer helderheid zou ontstaan over de verantwoordelijkheid voor de website en de uitgangspunten.
-------

Tekst besluit GS Harderwijk 2011
Besluit deputaten ondersteuning ontwikkeling gemeenten inzake participatie website
(14 mei 2011)
Artikel:
Revisie besluit GS-Zwolle-Zuid 2008 over participatie website www.homoindekerk.nl
Materiaal:
brief van de Gereformeerde kerk te Vroomshoop d.d. 15 november 2010 met het verzoek om als synode
uit te spreken de officiële participatie onder verantwoordelijkheid van deputaten OOG (voorheen
deputaten SGO) aan de website www.homoindekerk.nl af te keuren en zo spoedig mogelijk te beëindigen,
omdat diverse bijdragen een pleidooi voeren voor het kerkelijk accepteren van het samenleven van
homofiele broeders en zusters, terwijl de Generale Synode van Zwolle-Zuid 2008 heeft uitgesproken dat
het samenwonen van homofiele broeders en zusters die een kuisheidsgelofte afgelegd hebben, af te wijzen
is.
Besluit:
niet aan het verzoek te voldoen.
Gronden:
1. binnen de kaders van onderworpenheid aan Gods Woord wil de website plaatselijke kerken helpen om
te komen tot een Bijbels verantwoorde visie op homoseksualiteit en tot een christelijke omgang met
homoseksuele gemeenteleden. Daarbij zijn de bijdragen van de verschillende auteurs niet het standpunt
van de redactie;
2. ook binnen de Gereformeerde Kerken zijn de onderwerpen die op deze website aan de orde gesteld
worden, onderwerp van gesprek. Gezamenlijk toezien dat aangeboden bijdragen passen binnen de
gestelde kaders draagt bij aan de meningsvorming in plaatselijke kerken;
3. deputaten OOG zijn zich bewust als mede-toezichthouder van de website dat Gods Woord de seksuele
omgang heeft verbonden aan de relatie man-vrouw binnen het huwelijk, en zullen dit ook op de website
kenbaar maken;
4. uitspraken die een generale synode doet in concrete appelzaken kunnen niet gebruikt worden als
bewijskracht bij verschil van mening in andere kwesties.

