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1. Besluit en opdracht Landelijke Vergadering Zwolle 2007
De Landelijke Vergadering van Zwolle 2007 nam het volgende besluit:
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.

2.

3.

4.

5.

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’.
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;
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;
dat het 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;
- 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;
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- 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 te komen 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 van 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
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;
2.
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;
3.
de CGK en de GKV te verzoeken, of zij bereid zijn te participeren in het ontwikkelen
en beheren van deze website.
Commissie

In de onder Besluit 2 genoemde commissie benoemde het moderamen, daartoe gemandateerd
door de Landelijke Vergadering: A.P. de Boer (Nijkerk), ds. J.M. Mudde (Haarlem), ds. H.G.
Schaeffer (nu IJsselmuiden) en zr. J. van der Toorn-Schutte (Houten). Eerstgenoemde treedt
op als voorzitter, laatstgenoemde als secretaris. Alle vier commissieleden zijn beschikbaar
voor herbenoeming.

2. Uitvoering van de opdracht
Naar aanleiding van Besluit 3 heeft het moderamen van de LV Zwolle 2007 in brieven aan de
Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken en aan de Generale Synode van
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) genoemde kerken verzocht om te participeren in het
ontwikkelen en beheren van de website homoseksualiteit. De commissie heeft met het
ontwikkelen van de site gewacht tot de antwoorden van beide kerken binnen waren.
Christelijke Gereformeerde Kerken
Begin 2008 werd een brief ontvangen van het moderamen van de Generale Synode van de
CGK met de mededeling dat de synode besloten heeft om niet deel te nemen aan het
ontwikkelen en beheren van de website homoseksualiteit. Blijkens het rapport van de
synodecommissie werd het prematuur geacht om – voordat een kerkelijk standpunt is bepaald
ten aanzien van homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden – nu reeds
mee te werken aan een dergelijke website. Dezelfde synode besloot een studiecommissie in te
stellen die de kerken zal dienen met een rapport waarin een Bijbels verantwoorde visie wordt
gegeven op homoseksualiteit en homoseksuele relaties en een pastorale handreiking over de

3

plaats van homoseksuele broeders en zusters in de gemeente van Christus. De GS van de
CGK 2010 zal daarover nadere besluiten nemen.
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)
De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) besprak in september 2008
het verzoek van de LV Zwolle 2007 om deel te nemen aan de ontwikkeling en het beheer van
de website homoseksualiteit. Na aanvankelijke aarzeling om aan het verzoek te voldoen
besloot de synode om niet zelf daarover een beslissing te nemen, maar deze in handen te
leggen van het Deputaatschap Steunpunt Gemeenteopbouw. Omdat dit deputaatschap als
gevolg van andere synodebesluiten terechtkwam in een complex fusieproces met andere
deputaatschappen, duurde het na de synode geruime tijd voordat het nieuwe Deputaatschap
Ondersteuning Ontwikkeling Gemeenten (OOG) een besluit kon nemen. In augustus 2009
besloot het Deputaatschap positief te reageren op het verzoek van de LV Zwolle en aan de
website te gaan meewerken. Vanaf dat moment is gezamenlijk en in goede harmonie de
ontwikkeling van de website ter hand genomen. Daarbij is gebruik gemaakt van expertise
vanuit eigen kring: een lid van de NGK, betrokken bij de website van ContrariO heeft
intensief meegedacht en –gesproken over de opzet van de nieuwe website. Vanuit de GKV is
met name vanuit het Steunpunt Gemeenteopbouw ondersteuning geleverd aan het
ontwikkelingsproces.
Uitgangspunten website
In goed overleg is besloten om voor de website de volgende uitgangspunten te hanteren:
Identiteit
De website wil dienstbaar zijn aan het gezamenlijk luisteren naar Gods Woord en het groeien
van een eenheid van inzicht en houding door Gods Geest.
De geplaatste bijdragen op de website mogen niet gezien worden als het standpunt van de
kerken of van de redactie. Contenteigenaars dragen als enige verantwoordelijkheid voor de
inhoud. Het is niet de taak van de redactie een eigen (genormeerde) visie te ontwikkelen op
homoseksualiteit.
Doel
De website wil een pastorale handreiking bieden voor de kerken. Dat gebeurt door het
toegankelijk maken van materiaal uit kerken van de CGK, GKV en de NGK en links naar
organisaties die Gods Woord als norm en bron van leven aanvaarden.
De insteek is het toegankelijk maken van reeds beschikbaar materiaal binnen NGK, CGK,
GKV en de zusterkerken. De website wil recht doen aan de verschillen van inzicht die er in
deze kerken zijn. Controverse en diversiteit bevorderen het bereiken van de beoogde doelen.
Doelgroepen
Plaatselijke gemeenten en kerkenraden van de deelnemende gereformeerde kerken vormen de
doelgroep. Met behulp van het materiaal op de website kunnen zij hun eigen visie en pastorale
beleid ontwikkelen.
Plaatsingscriteria
Voor de plaatsing van materiaal op de website werden de volgende criteria vastgesteld:
Criteria m.b.t. de eigenaar/auteur van het materiaal
o lid van de CGK-, GKV- of NGK en hun zusterkerken;
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o gebonden weten aan en aangesproken willen worden op Gods Woord als enige
norm voor leer en leven.
Inhoudelijke criteria
o bijdrage leveren aan doel van de website: visieontwikkeling in de kerken;
o gebonden aan Gods Woord en daarop aanspreekbaar zijn;
o qua inhoud en toon passend bij de christelijke levensstijl; niet kwetsend
o recht doen aan de verschillen van inzicht die in de deelnemende kerken leven;
o qua stijl: leesbaarheid.
Materiaal
o rapporten en besluiten van kerkenraden en andere kerkelijke vergaderingen van
CGK, GKV, NGK, zusterkerken;
o gesprekshandleidingen, toespraken, preken,
o artikelen, publicaties, boekrecensies, gedichten, portretten, ervaringsinformatie;
o onderwijs- en catechese materiaal, audio- en videoproducties
o artikelen op verzoek van de redactie
o links naar relevante websites
Redactie
Afgesproken is dat de verantwoordelijkheid voor de selectie en plaatsing van materiaal ten
behoeve van de website bij een redactie zal liggen. Deze bestaat minimaal uit vier leden, uit
elk van de participerende kerken twee personen, te benoemen door de verantwoordelijke
commissie (NGK) resp. het verantwoordelijke deputaatschap (GKV). Op dit moment wordt
de redactie gevormd door Ad de Boer en ds. Herman Schaeffer (beide NGK), Johan Walinga
en ds. Henk Messelink (beide GKV). De kosten van de website worden op fifty-fifty-basis
gedragen door de NGK en de GKV.
Online
Na een intensief ontwikkelproces kon de website www.homoindekerk.nl op mei online gaan.
Via de media en in brieven aan de kerkenraden van GKV en NGK zijn de kerken en bij de
thematiek betrokkenen daarover geïnformeerd. Inmiddels is het nodige materiaal op de
website geplaatst: vooral tijdschriftartikelen, portretten, toespraken en preken en slechts
weinig gespreks- en catechesemateriaal en rapporten en besluiten van plaatselijke gemeenten.
Met name dat laatste vinden we opvallend, omdat aan alle kerkenraden van NGK en GKV
uitdrukkelijk is verzocht om hun rapporten en besluiten daarover ter beschikking te stellen.
Vanuit de NGK werd slechts door één gemeente materiaal voor plaatsing op de website
beschikbaar gesteld, terwijl veel meer gemeenten korter of langer geleden beleid inzake de
omgang met homoseksuele gemeenteleden hebben ontwikkeld en op schrift gesteld. Wij
vinden dat teleurstellend, juist gelet op het feit dat de NGK het initiatief tot deze website
hebben genomen en op het accent dat in het besluit van de LV Zwolle 2007 is gelegd op het
helpen en dienen van elkaar als gemeenten met door de gemeenten ontwikkelde gedragslijnen
inzake de plaats van homoseksuele gemeenteleden in de gemeente van Christus. Langs deze
weg doen we daarom opnieuw een oproep aan de gemeenten in ons kerkverband om de
andere gemeenten in NGK en GKV en daarbuiten daadwerkelijk te dienen door hun
gedragslijnen, rapporten en/of besluiten over homoseksualiteit en de omgang met
homoseksuele gemeenteleden beschikbaar te stellen voor plaatsing op de website. Mocht het
zo zijn dat gemeenten er moeite mee hebben dat hun rapporten etc. op een voor ieder
toegankelijke website worden geplaatst, dan zou daarvoor de oplossing gevonden worden in
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de vermelding van de namen van de betreffende gemeenten op de website, zodat andere
gemeenten rechtstreeks met de betreffende gemeenten contact kunnen opnemen.
Wat de preken betreft: er staan inmiddels veel preken van predikanten uit de GKV op de
website en slechts enkele van predikanten uit de NGK. We spreken de wens uit dat de
Nederlands Gereformeerde predikanten die over dit onderwerp preken gehouden hebben, deze
aan de websiteredactie beschikbaar te stellen voor plaatsing.
In de komende tijd zal de website verder ontwikkeld worden; de toegankelijkheid zal worden
verbeterd en er zal meer materiaal op de site worden geplaatst. Ook zal het bestaan van de
website verder onder de aandacht van de kerken en kerkleden worden gebracht.

3. Voorstel
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen.

De kerken, in Landelijke Vergadering in Houten bijeen,
hebben kennisgenomen van het rapport van de Commissie website homoseksualiteit en van de
website www.homoindekerk.nl,
spreken uit
- dat daarmee voldaan is aan de opdracht van de Landelijke Vergadering Zwolle 2007
op een wijze die recht doet aan wat de LV bij de website voor ogen stond en voldoet
aan de in het besluit van de LV genoemde criteria;
- dat zij dankbaar zijn dat NGK en GKV samen de verantwoordelijkheid hebben
genomen voor de ontwikkeling van de website;
besluiten
- om rapporten, besluiten, gedragslijnen etc. van gemeenten over homoseksualiteit en
de plaats van homoseksuele broeders en zusters in de gemeente ruimhartig beschikbaar
te stellen voor plaatsing op de website;
dragen de commissie op
- samen met de vertegenwoordigers van de GKV de website verder te ontwikkelen en
te beheren conform de in het commissierapport genoemde uitgangspunten;
- te zoeken naar mogelijkheden om ook de CGK bij de verdere ontwikkeling van de
website te betrekken.
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