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Op een onzalig moment 
is mijn computer op hol 
geslagen. Van Windows 
zus en zo moest het in-
eens Windows 10 worden. 
En toen ging er van alles 
schuiven en veranderen. Ik 
had er niet om gevraagd. 
Ik wist ook niet of ik er 
wel wat aan zou hebben. 
Maar toch overkwam het 
me.

Het leverde in eerste in-
stantie een flinke dosis 
angst op: ben ik het ap-
paraat nog wel meester? 
Is het nog wel van mij? Vind ik 
het vertrouwde nog wel terug? En het 
duurde ook lange tijd voordat ik ermee 
uit de voeten kon.
Ik hoor dat veel mensen dergelijke er-
varingen hebben opgedaan. Met hun 
computer. Maar ook in andere contex-
ten kan het je gebeuren. Zo’n onge-
zochte verschuiving.
Onlangs las ik in de krant dat me in de 
kerk hetzelfde gebeurt. En het was een 
manier van onder woorden brengen die 
wel wat verhelderde. Van Gereformeerd 
1.0 naar Gereformeerd 2.0. Prof. Ad de 
Bruijne schreef erover in zijn column in 
het ND van 9 april.

Twee soorten

Hij signaleerde twee soorten van gere-
formeerden. En ze leven niet altijd in 
vrede met elkaar.
Gereformeerden 1.0 zijn de mensen die 
gereformeerd zien als een vastgelegde 
identiteit. Die ligt vast in aangenomen 
belijdenissen. En dat is de basis waaruit 
ze denken. Ook de maat die ze aanleg-
gen. Wat afwijkt, is een afwijking. Het 
wordt al dan niet getolereerd, maar het 
blijft een afwijking van de vastgelegde, 
ware leer.

Daarnaast bestaat er in de weergave 
van prof. De Bruijne Gereformeerd 2.0. 
Voor gereformeerden van die soort is 
gereformeerd een verhaal dat nog niet 
afgelopen is. Niet alles is vastgelegd. 
Het is een verhaal dat ooit begon bij 
het formuleren van de gereformeerde 
belijdenissen. In de tijd van de Refor-
matie. Maar die tijd van de Reformatie 
is een historisch moment dat honder-
den jaren achter ons ligt. Een tijd van 
toen, met al zijn beperkingen. We zit-
ten er niet op vastgespijkerd, maar we 
weten ons verbonden met de broeders 
die toen het evangelie herontdekten en 
in hun situatie weer lieten glanzen.
In het heden willen Gereformeerden 
2.0 diezelfde houding hebben als de 
reformatoren van toen.
Maar ook eenzijdigheden en tekorten 
van de klassiek-gereformeerde manier 
van denken mogen vrijelijk worden be-
noemd en gecorrigeerd.

De Bruijne signaleert dat 2.0 vaak ern-
stig wordt gewantrouwd door 1.0. Het 
is een afwijking, het is een vrijheid ten 
opzichte van het overgeleverde, die niet 
wordt toegestaan.
Als ik dat lees, herken ik veel. En de ge-
bruikte metafoor van 1.0 en 2.0 gebruik 

ik om mijn kreupele omgang met com-
puters ook in de metafoor in te lezen: 
het gebeurt gewoon. Help, wat gebeurt 
er nu?
En dan is het goed als iemand er woor-
den aan geeft die verduidelijken wat 
er nu eigenlijk gebeurt. En die je in de 
gelegenheid stellen woorden te geven 
aan wat je voor jouw gevoel overkomt.

Jaren ’60

Volgens prof. De Bruijne is de botsing 
tussen gereformeerden van hetzelfde 
huis in de jaren ’60 te zien als een der-
gelijke botsing.
In de Open Brief werd betwijfeld of de 
gereformeerde belijdenisgeschriften 
samenvallen met het fundament van 
de algemene christelijke kerk.
En toen waren bij 1.0 de rapen gaar. 2.0 
mocht dat niet zomaar een beetje gaan 
zitten betwijfelen. En er volgden schor-
singen en scheuringen.

Die weergave lijkt me aanvechtbaar. 
Was er ook in veel gevallen geen sprake 
van het breken van de gegeven belofte 
om zaken in de kerkelijke weg aan de 
orde te stellen? En ja, was er ook sprake 
van een tekort aan liefde en geduld?
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Werkelijk overtuigend is voor mij de ge-
schiedschrijving over deze periode nog 
niet. Er zit vaak nog te veel afrekening 
in. Door het toen gebeurde in de vorm 
te persen (te framen) van 1.0 naar 2.0, 
wordt de onbevangenheid in het kijken 
naar die periode niet gediend. Meer 
nog, ik heb sterk het gevoel dat een 
hele generatie broeders en zusters hier 
wordt weggezet als confessionalistisch 
en star. Eerder zielig dan principieel. 
Daar protesteer ik tegen. Wellicht was 
er in die generatie 
sprake van confes-
sionalisme, maar 
noem dan man en 
paard.

Inmiddels zijn ook 
de GKv in hoofd-
lijn opgeschoven naar 2.0 (aldus De 
Bruijne) en is dus de vereniging met de 
NGK spoedig te verwachten.
Want binnen de GKv is een grotere 
ruimte gekomen voor nieuwe en van 
de vastgelegde belijdenis afwijkende 
standpunten. Je hoeft die standpunten 
niet aan te hangen. Maar ze zijn er wel 
in de GKv. En er is ruimte om het er 
eerst maar eens te laten zijn: andere 
ideeën over rechtvaardiging en heili-
ging, over de plaats van de wet in het 
nieuwe verbond, zelfs over Wie God 
wezenlijk is. Opvattingen die anders 
zijn dan de opvattingen der vaderen. 
Het knarst soms echt tussen die opvat-
tingen en de aangenomen belijdenis.

Ergens is het een ruimte waarin prof. 
De Bruijne graag opereert. Tegelijk ein-
digt zijn column wel met 
de vraag: ‘Willen wij op 
weg naar “gereformeerd 
2.0”?’
Het gaat hem in zijn schrij-
ven er niet om 2.0 aan te prijzen als een 
hele verbetering. Het gaat hem om be-
wustwording van wat er om ons heen 
en met ons gebeurt. Dan kunnen we er 
ons bewust toe verhouden.

Opmerkingen

Ik heb hier een aantal opmerkingen bij.

Ik vrees dat niet ieder het idee heeft 
dat hem in de weergave van De Bruijne 
(en in die van mij, hierboven) helemaal 

recht gedaan wordt. Ook wie lijkt te 
behoren tot de soort Gereformeerd 1.0, 
zal altijd zeggen dat de belijdenis open-
staat voor correctie vanuit de Bijbel. 
Het is mogelijk dat onze inzichten in 
de betekenis van Gods Woord zodanig 
gaan schuiven dat we onze belijdenis-
sen moeten herzien. Het is een gere-
formeerd principe dat, bij alle respect 
voor de vastgelegde belijdenissen, toch 
altijd weer die belijdenissen relativeert. 
Ze staan onder de Schriften en staan 

dus ook altijd open 
voor bijstelling en 
correctie.

Maar wat mij nogal 
eens ergernis geeft, 
is dat men bij 
afwijkende stand-

punten niet meer de moeite neemt zich 
te confronteren met de belijdenis. Men 
is zich de afwijking amper bewust. Laat 
staan dat men zich geroepen voelt zich 
te verantwoorden. En dat is toch wat 
we als gereformeerden (welk getal je er 
ook achter zet) van elkaar mogen ver-
wachten en vragen.

Gezag van de Bijbel

Wat me ook zorgen baart, en dat zit 
echt nog wel wat dieper dan het niveau 
van de etiquette van de discussie, is het 
gegeven dat de omgang met de Bijbel 
zelf lijkt te veranderen.
Heeft het geschreven Woord van God 
nog wel op dezelfde manier gezag voor 
ons als het dat had voor onze gerefor-
meerde vaderen? In de modern-herme-

neutische benadering lijkt 
het er steeds meer op dat 
we de uitspraken van bij-
voorbeeld Paulus gaan zien 
als uitspraken toen en daar 

gedaan, met de kennis van toen.
Dus de manier waarop Gereformeerd 
2.0 zich tot Guido de Brès (de opsteller 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) 
verhoudt, lijkt als twee druppels water 
op de manier waarop hij zich tot Paulus 
verhoudt. ‘Dat vond hij, toen en daar. 
En dat is vandaag leerzaam voor ons…’
En dat is mij te weinig. Daar zijn we 
voor mij een bocht om waarin ik nu 
niet mee wil. Ik wil overtuigd worden 
dat dit ijs het wel houdt. Ik geloof er 
niets van.

Vast in de geschiedenis

Ook doet het de reformatoren geen 
recht als we ze ophangen aan een be-
paalde periode van de geschiedenis. 
Natuurlijk heeft ieder zijn eigen plek in 
de tijd, zijn eigen verankering.
Maar de Reformatie wilde nu juist 
terug naar het katholieke belijden. De 
naam Reformatie zegt het zelf al. Terug 
naar het oorspronkelijke. Niet een bij-
detijdse belijdenis maken, maar juist 
terug naar de ruimte en de vrijheid 
van christenen met een Bijbel. Een ge-
meente met haar Heer.

Hedendaagse inzichten lijken te zeggen 
dat dat helemaal niet kan. Dat de Refor-
matie nu juist vanuit haar historische 
bedding moet begrepen worden. Maar 
ik wil aandacht vragen voor de klas-
siek gereformeerde belijdenis als een 
verwoording van de leer van de Schrift. 
Als samenvatting van het evangelie en 
meer niet.
En dan, is het werkelijk zo dat de ver-
schuiving van de GKv in de richting van 
de NGK gewoon gebeurt zonder dat we 
ons dat bewust zijn? Voor een groot 
deel van de leden van onze kerken zal 
dat inderdaad het geval zijn. Maar ik 
meen dat er in dit blad en op nog wel 
meer plaatsen voor gewaarschuwd is 
dat er hier dingen aan het schuiven zijn 
die op zijn minst kritische bespreking 
verdienen.

Huijgen

Op de column van De Bruijne werd ge-
reageerd door Arnold Huijgen, univer-
sitair hoofddocent systematische theo-
logie aan de Theologische Universiteit 
Apeldoorn. Hij schreef een blog in reac-
tie op de column met als titel: ‘Binding 
aan de belijdenis niet hinderlijk.’

Huijgen signaleert de suggestie van 
vooruitgang die er zit tussen 1.0 en 2.0. 
Je kunt gewoon niet achterblijven. Dan 
heb je de boot gemist. Het is de vraag 
of de suggestie van lineaire voortgang 
wel klopt, tekent hij erbij aan.
Huijgen wijst een derde weg. Tussen 
bekrompen vasthouden aan de belijde-
nis en een relativeren van het belang 
van de belijdenis.
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Onbezield

Dan komt hij te spreken over een na-
deel bij de beide versies dat ik onder-
huids al wel aanvoelde, maar hij helpt 
me om er woorden aan te geven.
Beide benaderingen, 1.0 en 2.0, hebben 
iets onbezields. En daarom zijn ze niet 
bezielend.
1.0 klinkt als strak, juridisch en hard.
2.0 klinkt als vaag en onbelijnd.

Dan ontpopt Huijgen zich als een echte 
CGK-man. Hij gaat het hebben over 
de religie van de belijdenis (een term 
van de hervormde A.A. van Ruler). Hij 
gaat de belijdenis weer met warmte en 
betrokkenheid lezen: zondag 1: ik ben 
niet van mezelf maar van de Here, mijn 
Here Jezus Christus.
En vanuit die grondtoon wil hij opere-
ren, wil hij theologie bedrijven, ook in 
de nieuwe tijd. Ik citeer het slot van zijn 
bijdrage:

De belijdenis is niet allereerst een 
papieren of juridische werkelijk-
heid, maar een existentiële, 
een zaak van het hart. Belij-
den is immers in Bijbels licht 
nooit alleen iets formeels. Als 
de binding aan de belijdenis 
niet een vorm van liefde is, 
wordt de belijdenis inderdaad 
alleen maar een koude meetlat, 
waarbij de luiken dicht gaan, of 
juist een overtollige ballast. Maar 
zo hoeft het helemaal niet te gaan.
De Bruijne refereert vooral aan de ge-
schiedenis van de Gereformeerde Kerken. 
Opvallend genoeg is in de hervormd-

gereformeerde en christelijk-gerefor-
meerde traditie de binding aan de 
belijdenis vanouds minder binair (nul of 
één, aan of uit) benaderd, juist vanwege 
de existentiële, bevindelijke toon ervan. 
Persoonlijk leef ik met 
de gereformeerde 
belijdenis en ik ervaar 
geen hindernis om te 
leren van andere tra-
dities, open te staan voor modern bijbel-
onderzoek of nieuwe ideeën in de dog-
matiek. Natuurlijk is dat wel spannend, 
maar spanning hoort bij de theologie en 
bij het geloofsleven.
Ik geef er geen nummer aan, maar wat 
mij betreft is dit gewoon gereformeerd.

Vroom man

Ik ben dankbaar voor deze bijdrage. 
Leven met de gereformeerde belijdenis, 
in liefdevolle betrokkenheid. Dat is een 
goede toonhoogte.
Maar ik vraag me toch nog wel af of 

het ons echt veel verder brengt. 
Ik kan me niet anders voor-
stellen dan dat je vanuit 
hartelijke liefde met de be-

lijdenis instemt. Zeker wan-
neer je als ambtsdrager 
er je handtekening onder 

zet. Dat doe je als dank-
baar gereformeerd mens. Of je doet 

het niet.

Maar is de benadering van Huijgen 
niet weer dat er van de CGK iets extra’s 
bij moet: binding aan de belijdenis, ja, 
maar ook religie van de belijdenis.
Schriftuurlijk en verbondsmatig pre-

ken, ja, maar ook bevindelijk… et cetera.
Dat in de bevinding dan de oplossing 
wordt gelegd, ik weet het nog zo net 
niet. Kom je niet uit bij het punt dat 
je zegt: een vroom man kan wel een 

potje breken? Het 
spannende van de 
theologie waarnaar 
hij verwijst, kan toch 
ook betekenen dat je 

eens stevig met elkaar doorspreekt en 
een grens stelt.

Vrijwillig gebonden

Laten we de handtekening onder de ge-
reformeerde belijdenis ernstig nemen. 
Het is een vrijwillig aangegane binding 
die niet anders bedoelt te zijn dan ons 
in de vrijheid van de katholieke kerk te 
zetten.
Je binden aan een belijdenis die zegt 
dat geen woorden van mensen ooit het 
Woord van God in de schaduw mogen 
zetten (art. 7 NGB), dat is toch niet je-
zelf knevelen? We staan belijdend op de 
schouders van hen die er letterlijk het 
leven voor lieten om zo vrij (!) te mogen 
geloven.
En laten we ons verantwoorden als we 
wegen inslaan die nieuw en afwijkend 
lijken te zijn. Niet omdat we anders 
worden afgeschoten. Maar omdat we 
ons één weten met de kerk van alle 
eeuwen. Het evangelie is niet bij ons 
begonnen en Goddank houdt het ook 
bij niet ons op.

Een vroom man kan wel 
een potje breken


