
Huis ter Heide, 25 september 2015 

 

Aan besturen van gemeenten en church plants in het Kerkgenootschap der Zevende-dags 

Adventisten, predikanten, pastoraal werkers en leden Algemeen Kerkbestuur en Management Team, 

 

Geachte broeders en zusters, 

Het is alweer enkele dagen geleden dat de afgevaardigden bij elkaar waren op Oud Zandbergen om 

tussentijds het beleid van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten te bespreken en te 

evalueren. Het doet deugd u te kunnen melden dat die vergadering in een goede sfeer en harmonie 

is verlopen. Er is vertrouwen uitgesproken in de uitvoering van het beleid op het Landelijk Kantoor 

naar aanleiding van de besluiten die in 2012 genomen zijn. 

Natuurlijk waren er ook vragen, met name op het gebied van de Veilige Kerk en het besluit ten 

aanzien van inzegening van vrouwelijke predikanten. Er zijn indringende vragen gesteld door mensen 

die zich zorgen maken en er zijn ook woorden van ondersteuning gesproken voor het Algemeen 

Kerkbestuur. 

Aangezien met name het punt betreffende inzegening voor onrust blijft zorgen, meent het Dagelijks 

Bestuur er goed aan te doen een vervolg te geven aan de brief die u enkele weken geleden heeft 

ontvangen.  

Intussen heeft u, naast de brief van het Kerkgenootschap, wellicht ook een brief ontvangen met een 

ledenmanifest, opgesteld door bezorgde leden. Deze leden proberen voldoende handtekeningen te 

verzamelen om een buitengewoon congres te kunnen laten uitschrijven. Dat is hun goed recht. Zij 

maken gebruik van de mogelijkheid die hen binnen de huidige statuten geboden wordt. In het 

manifest worden echter een aantal aannames gedaan waar het Algemeen Kerkbestuur (AK) zich 

zorgen over maakt. Zo wordt gesuggereerd dat het beleid van het Kerkgenootschap in de afgelopen 

jaren steeds verder afwijkt van het beleid van de Generale Conferentie (GC). Hiervoor worden als 

voorbeelden het besluit tot inzegening van vrouwelijke predikanten, proefconferenties, het 

propageren van een homoseksuele levensstijl en de invoering van de Emerging Church theologie 

genoemd. 

Het besluit om vrouwelijke predikanten in te zegenen is niet genomen omdat de leden van het 

Kerkgenootschap ongehoorzaam willen zijn aan de GC. In 2012 hebben de afgevaardigden in 

vergadering bijeen, het AK opgedragen om werk te maken van de gelijkwaardige inzegening van 

vrouwelijke predikanten. Deze opdracht heeft het AK in 2013 uitgevoerd. Gaat het Kerkgenootschap 

daarmee in tegen het beleid van de wereldkerk? Ja, maar niet uit rebellie. Het besluit om vrouwelijke 

predikanten in te zegenen is de expliciete wens van een meerderheid van de afgevaardigden die in 

2012 bijeen waren omdat zij in gewetensnood kwamen en vonden dat mannen en vrouwen 

gelijkwaardig behandeld dienen te worden. 

Overigens gaat het slechts om het laatste stapje, de inzegening. De Generale Conferentie accepteert 

al een aantal jaren volledig dat diaconessen en vrouwelijke ouderlingen ingezegend worden. 

Vrouwelijke predikanten ontvangen een bevestiging waardoor zij ‘commissioned’ zijn. Zij mogen dan 

alle handelingen uitvoeren die hun mannelijke collega’s ook ter hand kunnen nemen. De enige 

uitzonderingen zijn dat zij geen gemeenten mogen stichten of opheffen en zij kunnen geen voorzitter 

van een conferentie, unie of divisie worden. Gemeenten en/of predikanten die menen dat zij 



vrouwen in geen enkele positie hoeven in te zegenen, begeven zich daarmee nadrukkelijk buiten het 

beleid van de wereldkerk. Dit is op het congres van San Antonio bevestigd door de wereldvoorzitter, 

ds. Ted Wilson. 

De aantijging dat het Kerkgenootschap proefconferenties heeft ingesteld zonder de afgevaardigden 

te raadplegen, klopt niet. In 2014 is besloten de districten te hervormen. Volgens de statuten van het 

Kerkgenootschap is de districtsindeling voorbehouden aan het AK, en het districtsreglement wordt 

vastgesteld door het AK. De Policy van de GC heeft geen bepalingen voor districten. De 

districtsbesturen nemen hun besluiten in overleg met het Kerkgenootschap en worden in het AK 

vertegenwoordigd door hun voorzitters, ds. D. van Ommeren en R. de Raad. De Trans-Europese 

Divisie (TED) en GC zijn volledig op de hoogte van de hervorming van de districten en het voltallige 

bestuur van de TED heeft in mei 2014 hier haar zegen aan gegeven. Tevens heeft het 

Kerkgenootschap de toestemming van het voltallige bestuur van de divisie ontvangen om te 

onderzoeken of het wenselijk is in de toekomst conferenties op te richten binnen Nederland. 

Hiervoor is tijd gegeven tot 2020. Alleen een congres van afgevaardigden kan besluiten, na 

goedkeuring van de TED en GC, of deze conferenties worden ingericht. 

Het Kerkgenootschap distantieert zich van de gedachte dat zij een homoseksuele levensstijl zou 

propageren. Het zijn opnieuw de afgevaardigden geweest die het AK hebben opgedragen zorg te 

dragen voor een veilige kerkomgeving voor mensen met een andere geaardheid. Hieraan wordt 

invulling gegeven door het organiseren van studiebijeenkomsten, het doen van onderzoek en 

middels rapportages in nieuwsbrieven en Advent. Het creëren van een veilige omgeving is echter iets 

anders dan het propageren van een bepaalde levensstijl.  

Het is niet geheel duidelijk wat de groep van bezorgde leden bedoelt met de Emerging Church 

theologie. Wij denken dat gerefereerd wordt aan het organiseren van the One project in Nederland. 

The One project is een officiële ministry van de Adventkerk, ondersteund door haar thuisconferentie 

en thuisunie. Alle leiders zijn predikanten in dienst van de Adventkerk. De theologie die op the One 

project gepredikt wordt, is de Christocentrische Adventboodschap.  

De leiding van de GC heeft een document rondgestuurd waarin zij duidelijk maakt dat unies niet 

tegen het beleid van de wereldkerk in mogen gaan. Het Kerkgenootschap onderschrijft dat het beleid 

van de wereldkerk zo goed als mogelijk is, gevolgd dient te worden. Daarom erkent het 

Kerkgenootschap ook dat in het geval van inzegenen van vrouwelijke predikanten een andere 

invulling aan het beleid wordt gegeven dan de wereldkerk voorstaat. Nogmaals, dit komt niet voort 

uit een gevoel van rebellie, maar uit de overtuiging dat het discrimineren van vrouwelijke collega’s 

niet zou mogen voorkomen in de kerk. De Policy van de wereldkerk is opgesteld om de 

samenwerking tussen unies en GC te bevorderen, niet om deze tegen te werken. Soms is er echter 

verschil van inzicht en dan moet daar in goed overleg uitgekomen worden.  

De voorzitter van het Kerkgenootschap, ds. W. Altink, zal begin oktober afreizen naar het 

hoofdkantoor van de wereldkerk in Silver Spring. Tijdens de najaarsvergadering van de GC zal hij daar 

opnieuw het standpunt van de Nederlandse afgevaardigden uitdragen, samen met andere unies die 

een soortgelijke positie innemen. Na zijn terugkeer zal het AK zich buigen over de bevindingen van 

broeder Altink en de vraag hoe er vervolgens met de materie omtrent inzegening moet worden 

omgegaan. Ook de predikanten zullen zich nogmaals over het vraagstuk buigen. Op korte termijn 

zullen regionaal enkele bijeenkomsten belegd worden om met gemeenten te spreken. Daarnaast 

wordt actie ondernomen om een gesprek te beleggen met de groep van verontruste leden die met 

elkaar het ledenmanifest hebben opgesteld. 



Het Kerkgenootschap wil graag loyaal zijn aan de wereldkerk. Alles wordt dan ook in het werk gesteld 

om de eenheid te bewaren en alle leden worden aangemoedigd dit ook te doen.  

Het Kerkgenootschap en het AK hebben respect voor de gezagsverhoudingen binnen de kerk en 

conformeren zich zoveel als mogelijk is naar de richtlijnen die zijn opgesteld. 

Door middel van persoonlijke bijbelstudie, gebed en getuigenissen zorgen we er met elkaar voor dat 

onze verkondiging stevig gefundeerd blijft op het Woord van God. Ook onze diensten richten we op 

de Bijbel, het gebed en persoonlijk getuigenis. Alle leden worden opgeroepen de missie van de kerk 

ten volle te blijven ondersteunen. De kerk bestaat om samen het Woord van de Heer uit te dragen en 

niet om elkaars vertrouwen te ondermijnen. We blijven optrekken in het vertrouwen dat ieder lid 

zich persoonlijk inzet voor de missie van de kerk. We zijn en denken niet allemaal gelijk, maar we zijn 

wel samen één. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bert Nab 

Algemeen secretaris 

 

 

 


