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Beleidsbeslissingen rondom ‘relaties en sacramenten’ 2019 

 

Als kerkenraad willen we graag één lijn trekken en consequent zijn wat betreft deelname aan de sacramenten 

(doop en heilig avondmaal), door gemeenteleden die ongetrouwd samenwonen of gescheiden zijn en leden 

die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht. We geloven dat Jezus ons oproept barmhartig te 

zijn voor deze gemeenteleden inzake deelname aan de sacramenten 

 

Besluit 

• Voor de "alleengaande" homofiele gemeenteleden spreekt de kerkenraad uit dat belijdenis en Heilig 

Avondmaal op dezelfde wijze openstaan als voor iedereen. Daarnaast is er ruimte voor een actieve 

rol in onze gemeente, ook als ambtsdrager, zij het dat met name in pastorale taken afspraken gemaakt 

moeten worden met betrekking tot het functioneren in het ambt van de betreffende persoon.  

 

• Sinds begin 2018 al, hebben gemeenteleden die een relatie hebben met iemand van hetzelfde 

geslacht, toegang tot het avondmaal. Zij kunnen echter geen ambt bekleden en alleen huwelijken 

tussen man en vrouw worden ingezegend in onze wijkgemeente. 

  

• Gemeenteleden die gescheiden zijn, hebben toegang tot avondmaal en ambt. 

  

• Kinderen van ouders die ongetrouwd samenwonen kunnen gedoopt worden in onze diensten. Wij 

hebben echter niet de vrijmoedigheid kinderen van echtparen van hetzelfde geslacht te dopen. 

 

• Gemeenteleden die ongetrouwd samenwonen kunnen openbare geloofsbelijdenis doen en aan het 

avondmaal gaan. 

  

• Gemeenteleden die ongetrouwd samenwonen kunnen geen ambt bekleden in onze wijkgemeente. 

 

Toelichting 

 

We blijven als gemeente staan voor het huwelijk tussen man en vrouw als Gods norm en wil voor onze 

relaties en daarom nemen we op in ons beleidsplan, dat voor mensen die samenwonen, hetzij zonder of met 

een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, het ambt en onderwijzende en leidinggevende 

functies in onze wijkgemeente niet openstaan. Maar de sacramenten van doop en avondmaal versterken het 

geloof en helpen ons genade te ontvangen. Wij willen in deze situaties, wat de sacramenten betreft, niet 

tussen de gelovige en Christus gaan staan. 

 

Wat het dopen betreft, geloven wij dat we dat moeten toestaan, als de ouders of een van hen die wens 

uitspreken. “Laat de kinderen tot Mij komen, en verhinder ze niet”, sprak Jezus.  

 

Aan het deelnemen aan het avondmaal van gemeenteleden met een relatie van hetzelfde geslacht, is enkele 

jaren geleden reeds ruimte gegeven door onze wijkkerkenraad. Hier staan we nog steeds achter. Dit besluit, 

en ook de nieuwe besluiten, zijn naar onze overtuiging geen water bij de wijn, maar de weg die Jezus wijst. 

 

 

 

 


