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Persbericht synode:

GKv-SYNODE: EERST BIDDEN EN BEZINNEN
De generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) begint komend weekeinde
met haar regelmatige vergaderwerk. Voor het zover is, nemen de synodeleden samen de tijd
voor gebed en bezinning. Op initiatief van het moderamen trekken ze zich op donderdag en
vrijdag terug op de Veluwe. In een besloten bijeenkomst staan onderling gesprek en
gezamenlijk bijbellezen en bidden centraal. Het gaat daarbij vooral over één van de grote
onderwerpen voor deze synode: de positie van vrouwen in de kerken.
Synode-preses ds. Voorberg: ‘Dit onderwerp maakt veel los, binnen de kerken maar eveneens
bij onze buitenlandse zusterkerken. Ook bij dit onderwerp hebben we de wijsheid van God
nodig. We willen een synode zijn die werkt in afhankelijkheid van de Heer. Daarom gaan we
eerst Gods hulp zoeken om goede besluiten te mogen nemen.’
De synode vraagt de kerken en de gemeenteleden om aanhoudend te bidden om wijsheid en
liefde.
De bespreking van het deputatenrapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’
staat, wijzigingen voorbehouden, voorlopig gepland voor de openbare zittingen van de synode
op 16 en 17 mei; het onderwerp zal eveneens aan de orde zijn bij de bespreking van brieven
van zusterkerken uit het buitenland over onder meer dit onderwerp.

Wat gebeurt er nu concreet het komend weekeinde?

Op donderdagmiddag wordt in een besloten zitting eerst een korte inleiding gehouden over de h
ermeneutiek
door ds. W.L. de Graaff. Vervolgens wordt dit besproken in groepen en stelt men plenair de
vragen vast. Vrijdagmorgen worden, ook weer in een besloten zitting, de vragen beantwoord
door prof. dr. A.L.Th. de Bruijne en prof. dr. G. Kwakkel waarna er over gediscussieerd wordt.

Vrijdagmiddag hoort de synode in een besloten zitting een afvaardiging van het Appel op de
synode
, geïnitieerd
door Gereformeerde Kerk Blijven.
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Zaterdag staat gepland voor Deputaten Herziening Kerkorde en Deputaten Financiën en
Beheer.

JT

Klik hier voor alle artikelen over de vrouw in het ambt.

2/2

