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Het einde van het protestantisme? 
 
Alister McGrath heeft heel wat losgemaakt met zijn uitspraak dat het protestantisme 
geen toekomst heeft. Het werd het thema voor het lustrumcongres van het CSFR-
dispuut Ichthus: ‘Het einde van het protestantisme?’ Het thema werd voorgelegd aan 
een drietal auteurs: de christelijke gereformeerde prof. dr. J.W. Maris, ds. A. 
Moerkerken, predikant bij de Gereformeerde Gemeenten, en drs. P.J. Vergunst, 
secretaris van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Zij schreven er een bijdrage 
over voor de lustrumbundel van Ichthus. Een voorpublicatie vond plaats in het 
Reformatorisch Dagblad. De moeite waard om mee te lezen. En om over mee te denken 
vanuit de eigen kerkelijke positie. 
 
Vraagstelling 
 
Het aardige van de drie bijdragen is, dat elk een lijn trekt naar eigen kerkelijke gemeenschap. 
Al merk je bij alle drie auteurs een zekere verlegenheid om op basis van de gegevens van 
vandaag een prognose te geven van de toekomst. Je merkt dan ook dat de drie verhalen een 
sterk normatief karakter krijgen. Waarbij voor mijn gevoel prof. Maris het dichtst bij de 
oorspronkelijke bedoeling van de vraagstelling blijft: hoe is de toekomst van het 
protestantisme in Nederland, zeg over zo’n veertig jaar? 
 
J.W. Maris 
 
Maar ook prof. Maris ontkomt niet aan een bespiegelende inleiding. Hij onderscheidt twee 
soorten kerkelijke identiteit. De eerste is - in mijn woorden gezegd - geloofsmatig. Dan 
benader je de kerk vanuit haar relatie met de drie-enige God. Bij de herkenning van de 
kerkelijke identiteit moet alle aandacht op Christus als hoofd van de kerk gericht worden. 
Daarnaast is er een identiteit die meer door menselijke factoren bepaald wordt (kerkelijke 
organisatie, inrichting erediensten). Al gaat het dan om zaken die in de DKO tot de 
‘middelmatige dingen’ gerekend worden, waarom je kerken in het buitenland niet mag 
afwijzen - toch kunnen die middelmatige zaken behoorlijk gezichtsbepalend zijn. Maris pleit 
ervoor om de eerste identiteit beslissend te laten zijn. Denk niet vanuit de aantrekkelijke 
aankleding en het effect dat ervan uitgaat. Denk vanuit het hoofd Christus. 
 
Tegen die achtergrond zegt Maris iets over de toekomst van de Christelijke Gereformeerde 
Kerken. Hij blijkt beducht voor modieuze oppervlakkigheid. Zoals hij ook bezorgd is over 
liefde voor uiterlijkheden van vroeger. Zijn voorzichtige prognose is: ‘Ik “profeteer” slechts 
op basis van wat ik zie en denk - alleen God weet hoe het echt is. Dan denk ik dat de CGK in 
ledental verzwakt is, maar door interne moeiten heen, onder andere na het verwerken van 
evangelische en charismatische invloeden, door Gods genade de weg van het sola gratia, sola 
fide en sola Scriptura weer hebben teruggevonden.’ Tegelijk denkt Maris dat deze kerkelijke 
gemeenschap niet langer de naam Christelijke Gereformeerde Kerken zal dragen. Maar ‘dat 
de levende erfenis van gehoorzaamheid aan Gods Woord bewaard zal zijn in een 
kerkgemeenschap waarin kerken elkaar gevonden hebben’ (RD van 5 oktober 2004). 
 



A. Moerkerken 
 
Ds. A. Moerkerken durft over de toekomst van de Gereformeerde Gemeenten geen uitspraken 
te doen. ‘De toekomst is ons immers grotendeels verborgen en speculeren is zinloos en soms 
zelfs zondig.’ Wat wel vaststaat, is dat God altijd zijn kerk op aarde zal hebben. Al geeft die 
zekerheid nog geen antwoord op de vraag of God over twintig of veertig jaar nog in 
Nederland zijn kerk zal hebben. Wat McGrath zegt over de zijns inziens verouderde 
kerkelijke structuren binnen het protestantisme, spreekt Moerkerken niet aan. Voor mijn 
gevoel ziet Moerkerken die structuren ook meer direct in het verlengde van de Schrift liggen 
dan prof. Maris, maar dat terzijde. 
 
Bij zijn overwegingen laat Moerkerken zich leiden door de brieven van de verhoogde 
Christus aan de kerken in Klein-Azië uit het boek Openbaring. Waarbij het voor hem het 
schokkende is, dat de gevaren niet zozeer van buiten komen, als wel van binnenuit de kerk 
bedreigen: kerkelijke zelfgenoegzaamheid, verzaken van de eerste liefde, dood 
naamchristendom, gemakzuchtig tolereren van onzuiverheid in de leer. En - in dat opzicht valt 
Moerkerken McGrath bij - een vergeten van Gods heiligheid. Al vraagt Moerkerken zich af of 
McGrath en hij wel hetzelfde bedoelen… Hoe dan ook, er is alleen toekomst voor de kerk van 
Nederland wanneer zij weer ‘de eerste werken doet’. Wat voor Moerkerken betekent: terug 
naar de prediking van de Reformatie en Nadere Reformatie. ‘In een tijd waarin het 
protestantisme zo deerlijk verwaterd is, moeten wij de remedie voor zijn kwaal niet zoeken 
door het af te schrijven, maar door terug te keren naar déze bronnen en naar déze prediking’ 
(RD van 7 oktober 2004). 
 
P.J. Vergunst 
 
Ook drs. P.J. Vergunst waagt zich niet aan een werkelijke prognose. ‘God hanteert Zijn eigen 
weegschaal en Hij ziet anders dan theologen en sociologen. Dat geldt zowel het analyseren 
van de huidige kerkelijke situatie áls het prognosticeren van de toekomst. De Geest werkt 
verrassend en Zijn werk is niet te keren. Dat relativeert ons antwoord op de vraag hoe de 
Protestantse Kerk en de Gereformeerde Bond er over enige tientallen jaren uitzien.’ Voor 
Vergunst is de vraag naar de belijdende grondslag van de kerk beslissend. Wat dat betreft 
geeft hij eerlijk toe, dat in de PKN de situatie nog gecompliceerder is geworden dan in de 
Nederlands Hervormde Kerk van na 1951. Maar - ‘waar God werkt met Zijn Geest, kunnen 
wij ook zijn en mógen wij niet weg.’ 
 
Ook Vergunst sluit zich aan bij het spreken van McGrath over ‘het heilige’. Precies! Het gaat 
in de dienst van God om heilige dingen, om de heilige God zelf. De Reformatie gaf 
verkiezing, geloof, genade en het Woord het volle, bijbelse pond. ‘En waar de werkelijkheid 
van de heilgeheimen van God beleden wordt, heeft de gemeente toekomst, ook protestanten, 
ook wie zich rekent tot de Gereformeerde Bond.’ Kortom, de toekomst van het protestantisme 
staat of valt met het Woord. Garanties naar de toekomst zijn er niet te geven. In een cultureel 
liberaal klimaat zal de strijd der geesten ongetwijfeld heftiger worden. Maar in die strijd is er 
het Woord als zwaard van de Geest. ‘Met dat Woord en met de belijdenis mag elke nieuwe 
(studenten)generatie de toekomst in, hoopvol en moedig, omdat Jezus Christus Overwinnaar 
is en Zijn volk de zege geeft’ (RD van 9 oktober 2004). 
 
Wederkomst 
 



Met het bovenstaande heb ik u een impressie gegeven van wat de drie scribenten in hoofdzaak 
betogen. Veel ervan zal ook uw instemming als lezers hebben. Natuurlijk, je toekomstige 
ontwikkelingen proberen in te denken, is op zich niet verkeerd. Ook niet dat je daarbij 
bepaalde wetmatigheden (historisch, sociologisch enz.) in rekening brengt. Maar geen mens 
kan een reële prognose van de kerkelijke toekomst geven. Niemand kan in het plan van God 
kijken. Ook laten de weg en het werk van Gods Geest zich niet in kaart brengen aan de hand 
van de huidige situatie. Er blijven dan ook altijd onberekenbare factoren en onvoorziene 
ontwikkelingen. 
 
Bovendien, wat zal een mens veertig jaar vooruit denken? Onze Heer komt eraan, Hij komt 
met haast. Ook dat relativeert al ons vooruitdenken. Zeker, de wederkomst blijft in de 
beschouwingen niet ongenoemd (‘… een kerk die groeit, en die door diepten heen uitziet naar 
de komst van haar Hoofd’, J.W. Maris). Maar zonder de hardop uitgesproken verwachting dat 
Christus er binnen de kortste keren kan zijn. Voor mij had dat voorop mogen gaan. 
 
CGK 
 
Van de drie scribenten waagt prof. Maris zich - uiterst voorzichtig - nog het meest concreet 
aan de invulling van een toekomstplaatje voor de kerken die hij dient. Hij ziet een gelouterde 
kerkgemeenschap, al valt die niet samen met de huidige CGK. Een opmerkelijk perspectief. 
Waarbij ik mij afvraag: welk gegeven in de situatie van vandaag is hier het aanknopingspunt? 
Waarop baseert hij het vooruitzicht van een uiteindelijk positief verlopend louteringsproces? 
En van een kerkgemeenschap waarin kerken elkaar gevonden hebben? Begrijp ik Maris goed, 
dan is dat voor hem een kwestie van bescheidenheid. Wat een ijdelheid om over veertig jaar 
nog een afzonderlijke kerkgemeenschap onder de naam CGK te verwachten! Nu is 
bescheidenheid altijd mooi. Maar nu de realiteit! Alleen al wat betreft de eenheid tussen CGK 
en GKV (een afkorting die ik gebruik met behoud van allerlei gevoelens) is het beeld - 
menselijk gesproken - niet hoopvol. Terwijl we al aanzienlijk langer dan veertig jaar met 
elkaar bezig zijn… Laat je daarbij de besluiten van de zittende GS van de CGK ten aanzien 
van de GKV op je inwerken, dan zie je eerder een pas op de plaats dan een stap vooruit. Een 
stilstand die als achteruitgang voelt. 
 
Twee kernwoorden 
 
Gelukkig hoeft de situatie van vandaag niet het startpunt van onze kerkelijke 
toekomstverwachting te zijn. Ook niet wat betreft de toekomst van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland. Binnen die kerken ontmoet je veel positieve geloofsenergie. Tegelijk is er veel 
dat zorg geeft. Kerken die worstelen met hun identiteit. En waar veel kwetsbaarheid is voor 
secularisatie. Maar we hoeven ons niet aan een menselijke kansberekening te wagen. Ik zou 
voor wat betreft onze visie op onze kerkelijke toekomst, twee kernwoorden willen gebruiken. 
Het eerste is: verantwoordelijkheid. De Here vraagt van ons geen prognoses. Maar 
eenvoudige gehoorzaamheid aan zijn Woord. Trouw aan het gereformeerd belijden. En dan 
uiteraard innerlijk doorleefde trouw. Om zo samen kerk te zijn voor Gods aangezicht. En 
verder heb je dan de zaak aan de Here over te laten. ‘Ziende in het gebod, blind in de 
toekomst’, om het met Hendrik de Cock te zeggen. Wat geen sprong in het duister betekent, 
op goed geluk. 
 
Daarom is hier het tweede kernwoord: vertrouwen. En dan bedoel ik niet: vertrouwen in de 
vitaliteit van het gereformeerd belijden. Hoezeer de vitaliteit van dat belijden in de loop van 
de eeuwen ook gebleken is. Behaalde resultaten in het verleden geven geen garanties voor de 



toekomst. Ook niet in de kerk. De vitaliteit van het gereformeerd belijden is aan de Here te 
danken. En niet aan in zichzelf zwakke gereformeerde belijders. Ons vertrouwen zal op de 
Here zijn. Die eenvoudige gehoorzaamheid zegenen wil. Dat spoort aan tot die 
gehoorzaamheid. Dat houdt tegelijk de moed erin. God houdt zijn kerk in leven. Ook een 
gereformeerde kerk in Nederland, die bij Hem schuilt. 
 
Afgesloten op 20 oktober 2004. 


