
10 september 2010 

 

Verklaring Hervormd overleg 

Sinds juni 2008 is er een beraad gaande van leden van (het moderamen van) de Hersteld 

Hervormde Kerk, het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond en de Raad van Advies voor 

het Gereformeerd Belijden (Protestantse Kerk). Dit beraad is ontstaan op persoonlijk initiatief 

van een ouderling in de HHK,  die destijds een oproep heeft gedaan naar de bovengenoemde 

verschillende geledingen om elkaar te ontmoeten. Dit vanuit het verlangen om elkaar, na de 

ingrijpende en verdrietige breuk in 2004, opnieuw te ontmoeten, eerlijk in de ogen te zien en 

vanwege de blijvende geestelijk verbondenheid na te gaan in hoeverre en op welke wijze er 

sprake kan zijn van toenadering. Zowel op theologisch terrein als op kerkelijk gebied. 

Spontaan is aan deze uitnodiging gehoor gegeven. In een diep gedeeld besef, dat wij ondanks 

de kerkelijke scheiding en de verschillende overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen, 

ons in geestelijk en theologisch opzicht sterk met elkaar verwant weten. Intussen hebben wij 

elkaar met de regelmaat van 2 keer per jaar ontmoet. Deze bijeenkomsten stonden vooral in 

het teken van naar elkaar luisteren en elkaar leren begrijpen. Over en weer zijn de 

verschillende overtuigingen die tot de gemaakte keuzes geleid hebben in een sfeer van een 

grote openheid en vertrouwen gedeeld. Daarbij is ook uitgesproken dat we elkaar soms al 

veel langere tijd uit het oog verloren hadden, onheus hebben behandeld in woord en 

geschrift en voor elkaar lang niet altijd betekend hebben wat wij op grond van de liefde van 

Christus voor elkaar hadden moeten betekenen. Daarbij is uitgesproken dat wij door deze 

onderlinge verdeeldheid de Heilige Geest smarten hebben aangedaan (vgl. Jes. 63:10) en dat 

wij door ons gebrek aan daadwerkelijke verootmoediging en levende verwachting mede 

debet zijn aan alle kerkelijke ontwikkelingen. Ondanks het feit dat het op dit moment niet 

mogelijk lijkt om tot herstel van de breuk te komen, zoeken wij naar wegen om elkaar in 

geestelijk en theologisch opzicht nabij te komen en tot zegen te zijn. Zonder hiermee 

overigens de kern van de gebeurtenis in mei 2004 op enigerlei wijze te relativeren of te 

verkleinen. In de verwachting dat de Heilige Geest ons genadig verder zal leiden, zetten wij 

ons beraad dan ook voort. 
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