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Na Zuidhorn moeten we ook op 
onze binnenlandse relaties letten. 
Ik moet me nu helaas beperken tot 
de CGK. Alles wat er in de verhou-
ding met hen aan de orde is, hoef ik 
niet te noemen. Ik concentreer me 
op de zaken waar kritiek op geko-
men is.

Ook deze contactoefening dient 
als bewijs dat de leugen in de Gerefor-
meerde Kerken een wettige plaats gekre-
gen heeft. Wat heeft Zuidhorn dan toch 
gedaan?

In het kort: de synode besloot om 
‘dankbaar voor de groeiende toenadering 
… tot elkaar de weg naar kerkelijke een-
heid te vervolgen’. Uitgesproken werd 
dat een federatief groeimodel aanbeve-
ling verdient. Maar ze ging niet in op 
het verzoek ‘om overeenstemming te 
bereiken over het Schriftgezag voordat 
er verder wordt samengesproken’. Dat 
verzoek was namelijk bij de synode inge-
diend. Verder zijn er nog aanvullende 
besluiten, waarin o.a. de taak voor de 
nieuwe deputaten wordt geregeld.

Al met al lijkt er in deze relatie niet 
zoveel te gebeuren. Het is een voort-
gangsbesluit. Daar mogen we op zich 
dankbaar voor zijn. Wel zou je wensen 
dat er meer snelheid gemaakt kon wor-
den. Je krijgt het gevoel dat de contacten 
zich voortslepen, zonder dat er echt 
zicht op kerkelijke eenheid is. Ik kan 
me niet aan de indruk ontrekken, dat 
de begeerte daarnaar aan gereformeerde 
zijde sterker is dan aan christelijke gere-
formeerde kant.

Ook deze contactoefening valt onder 
de kritiek. ‘Men ziet in de voortschrij-
dende schriftkritiek en andere dwa-
lingen in andere kerkgenootschappen 
(Christelijke Gereformeerde Kerken en 
Nederlands Gereformeerde Kerken) geen 
belemmering in de weg naar eenwor-
ding’ (LATEN WE ONS BEKEREN, p. 20). 
Als ik me tot de CGK beperk, dan slaat 
die ‘voortschrijdende schriftkritiek’ op 
publicaties van prof. B.J. Oosterhoff, 
prof. J.P. Versteeg en dr. B. Loonstra 
(a.w., p. 59). Met de ‘andere dwalingen’ 
zal men de perforatie van gemeentegren-
zen en de samenwerking met de NGK 
bedoelen (a.w., p. 60v). Is de kritiek 

terecht dat deze zaken geen belemmering 
voor eenwording meer zijn?

Als bewijs verwijzen de critici naar 
de synode van Arnhem 1981 en die van 
Leusden 1991 (dat moet zijn: 1999). In 
Arnhem werd de schriftkritiek binnen de 
CGK afgewezen als in strijd met Schrift 
en belijdenis (a.w., p. 58). Van de Leus-
der synode moesten deputaten ‘aandacht 
geven aan … het kerkelijk omgaan met 
publicaties die het Schriftgezag raken’. 
En dan zegt de kritiek: ‘Er moest dus 
nog wel over gesproken worden maar de 
bestaande verschillen die voorheen op 
schriftuurlijke gronden als een belemme-
ring voor echte eenwording, in de waar-
heid, werden gezien, zijn door dit besluit 
nu geworden tot zaken die de aandacht 
moeten hebben. Middelmatige zaken. 
Ze vormen geen belemmering meer voor 
verdere stappen naar eenwording’ (a.w., 
p. 59). De boodschap is duidelijk: Arn-
hem en Leusden - wat een verschil! Wat 
een afval! En Zuidhorn gaat verder op 
die weg.

Het is een grote stap van Arnhem 
naar Leusden. Daar zit achttien jaar 
tussen. De kritiek zet die stap in één 
keer. Nu gaat het in de kerkelijke con-
tacten wel langzaam, maar is er in die 
achttien jaar niets gebeurd? Ook hier 
geeft de voorlichting een half beeld. 
Er is o.a. nog een synode in Ommen 
geweest, in 1993. De kerken deden daar 
m.b.t. tot het punt van de schriftkri-
tiek een belangrijke stap. Zij besloten 
‘met teleurstelling kennis te nemen van 
het feit dat zij (de CGK) niet hebben 
willen ingaan op de concrete klacht die 
de Gereformeerde Kerken ten aanzien 
van de behandeling van prof. dr. B.J. 
Oosterhoff sedert de Generale Synode 
van Arnhem aan de orde gesteld heb-
ben’. Het kan niet anders, of de critici 
moeten deze teleurstelling delen. Maar 
waarom nemen ze die dan niet in hun 
voorlichting op? En dan ook: waarom 
gaan ze voorbij aan de motivatie die de 
synode hiervoor gaf? Die luidt als volgt: 

‘dat de Christelijke Gereformeerde ker-
ken op deze klachten (m.b.t. schriftkri-
tiek, JWvdJ) niet willen ingaan omdat 
zij de zaak als afgedaan beschouwen, is 
te betreuren; dit hoeft echter geen ver-
hindering te zijn om het gesprek met 
de Christelijke Gereformeerde Kerken 
voort te zetten, daar niet is gebleken dat 
de opvattingen van professor Oosterhoff 
de opvattingen zijn van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken’ (ACTA OMMEN, 
art. 64, besluit 2 en grond 2). Het is 
dus niet waar dat de kerken zomaar 
van deze zaak zijn afgestapt. Dat is een 
geargumenteerde keus geweest. Eerlijke 
beeldvorming moet dat toch melden? 
Bovendien heeft deze keus diepe wortels. 
Ze kan vanuit de confessie en vanuit de 
geschiedenis worden verdedigd.

Wat betreft de confessie: in het slot-
woord van de Dordtse Leerregels zeg-
gen we, dat men over het geloof van de 
kerken niet moet oordelen op grond van 
persoonlijke uitspraken van sommige 
leraars, ‘maar op grond van de publieke 
belijdenisgeschriften van de kerken zelf ’. 
En dat is toch zo? Op de synode van 
Ommen is dit ook naar voren gebracht 
n.a.v. ‘persoonlijke uitspraken binnen de 
Gereformeerde Kerken die de Christe-
lijke Gereformeerde Kerken aanleiding 
geven tot vragen’ (ACTA OMMEN, besluit 
5). Als we ons als GK hiermee verdedi-
gen tegen vragen ván de CGK, moet je 
dat dan niet ook betrekken op vragen 
die we zelf stellen áán de CGK, nl. als 
het niet gebleken is dat de opvatting 
van Oosterhoff (ik voeg eraan toe: of 
de opvatting van Loonstra) die van de 
CGK is? Dat werd in de bespreking in 
Ommen ook naar voren gebracht (ACTA, 
p. 139).

(Tussen haakjes - ik zou daaraan wil-
len toevoegen: hadden de schrijvers van 
LATEN WE ONS BEKEREN hier maar aan 
gedacht, nu zij het beeld van de kerken 
voor een groot deel op persoonlijke uit-
latingen van voorgangers baseren. Dan 
hadden ze de zware aanklacht tegen de 
kerken onder hun pet gehouden. En 
ook: laten de veertig CGK-predikanten, 
die laatst in het nieuws waren met hun 
kritiek op preken van gereformeerde 
voorgangers, zich ook het slot van de 
Dordtse Leerregels aantrekken. Dan 
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kunnen we verder komen met elkaar in 
echt christelijke en kerkelijke stijl.)

Wat de geschiedenis betreft: werd 
ditzelfde niet vaak aangevoerd tegen de 
CGK, omdat men vanwege de doopleer 
van A. Kuyper niet meeging met de Ver-
eniging in 1892? De leer van Kuyper is 
die van de kerken niet?

Ik begrijp niet waarom de critici van 
Zuidhorn aan Ommen voorbijgaan. 

Daardoor wekken ze de indruk alsof 
er in Leusden een grote ommezwaai is 
geweest naar de schriftkritiek. Maar ze 
gaan eraan voorbij, dat de beide kerken 
elkaar als kérken gevonden hebben in de 
overeenstemming van de gereformeerde 
belijdenis. Daar komt het toch op aan? 
De dankbaarheid die daarvoor mag 
zijn, wordt door deze onbillijke kritiek 
weggenomen. Bovendien verliest men 
ook uit het oog, dat die confessionele 

overeenstemming de goede basis is voor 
verder gesprek over de zaken die de 
aandacht nog moeten hebben. Dat geldt 
ook voor de zaak van de perforatie van 
gemeentegrenzen.

Ook in deze zaken kan toch moeilijk 
een leugengeest worden gezien.

Wat de besproken besluiten betreft, 
is de aanklacht tegen Zuidhorn een slag 
in de lucht.


