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Geachte leden en adviseurs van de generale synode,  
 
De zaak die schuilgaat achter de aanduiding ‘ordinantie 5.3 en 5.4’ raakt ons allen. De teksten gaan 
over relaties van liefde en trouw. Letterlijk over huwelijk en andere levensverbintenissen.  
 
De verwoording in onze kerkorde is het resultaat van een lang en soms pijnlijk debat. Tijdens de 
vergadering van de generale synode van november 2016 bleek, tijdens een vraag naar mogelijke 
agendapunten voor komende vergaderingen, dat diverse synodeleden over deze ordinantie-teksten 
willen doorspreken. Als moderamen hebben we toegezegd dit gesprek te gaan voeren. Inmiddels 
hebben we van een aantal classes verzoeken hiervoor ontvangen.  
 
Kort na deze vergadering heeft het moderamen de dienstenorganisatie gevraagd in kaart te brengen 
hoe aanvankelijk in de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en in 
de Evangelisch Lutherse Kerk en later in de Protestantse Kerk met deze zaak is omgegaan. De 
bijgevoegde notitie maakt dit inzichtelijk.  
 
Hiernaast heeft het moderamen een expertmeeting gehouden met een twintigtal betrokkenen.  
 
Uit zowel het onderzoek als de expertmeeting blijkt dat binnen de kerk over ‘huwelijk en andere 
verbintenissen’ nog even verdeeld wordt gedacht als in 2004. Hier naast constateert het moderamen 
dat het gesprek over huwelijk en homoseksualiteit in toenemende mate wordt gevoerd. Het 
moderamen is hier dankbaar voor. Zij ziet het als haar roeping om deze openheid te bewaken en 
waar mogelijk te vergroten.  
 
Het moderamen heeft er daarom voor gekozen om de bespreking van ordinantie 5.3 en 5.4 vooraf te 
laten gaan door twee persoonlijke verhalen van homoseksuele kerkleden. Dhr. Herman van 
Wijngaarden en ds. Anne-Marie van Briemen zullen vertellen hoe zij als gelovigen hun weg en positie 
als homoseksueel hebben gevonden. Vervolgens zullen we in kleine groepen doorpraten n.a.v. hun 
verhalen.  
 
 
 
 
 



Na deze gesprekken volgt de bespreking van ordinanties 5.3. en 5.4.  
 
Als moderamen hopen wij dat de notitie, de persoonlijke bijdragen van Herman van Wijngaarden en 
Anne-Marie van Briemen, de groepsgesprekken en de bespreking van de tekst van ordinantie 5.3 en 
5.4. bijdragen tot een nog grotere openheid binnen de kerk voor gesprek over en aanvaarding van 
elkaar als zusters en broeders, aan wie het helaas niet gegeven is in deze hetzelfde te denken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Dr. R. de Reuver, Scriba Protestantse Kerk in Nederland 


