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Aanleiding 
In 2003 is het onderwerp ‘Zegenen van relaties’ in een gemeenteberaad aan de orde 
gekomen. Daarbij ging het om de vraag of de plaatselijke regeling zo gewijzigd moest 
worden, dat ook stellen met een geregistreerd partnerschap en/of een huwelijk tussen 
twee mannen of twee vrouwen kerkelijk kunnen worden gezegend, wanneer zij als leden 
van deze gemeente daarom vragen.  
Destijds heeft de kerkenraad na het gemeenteberaad besloten het zegenen van deze 
relaties niet mogelijk te maken. De afspraak werd gemaakt dit onderwerp na verloop van 
tijd opnieuw te agenderen. De kerkenraad heeft besloten dit in 2018 te doen. 
Nadat de kerkenraad zelf zich op het onderwerp heeft bezonnen, is besloten de vraag 
voor te leggen aan de gemeenteleden door middel van een beraad. Dit is voorbereid door 
een kleine kerkenraadcommissie, bestaande uit Peter van der Pas (diaken), Dittie Rebel 
(ouderling) en Geertje de Vries (predikant).  

Opzet van het beraad 
Er zijn 4 bijeenkomsten gepland, twee in de middag en twee in de avond. Hiermee is 
getracht zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om een bijeenkomst bij te 
wonen. Over deze bijeenkomsten is gecommuniceerd via het kerkblad Verbinding en via 
de Nieuwsbrief.  

Bij elke bijeenkomst zijn kerkenraadsleden vertegenwoordigd geweest. Zij hebben goed 
geluisterd naar de inbreng van alle aanwezigen en hebben een samenvattend verslag 
gemaakt ten behoeve van de kerkenraadsvergadering.  
Ds. Geertje de Vries leidde de bijeenkomsten en begon met een inleiding. Daarbij kwamen 
aan de orde: 

- de vraag die er ligt 
- de kerkordelijke regels  
- Bijbelse perspectieven op huwelijk, homoseksualiteit en zegen, 
- het beleidsplan en de visie en missie van onze gemeente. 

De aanwezigen werden daarna 4 vragen voorgelegd.  
1. Wat heeft u getroffen in de inleiding, positief of negatief? 
2. Wat zijn uw eigen ervaringen rondom dit thema? 
3. Wat betekent het ontvangen of geven van de zegen voor u? 
4. Welk advies geeft u mee aan de kerkenraad? 

Naast deze vier bijeenkomsten is er ook in een 10voor10-dienst met jongeren over dit 
thema gepraat. Ook zijn er mondeling en per email enkele reacties binnengekomen. Van 
de uitnodiging om een persoonlijk gesprek met een kerkenraadslid of de predikant aan te 
vragen is geen gebruik gemaakt.  

Bevindingen  
- In totaal hebben ca. 35 personen deelgenomen aan het beraad. Dit aantal is door de 
kerkenraad als teleurstellend ervaren. Hoewel de bijeenkomsten zonder uitzondering een 
goede sfeer hadden en door de deelnemers als zeer waardevol werden ervaren, had de 
kerkenraad graag gezien dat meer mensen zich betrokken hadden getoond op dit thema.  
Wel moet worden opgemerkt dat de aanwezigen in hun kring het gesprek verder hebben 
gevoerd, zodat er sprake is van een ‘sneeuwbaleffect’. In de wandelgangen is gebleken 



dat ook mensen die niet aanwezig waren, op die manier betrokken zijn geweest bij het 
onderwerp.  

- De bijeenkomsten kenden zonder uitzondering een goede sfeer. Er was ruimte om in 
een vertrouwelijke setting persoonlijke verhalen en dilemma’s te delen. Daarbij werd 
opgemerkt dat de tijd nu anders is dan vijftien jaar geleden: er is meer acceptatie van 
homoseksuele relaties, in de maatschappij en in de kerk. Veel aanwezigen gaven aan 
dat zij destijds ook al graag gezien hadden dat de zegening in de Goede Herderkerk 
mogelijk zou worden. Een kleine minderheid van de aanwezigen gaf aan moeite te 
hebben met het voorgenomen besluit.  

-  De inleiding en de bijbelse verdieping leverden veel gespreksstof op. Enkele reacties 
daarbij waren: ‘Het is goed om de bijbelse teksten in hun tijd te zien’. ‘Het gaat om de 
achtergrond van de teksten: zorgvuldigheid en bescherming van de zwakkere’. ‘Waar 
liefde woont gebiedt de Heer zijn zegen, dat moet de leidraad zijn’. ‘De zegen geeft een 
andere dimensie aan de relatie. Het gaat er om elkaar in liefde trouw te zijn voor Gods 
aangezicht’. ‘Het gaat om leden van onze gemeente, die in hun relatie God willen 
zoeken en dienen. Wie zijn wij om hen een zegen te onthouden?’ 

- Het advies dat de aanwezigen meegaven aan de kerkenraad was in grote meerderheid 
positief. ‘Maak dit mogelijk’. Hierbij werd ook een verband gezien met de visie en de 
missie van de Goede Herderkerk: wij willen een open, pluriforme en gastvrije gemeente 
zijn’. ‘Er is in het verleden teveel pijn veroorzaakt door uitsluiting van mensen die 
‘anders’ zijn of leven’. Enkele aanwezigen spraken hun zorg uit over gemeenteleden die 
mogelijk af zouden haken, omdat ze moeite zouden hebben met een positief besluit. De 
suggestie werd gedaan om persoonlijke gesprekken aan te bieden met 
kerkenraadsleden en/of de predikant. Aan die suggestie is gehoor gegeven. Ook werd 
het advies gegeven om een themadienst met nabespreking te houden, om zo meer 
mensen te betrekken bij het thema.  

Vervolg 
Inmiddels heeft de wijkkerkenraad op 16 mei 2018 gesproken over de bevindingen van het 
beraad. Daarbij heeft ze zich voldoende gesteund en gedragen gevoeld vanuit de 
deelnemers aan het beraad om een positief besluit te nemen. Dat betekent concreet het 
volgende. 
In de plaatselijke regeling van onze wijkgemeente Goede Herderkerk wordt artikel 5 als 
volgt gewijzigd. 

Oude tekst: 

5.5 Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, 
kunnen niet worden gezegend.  

Nieuwe tekst:  

5.5. Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en 
vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden 
gezegend, wanneer tenminste een van beide partners lid is van de gemeente. Met 
levensverbintenissen worden bedoeld: een geregistreerd partnerschap (m/v, m/m of v/v) of 
een huwelijk (m/m of v/v). 



Het verslag van het beraad wordt ter informatie aan de gemeente aangeboden. Dit zal 
gebeuren als bijlage bij de nieuwsbrief, als papieren versie beschikbaar in de kerk en 
digitaal op de website. Op een gemeentebijeenkomst zal de kerkenraad haar werkwijze en 
besluitvorming toelichten. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 24 juni na afloop 
van de eredienst. 


