
Rondblik 
 
Blij met IFES? 
 
H.B. Driessen en S.J. Driessen 
 
Afgelopen zomer is in Nederland de IFES World Assembly gehouden. Deze bijeenkomst 
vond plaats in Dalfsen van 4-11 juli. U heeft wellicht in andere kerkelijke bladen 
reclame gezien voor deze internationale bijeenkomst. Ook NADER BEKEKEN werd 
gevraagd om ruimte te maken voor een advertentie of door middel van een artikel 
reclame te maken voor de Assembly en IFES. NADER BEKEKEN heeft dat niet gedaan, 
maar wil wel door middel van dit artikel uitleggen waarom dat niet gebeurde. In de 
eerste plaats willen we de lezer vertellen wat IFES is en waar ze voor staat. In de tweede 
plaats volgt een beoordeling van deze organisatie en wordt de vraag beantwoord of we 
blij zijn met IFES. 
 
Wat is IFES? 
 
Misschien hebt u nog nooit van IFES gehoord. Als u studerende kinderen hebt, dan hebt u er 
waarschijnlijk al veel over gehoord. Of over de discussies om wel of niet lid te worden van 
deze organisatie. Of over de activiteiten waar uw zoon of dochter misschien aan deelneemt. 
Een groeiend aantal gereformeerde studentenverenigingen is lid van IFES of is bezig lid te 
worden. Naast het lid zijn van de Contact Vergadering - het landelijke overleg van 
gereformeerde studentenverenigingen - worden deze verenigingen ook lid van IFES. 
Maar wat is nu IFES? De afkorting IFES staat voor ‘International Fellowship of Evangelical 
Students’. Dit is een wereldwijde organisatie die studentenverenigingen ondersteuning biedt. 
IFES-Nederland is daar weer een onderdeel van. Kort gezegd wil deze organisatie een 
samenwerkingsverband van allerlei plaatselijke christelijke studentenverenigingen zijn en hun 
ondersteuning bieden.(1) 
 
Doelstelling IFES 
 
IFES-Nederland heeft als doelstelling het toerusten van de christenstudenten voor hun taak in 
de studentenwereld, en voor hun latere functioneren als afgestudeerden in de samenleving. 
Hiervoor heeft IFES-Nederland een aantal stafwerkers in dienst. Zij reizen langs de 
verenigingen om kringleiders te trainen, besturen te adviseren, te helpen bij een studiekring of 
bij het opzetten van een evangelisatieactie. Ook worden er elk jaar landelijke conferenties 
georganiseerd, waar veel studenten gevormd worden om met visie en enthousiasme de Here 
God te dienen op hun plek in de studentenwereld.(2) 
Ook het uitgeven van boeken die toegespitst zijn op de behoefte van de studenten, behoort tot 
de activiteiten. 
De vorming en toerusting die IFES biedt, wil beantwoorden aan vijf doelen: 
* Geestelijke groei - Persoonlijke groei in geloof en je relatie met God. 
* Getuigend leven - Zoeken naar wegen om op je eigen wijze je geloof uit te dragen. 
* Dienst aan de waarheid - Gezamenlijk nadenken over de relatie tussen geloof en 

wetenschap, politiek, samenleving etc. 
* Dienst aan de samenleving - Het nemen van maatschappelijk relevante initiatieven vanuit 

christelijk perspectief. 
* Dienst aan de zending - Studenten stimuleren voor zendingswerk onder studenten binnen 

en buiten Europa. 
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IFES en de kerken 
 
IFES-Nederland is een interkerkelijke vereniging en wil niet los van de kerken werken. Zij 
beschouwt zich als een arm van de kerken in de studentenwereld. De bij IFES-Nederland 
aangesloten verenigingen worden aangemoedigd om actief mee te doen in de gemeente waar 
zij lid van zijn.(3) 
Tevens willen deze groepen graag een zoutend zout zijn in de studentenwereld: die wereld is 
voor de kerken vaak moeilijk toegankelijk. De studentenverenigingen staan er midden in. 
 
Waar staat IFES voor? 
 
Wat is de grondslag van IFES; waar staan ze voor? Deze organisatie kent de volgende 
grondslag: 
- De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God. 
- De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel. 
- De goddelijke inspiratie en algehele betrouwbaarheid van de heilige Schrift, zoals zij 

oorspronkelijk aan ons gegeven is, en haar gezag in alle zaken van geloof en gedrag. 
- De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods 

toorn en veroordeling onderworpen zijn. 
- Verlossing van de schuld, de straf, de heerschappij en de smet van de zonde, alleen door de 

offerdood (voor ons als plaatsvervanger) van de Heer Jezus Christus, de vleesgeworden 
Zoon van God. 

- De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn hemelvaart 
naar de rechterhand van God, de Vader. 

- De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte. 
- De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen. 
- De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige. 
- De ene heilige katholieke Kerk, die het lichaam van Christus is waartoe alle ware 

gelovigen behoren. 
- De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus. 
 
Na deze (korte) beschrijving van IFES gaan we over tot het beschrijven van de huidige 
gereformeerde studentencultuur. Zo komen we ook weer terug bij IFES. 
 
De open studentencultuur 
 
We kennen een heel aantal gereformeerde studentenverenigingen. Deze verenigingen zijn op 
papier gereformeerde studentenverenigingen. Ze kennen allemaal als grondslag: de Bijbel en 
de Drie formulieren van eenheid. Een enkele vereniging kent nog de zogenaamde ‘kerkeis’: 
dat je lid moet zijn van de Gereformeerde Kerken ‘vrijgemaakt’ om stemgerechtigd lid van de 
vereniging te worden. 
We schreven net: ze zijn ‘op papier’ gereformeerd. Want wat wij in het algemeen in de 
gereformeerde studentenwereld zien, is openheid. Openheid naar de filosofie toe, naar 
moderne theologie, naar andere kerken en organisaties enzovoorts. Nu is openheid op zich 
geen probleem. Het is goed om je als student diepgaand te confronteren met de gedachten van 
een theoloog, filosoof enz. Maar wij krijgen de indruk dat deze openheid vaak niet kritisch 
getoetst wordt aan Schrift en belijdenis.(4) Openheid lijkt het devies te zijn geworden; we 
moeten vooral niet te eng en te kritisch doen.(5) 
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Deze trend is natuurlijk in heel het kerkelijke leven te zien. Sinds de jaren negentig is deze 
trend weer boven komen drijven. Het begon met de openstelling van gereformeerde 
organisaties. Dat de meeste studentenverenigingen dan volgen, is niet zo verwonderlijk.(6) 
Onder andere de belijdenis omtrent de kerk werd niet meer belangrijk gevonden in het 
organisatorische leven. Natuurlijk was de kerk wel belangrijk en een onopgeefbaar 
belijdenisartikel. Maar we moesten niet meer concreet zijn als het gaat om het aanwijzen van 
de ware kerk en de valse kerk. Natuurlijk moesten we blijven praten over de kerk, maar 
kerklidmaatschap eisen was een brug te ver. Daarbij kwam dat de relevantie van bepaalde 
belijdenisartikelen in bepaalde organisaties niet meer zo werd gezien.(7) 
Om op het punt van de kerk door te gaan: in de praktijk zie je dat het verwijderen van de 
kerkeis het spreken over de kerk doet verstommen. (Formeel gezien, overigens, haal je niets 
weg met het verwijderen van de kerkeis: nog steeds staat onder andere artikel 27-29 NGB in 
de grondslag!). 
 
IFES en de kerk 
 
Nu past deze cultuur goed bij IFES. Er is veel goeds over IFES te zeggen. Ze willen positief 
insteken en doen dat niet door de bestaande kerken te omzeilen. En toch. Hier wringt onzes 
inziens wel de schoen. Want IFES wil ook niet concreet belijden omtrent de kerk. En dit heeft 
vergaande consequenties, die we in deze tijd niet meer zien of willen zien. 
IFES spreekt namelijk over ‘bloedgroepen’, als het over de verschillende verenigingen gaat 
die lid zijn van IFES. Vanuit de eenheid die de studenten ervaren in deze organisatie, hoopt 
IFES dat er eenheid tussen de kerken komt.(8) Daarbij ziet IFES de kerk ook als een 
onzichtbare kerk (zie grondslag), zonder de zichtbare kerk te willen relativeren. 
 
Een student 
 
We doen even een stap terug en beschouwen het leven van een gereformeerd student. 
Je wordt geboren en meestal als klein kind gedoopt in een gereformeerde kerk. Vader en 
moeder onderwijzen je in bijbelse geschiedenis, je krijgt catechisatie, je leert de geschiedenis 
van de kerk. Je hoort van allerlei dwalingen, die voor veel verwarring hebben gezorgd in de 
eeuwen kerkgeschiedenis. In die geschiedenis werden belijdenisgeschriften als die van 
Athanasius en Nicea vastgesteld. Al lerende groei je in een kerk op. Die kerk leert je zingen 
van verlossing, en je leert Jezus Christus kennen als Verlosser van je leven. Voor ieder mens 
begint dat bij verbond en doop. Die doop vindt plaats in een christelijke kerk, waar het 
Evangelie klinkt, waar Christus voor gemeenteleden zorgt door ouderlingen en diakenen, en 
broeders en zusters. Het is dan vreemd als we in onze organisatievormen vergeten dat onze 
vorming komt van een vader en een moeder die ons hebben laten dopen in een gereformeerde 
kerk. God zette ons apart in een gezin en bij de doopvont krijgen we de beloften over 
levenslange zorg van onze Vader in de hemel, en beloften over vernieuwing van ons leven. 
Dat begin is toch geweldig? De doop verzegelt ons dat wij een eeuwig verbond met God 
hebben. 
 
Kerk 
 
In de kerk horen we het Woord van God. Het wordt gelezen en het wordt verkondigd. ‘Het 
gaat erom met wie de mensen geconfronteerd worden. Met de levende God en zijn Zoon, de 
Verlosser in zijn aan het kruis vergoten bloed, of met de waanwijzen, de redetwisters van deze 
tijd, die in wezen dwaasheid verkondigen en maken dat de toorn van God op hen blijft 
rusten.’(9) Wij luisteren als gemeente naar die verkondiging en we verlangen er als gemeente 
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naar dat we steeds meer verstaan van de lengte en breedte en hoogte van de liefde van 
Christus (Ef. 3:18,19). Zo willen we als gemeente groeien, en daarin willen we als broeders 
en zusters elkaar steunen. Want - en dat maakt een gemeente toch speciaal! - zo heeft Christus 
ons geroepen. Immers Hij vergadert, beschermt en onderhoudt zijn kerk. Ik zou zelf wellicht 
andere beddingen dan een kerk bedenken, maar daarin zoek ik ook de gehoorzaamheid aan 
mijn enige Koning. Ik zou weglopen bij de enige Herder van de schapen, wanneer ik mijn 
eigen plannen doordruk in plaats van het kerkvergaderend werk van Jezus Christus te 
herkennen. Deze kerk staat midden in de wereld en heeft een woord voor de wereld. Deze 
kerk is bepalend voor alles wat we doen. Daarom is het belangrijk om concreet over dat werk 
van Christus te blijven spreken, ook in onze organisaties. 
Dwaling is geen populair woord in de tijd waarin we leven. Maar, zou het niet heel nuttig zijn 
als we de dwalingen die er al in de kerk zijn opgedoken in oude en nieuwe jasjes, zouden 
(her)kennen, en zouden weten waarom dwaling mensen op dwaalwegen leidt? En hier ook 
van leren? Dus ook als het gaat over ‘de onzichtbare kerk’ en de verwoestende werking die dit 
begrip heeft gehad (en nog heeft)?(10) Moeten we hierin niet (telkens) terugkeren naar Schrift 
en confessie, en bijvoorbeeld weer leren wat er in artikel 24 NGB staat? 
 
Avondmaal 
 
En dan nog een element in dit verband. Het avondmaal. Het is een simpele tafel, met brood en 
wijn. Door een avondmaalsviering laat Christus zien wat Hij voor ons deed en nog wil doen, 
en aan zo’n tafel kun je ook zien hoe je als broeders en zusters aan elkaar bent gegeven. Je 
kunt geen andere tafel in de wereld vinden, waar Hij de Gastheer is en waar Hij schatten van 
het koninkrijk wil uitdelen. Het is het feest van de eenheid van Christus door de Geest (Hand. 
2:42v,47; 5:14; 11:24).(11) Daar leren we over onze bestemming in de dienst van God en de 
naaste. Daar leren we ook wat ware eenheid is.(12) 
 
Iets bijzonders 
 
Doop, kerk en avondmaal zijn ons geschonken in deze wereld. Het zijn concrete, tastbare 
gaven, dus moeten we er ook concreet over blijven spreken. We geloven dat onze goede God 
op deze manier voor zijn kinderen wil zorgen, en het zou meer dan jammer zijn als we via 
IFES een weg opgaan die ons het zicht op ‘de stad met fundamenten’ beneemt. Want 
kinderdoop, samenkomen als gemeente onder leiding van goede herders, samen ‘ja’ zeggen 
tegen gezonde leer, en ‘nee’ zeggen tegen dwaling horen bij de weg die God met ons wil 
gaan. Immers, wat is het doel van de prediking van het Woord, de sacramenten, het 
samenkomen van de heiligen en van heel de uitwendige inrichting van de kerk anders, dan dat 
zij ons met God verbinden?(13) 
Op die weg wil je als studenten elkaar ook vasthouden. Zo komt er vanzelf op je 
jaarprogramma dat je je bezig moet houden met Barth en Bonhoeffer, maar ook met 
Nietzsche. En dat je je confronteert met je eigen traditie. Al studerend mag je leren in welke 
wereld onze Vader ons heeft geplaatst en in welke wereld we samen zijn Naam mogen 
belijden. ‘Want een belijdenis, die het Woord van God naspreekt, heeft in haar beleden zaken 
deel aan de onverbrekelijke trouw van die God, die de Alfa en de Omega is, en zie, aan het 
einde is Hij nog dezelfde, als voor jaren en jaren. We mogen het vandaag wel eens hardop 
uitspreken, dat zulk een belijdenis een “old faithfull” is, een oude getrouwe, die overal helpen 
kan in de van ons gevraagde onderwerping van onszelf aan de leer der Schriften, aan het 
heilig evangelie. Wie laatdunkend over de confessie spreekt, zie maar toe, dat hijzelf niet van 
de vastigheden van het evangelie afdrijft op de stromen van de meer dan ooit te voren 
gepropageerde progressiviteit-zonder-vastigheid-of-norm.’(14) Studenten leren zo met alle 
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heiligen wat Schrift en confessie betekenen willen in ons leven. Ons hele leven! Dat is stevig 
gefundeerd! 
 
Blij met IFES? 
 
We moeten weer onze bestemming zoeken in de dienst aan God en onze naaste, door ons 
onder het Woord te stellen. Dat Woord dringt ons om te belijden (Mat. 10)! Wie zou niet blij 
zijn, wanneer studenten Christus belijden en elkaar willen ondersteunen in een universitaire 
wereld waar veelal geen plaats is voor God? Maar als een gereformeerde studentenvereniging 
langzaam verwatert tot een IFES-organisatie, waar niet concreet over doop, kerk en 
avondmaal beleden wordt, dan zijn we daar niet blij mee! Studenten hebben hier zelf een taak 
in om gereformeerd te blijven. Ouders en ouderen hebben hier een taak in om 
studenten/jongeren te vertellen hoe rijk we zijn als gereformeerden. Kerkenraden hebben ook 
een taak om toe te zien dat studenten de kerk eren en hun geloof radicaal belijden. 
 
 
Noten: 
 
1 Onze informatie over IFES komt van www.ifes-nederland.nl en van lezingen gehouden door IFES-

stafwerkers. 
2 De World Assembly is dus een van deze conferenties. Andere conferenties zijn: de TOKO (Toerustings-

Konferentie), waar verschillende lezingen, workshops etc. worden gehouden, die gericht zijn op de algemene 
geloofsgroei van de deelnemers; de KIK (Kringleiders-InstructieKonferentie), waarop aanstaande 
bijbelkringleiders zich gezamenlijk voorbereiden op hun taak door trainingen te volgen over bijbelstudie en 
kringleiderschap; de BIK (Besturen-InstructieKonferentie), een intensieve training voor aanstaande 
bestuursleden van de plaatselijke verenigingen. 

3 Dit blijkt ook uit het boekje STUDENT EN GEMEENTE, door Johan Visser en René van Loon (uitgegeven door 
Kok Kampen in samenwerking met IFES-Nederland, 2002). Zie met name hfst. 2 en 5. Overigens een 
leerzaam boekje! 

4 Zie bijv. ‘In uw licht zien wij het licht’ door S.J. Driessen in NADER BEKEKEN, juli/aug. 2003. 
5 Overigens is deze openheid niets nieuws. Om niet meer te noemen: na 1959 is het oecumenisme zich binnen 

de Gereformeerde Kerken beginnen te roeren. Zie bijv. p. 28,87,96 en 108v uit MET OPEN VIZIER. PETER 
BERGWERFF EN TJERK S. DE VRIES IN GESPREK MET PROF. J. KAMPHUIS (Barneveld 1987), om een gevoel te 
krijgen voor die tijdgeest. Overigens zie je ook in die tijd het oecumenisme gepaard gaan met relativeren van 
de belijdenis! Zie ook p. 38 en 44 voor de tijdgeest net na de Vrijmaking. 

6 Het blad DE REFORMATIE heeft toen ook richtingwijzende bijdragen geleverd aan deze discussie. Zie ‘De 
studentenvereniging: open of gesloten?’, door ds. B. Luiten (jrg. 68, 1992-1993, p. 622v) en ‘Gereformeerd 
studentenleven in historisch perspectief’, door drs. M. te Velde (jrg. 63, 1987-1988, p. 40v). 

7 Bijv. het belijden van de kinderdoop met betrekking tot gereformeerde politiek. 
8 Zie J. Visser en R. van Loon, A.W., p. 62. 
9 Zie T. Dekker, JA EN AMEN. PREKEN, Kampen (1995), p. 81, in een preek over 1 Kor. 2:1-5. 
10 Zie J.R. Wiskerke, DE STRIJD OM DE SLEUTEL DER KENNIS, Groningen 1978, p. 52: ‘Onophoudelijk klopt de 

verleiding aan de deur om de kerk niet meer te zien en daarmee ook de belijdenis der kerk te degraderen tot 
een vrij stoffig en onbelangrijk aktenstuk, dat goed is voor dominees en zo … maar waar wij studerende of 
niet-studerende mensen weinig of niets mee te maken hebben.’ Zie verder over ‘de kerk’: W.G. de Vries e.a., 
DE KERK. KORT COMMENTAAR OP DE ARTIKELEN 27-29 VAN DE NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS, Bedum 
1995; J.J.C. Dee, K. SCHILDER - OECUMENICUS. K.SCHILDER OVER ‘HET KERKELIJKE VRAAGSTUK’, Goes 1995; 
C. Trimp, KERK IN AANBOUW. HAAR PRESENTIE EN PRETENTIE, Goes 1998 en de prachtige nota van de GKV 
en de CGK ‘Omtrent de kerk’, in: WERKEN AAN EENHEID, Barneveld 1997. 

11 Zie C. Trimp, A.W., Goes 1998, p. 156-157. 
12 Zie hierover het artikel van A.N. Hendriks, ‘Samen brood delen moet het doel van alle kerkelijke contacten 

zijn’ (ND, 4 juni 1998). 
13Zie J. Calvijn, COMMENTAAR OP DE PSALMEN, Psalm 24:7, geciteerd via H.J. Selderhuis, GOD IN HET MIDDEN,  

Kampen (2000), p. 216. 
14 J.R. Wiskerke, A.W., Groningen 1978, p. 66. Zie ook K. Schilder in C. Trimp, DE DIENST VAN DE MONDIGE 

KERK, Goes 1971, p. 36-37. 
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