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Geachte broeders deputaten Eenheid Gereformeerde belijders,
Met dankbaarheid namen we kennis van de brief van uw synode, de synode van de
Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) dd. 6 oktober 2018, gericht aan de
eerstkomende synode van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK), DV voorjaar
2021.
Uw synode herkent DGK op basis van haar publieke belijdenis en de gevoerde
gesprekken als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en
profeten. We zijn de Heere dankbaar voor dit besluit van uw synode.
Graag willen we met u spreken naar aanleiding van dit besluit van uw synode en bij
dezen doen wij ook het verzoek om te komen tot gesprek op korte termijn. De
redenen hiervoor zijn wat ons betreft de volgende:
1. Besluit 2 van uw synode t.a.v. ons kerkverband is dat ‘het door DGK bedoelde
gesprek kan niet worden hervat zonder de uitspraak van DGK dat de GKN herkend
worden als kerken van Christus, staande op het fundament van apostelen en
profeten’. Over m.n. dit besluit en haar gronden zouden wij graag een toelichting
ontvangen. De behoefte aan nadere toelichting is er vooral vanwege het feit dat
naar ons oordeel de synode van Lansingerland al vergaande herkenning heeft
uitgesproken t.a.v. de GKN. Getuige o.a. de hierna volgende zin, in de brief van de
synode van Lansingerland aan uw synode: ‘Juist omdat er sprake is van erkenning
over en weer als kerken die willen staan op het fundament van de Heilige Schrift en
die zich binden aan de gereformeerde belijdenis en die de kerkregering zo willen
inrichten, zodat deze in overeenstemming is met Schrift en belijdenis’.

2. Als er geen tussentijdse synode van DGK zal worden gehouden zal de brief van uw
synode geagendeerd worden op de eerstvolgende synode, die zal worden
samengeroepen D.V. in het voorjaar van 2021. Dat zou betekenen dat er twee en
een halfjaar ‘verloren gaan’, zonder dat er verdere stappen worden gezet op de weg
naar kerkelijke eenheid, waar zowel u als wij naar verlangen en ons ook toe
geroepen zien. Wij zouden deze vertraging zeer betreuren. Ons deputaatschap heeft
de mogelijkheid stappen te zetten die leiden tot een vervroegd samengeroepen
synode. Volgens de instructie voor ons deputaatschap doet die situatie zich echter
alleen dan voor als de tussenliggende gesprekken aanleiding geven tot het
samenroepen van een bijzondere synode. Zoals u weet zijn er enkele
gespreksonderwerpen die voorafgaand aan de synode van Lansingerland wel
geagendeerd waren, maar nog niet aan de orde zijn geweest.
In verband hiermee stellen wij u voor te komen tot een ontmoeting in het vroege
voorjaar van 2019. In de hoop dat uw instructie en het besluit van uw laatste synode
ruimte geven voor zo’n ontmoeting, vragen wij u er mee in te stemmen dat wij een
datumprikker doen uitgaan, om tot dit gesprek te komen. Graag horen we van u of u
inderdaad voor deze ontmoeting openstaat.
We wensen u Gods zegen en wijsheid toe voor uw deputaten werk.
Met een hartelijke broedergroet,
namens deputaten ACOBB van DGK,

B. Lourens, secretaris

