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Antwoorden van het Apostelcollege (2001) 

 

Het geven van een zegen aan paren van hetzelfde geslacht. 

Nadat in Nederland het geregistreerd partnerschap is ingevoerd en nu gesproken wordt over de 

mogelijkheid van een wettelijk huwelijk, komt opnieuw de vraag naar voren of een kerkelijke 

inzegening voor zulke verbintenissen mogelijk is. Uit de discussie wordt het volgende besluit 

geformuleerd: op grond van hetgeen hierover duidelijk in de Bijbel vermeld staat, kunnen wij geen 

zegenshandelingen verrichten voor paren van hetzelfde geslacht. Zulke gemeenteleden mogen 

echter niet worden gediscrimineerd. Aan kinderen behorende tot het gezin, bv. aangenomen of 

geadopteerd, zullen geen zegenshandelingen onthouden worden. 

 

 

Opheffing van het verbod tot het werken op zondag in Nederland. 

Deze globale ontwikkeling, die vroeger of later ook in heel Europa merkbaar zal zijn en die 

bovendien de uitholling in onze gemeenten zal doen toenemen, zal niet als vanzelfsprekend worden 

opgevat. De leden, die hiermee to maken krijgen, zullen worden aangemoedigd, niet zonder meer 

aan deze eisen gevolg to geven. Door opwekking tot gebed en het zoeken naar andere 

bestaansmogelijkheden willen wij duidelijk maken, dat de zondagsheiliging niet mag worden 

opgeofferd aan de god Mammon. Zoals mooie geloofservaringen in Nederland aantonen, verhoort 

de Heer ons ook in zulke moeilijke omstandigheden en helpt Hij ons daar doorheen. 

 

 

Orgaandonatie/manipulaties met genen/klonen. 

De vraag t.a.v. orgaandonatie is duidelijk een individuele, persoonlijke zaak, die het beste per 

testament kan worden vastgelegd. Enerzijds respecteren wij hiermede de medisch-technische 

mogelijkheden. Anderzijds zal de mens ook waardig mogen sterven, zonder dat alle technische 

maatregelen en mogelijkheden, die het leven zouden kunnen verlengen, worden aangewend. 

De gentechnologie kan zeker tot zegen van de mensheid dienen. Met de mogelijkheid, die hiermee 

is gegeven om in te grijpen in het bouwplan van het schepsel, is echter ook het gevaar van 

misbruik niet uit te sluiten. Het klonen van levende wezens wordt door ons afgewezen. 
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