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Appèl afgewezen 
 
In Mariënberg vergadert de synode van kerken die zich gevormd hebben nadat men 
zich door ‘vrijmaking’ aan de Gereformeerde Kerken heeft onttrokken. Deze synode 
heeft gereageerd op het appèl dat de Generale Synode van Amersfoort 2006 op hen heeft 
gedaan. Die riep hen op ‘om in de eenheid van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk 
geloof te komen tot herstel van de verbroken gemeenschap’. Zo staat het in het 
desbetreffende besluit van de synode. De reactie van Mariënberg komt natuurlijk op de 
agenda van de synode die voor 2008 is voorzien. Dat is de vergadering die daarover moet 
handelen. Maar alle kerken hebben de reactie van Mariënberg ontvangen. Het lijkt mij 
belangrijk genoeg om er in deze Kroniek op in te gaan. 
 
Teleurstelling 
 
De reactie van de HGK (Hersteld Gereformeerde Kerken) stelt teleur. Men legt het appèl 
naast zich neer. Behalve de breed verantwoorde oproep om de broederlijke eenheid te 
herstellen werd ook het aanbod gedaan om dit appèl mondeling toe te lichten. De 
mogelijkheid werd genoemd om een extra generale synode bijeen te laten roepen. Maar het 
antwoord luidt: ‘Echter, gezien het bovenstaande zien wij de zin niet in, noch van het ene, 
noch van het andere aanbod. Het moet immers van beide kanten een waarachtig gesprek zijn.’ 
In Mariënberg is alles zo klip en klaar dat zelfs een toelichting overbodig is en een gesprek bij 
voorbaat onwaarachtig zou zijn. Maar wat is er eigenlijk onwaarachtig als je elkaars hart wilt 
zoeken en bereid bent om naar een toelichting te luisteren? Trekt men dan niet bij voorbaat de 
waarachtigheid van de Gereformeerde Kerken (GK) in twijfel? 
Er is reden voor deze vraag. Al eerder in het antwoord menen de HGK te weten wat de 
bedoeling van een gesprek zou zijn. Ze stellen dat de synode van Amersfoort verder is gegaan 
in het spoor van de besluiten waar de HGK zich van hebben vrijgemaakt. Daaruit trekt 
Mariënberg de conclusie: ‘Dat gesprek kan daarom maar één bedoeling hebben: ons als 
Gereformeerde Kerken over te halen om zich weer te schikken onder de binding aan 
synodebesluiten die het fundament onder de kerk hebben weggeslagen door het gezag van 
Gods Woord en Gods wet aan te tasten.’ Dit is een conclusie die de HGK trekken. In het 
appèl wordt nergens iets dergelijks gesteld. De gewraakte besluiten worden ook niet bij 
voorbaat buiten de discussie gehouden. Maar de HGK weten al bij voorbaat dat de bedoeling 
van het onderlinge gesprek is, hen over te halen de besluiten alsnog te aanvaarden. Was het 
niet beter geweest om, in plaats van zelf bij voorbaat conclusies te trekken en bedoelingen te 
interpreteren, eerst eens gewoon naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken? 
 
Dat vraag ik ook omdat de HGK zelf druk doende zijn met iets wat zij de GK verwijten. De 
echte bedoeling van de GK zou zijn, hen over te halen van mening te veranderen. Dat leiden 
ze o.a. daaruit af dat de laatste synode verder ging in de lijn van de gewraakte besluiten. De 
GK gaan na de breuk verder met de zaken die zij voor het aangezicht van de Here 
schriftuurlijk vinden. Wat doen de HGK? Zij bouwen een eigen kerkelijk leven op. Dat doen 
ze toch ook vanuit de overtuiging dat zij voor het aangezicht van de Here verantwoord bezig 
zijn? Zij gaan ook verder in hun eigen spoor. Waarom mogen zij dat wel terwijl het bij de GK 
reden is om hun waarachtigheid en bedoeling verdacht te maken? Zelfs kan men in het begin 
van het antwoord schrijven: ‘We stemmen er graag mee in dat kerkelijke eenheid een gebod 



van de Here is. Dit kan echter alleen plaatshebben in gehoorzaamheid aan Gods Woord en in 
gebondenheid aan de belijdenis van de kerk. En juist daarom moeten wij helaas vaststellen dat 
we er niet mee kunnen instemmen om u - zoals wel uw wens is - in uw “gereformeerde 
intenties” te aanvaarden.’ Als men zelfs de intentie niet kan aanvaarden en de bedoeling in 
twijfel trekt, is een gesprek gedoemd te mislukken. Maar dan is er ook reden om het eigen 
hart te onderzoeken. 
 
Een en ander valt des te meer op omdat de HGK schrijven: ‘Van uw aanbod zouden we graag 
gebruik maken, als gebleken was, dat men in de gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) weer de 
noodzaak zag van terugkeer naar Schrift, belijdenis en KO. Dàn zou het ons een grote vreugde 
zijn om zo spoedig mogelijk te komen tot een gesprek gericht op hereniging. Wat zou dat 
mooi zijn. Wat zouden we de Here daarvoor hartelijk danken.’ Om het met de internetsite van 
Reformanda te zeggen: ‘Heel kort gezegd hebben de kerken vastgesteld dat er bij de GKv 
geen spoor van bekering is en dat er dan ook geen aanleiding is op het appèl in te gaan.’ Er 
moet dus eerst bekering komen. Het laat zich raden dat deze bekering niet anders kan zijn dan 
het intrekken van de besluiten waarmee de HGK het niet eens zijn. Nota bene, terwijl men (op 
grond van een zelfgetrokken conclusie) bij voorbaat de GK verwijt dat ze hun eigen mening 
vasthouden, doet men zelf niet anders: een gesprek is pas mogelijk wanneer de GK de mening 
van de HGK overnemen. Het zijn de HGK die als voorwaarde voor een gesprek stellen dat de 
GK van mening veranderen.
 
Vergelijking 
 
De HGK schrijven: ‘Onder “Appèl” lezen we dat u graag een gesprek “van hart tot hart” wil. 
Het is van belang erop te letten dat u wil praten. Kerkenraden wilden indertijd soms ook 
liever praten en geen briefwisseling. Blijkbaar heeft schriftelijke correspondentie niet 
voldoende overtuigingskracht, of men schrikt ervoor terug dat alles zwart-op-wit komt. Ten 
tijde van de vrijmaking in 1944 was er een soortgelijke situatie: de synodalen wilden praten, 
de vrijgemaakten schrijven.’ 
Ik ga eraan voorbij dat opnieuw ongemotiveerde suggesties (onvoldoende overtuigingskracht, 
angst) worden gewekt over de reden waarom men een gesprek wil. Maar het gaat me nu om 
de vergelijking met de Vrijmaking. Die ligt, denk ik, voor de hand. Men zegt immers steeds 
dat men zich à la 1944 van onschriftuurlijke besluiten heeft vrijgemaakt. Ik heb al eens eerder 
aangegeven dat die bewering niet met de feiten overeenstemt. In 1942 was het de synode die 
de kerken bond aan één opvatting over doop en verbond, terwijl er in de kerken twee 
opvattingen over bestonden. Het zijn nu de HGK die de kerken willen binden aan één 
opvatting over de verhouding van sabbat en zondag, terwijl er allang twee meningen over 
bestaan. Het is frappant dat, zoals de vergelijking met de Vrijmaking niet opgaat, ook die met 
de contactoefening daarna niet klopt. Mag ik veronderstellen dat men bij de HGK dr. W.G. de 
Vries als een betrouwbaar getuige over deze zaken aanvaardt? Men neme mij de lengte van 
het volgende citaat niet kwalijk. Het is de moeite waard. Het laat namelijk zien dat de 
vergelijking precies andersom uitpakt dan Mariënberg suggereert. 
K. Schilder schreef, zo vertelt De Vries, voor de synode van de vrijgemaakte kerken in 1946 
een uitvoerig rapport over de contactoefening met de synodale kerken. ‘Hierin werd 
uiteengezet dat het geen “leerpunten” waren die scheiding hadden gebracht, maar de binding 
aan bovenschriftuurlijke meningen en de daaruit voortvloeiende tuchtmaatregelen. Dit rapport 
liep uit op uitvoerige constateringen, overwegingen en besluiten, die met volle eenparigheid 
werden aanvaard. Kern daarvan is dat de synode in positieve zin wil reageren, ook al is de 
vorm waarin men van synodaal gereformeerde zijde zich aandient, verwerpelijk. Opdat alle 
gemeenteleden hierin kunnen meeleven en de eigenlijke punten in geding duidelijk moeten 



zijn, wil de synode zich voorlopig beperken tot schriftelijk contact. Er worden deputaten 
benoemd die de eigenlijke oorzaken van de breuk moeten aangeven en die zelfs gemachtigd 
worden een tussentijdse synode bijeen te laten roepen, indien dit wenselijk mocht zijn. Een 
van de belangrijkste gronden voor dit besluit is, dat een afwijzende houding aanleiding zou 
kunnen worden tot verder uitstel van herstel van de verbroken eenheid. Maar daarbij mogen 
de werkelijke oorzaken niet aan het oog onttrokken worden.’ 
Dit alles is te lezen in de bijdrage ‘De geschiedenis van de kerken na de Vrijmaking in 
hoofdlijnen’ (Vrijmaking of Wederkeer, p. 131v). De Vries wijst dus op de positieve reactie 
van vrijgemaakte kant. Daarbij was aandacht voor de oorzaken van de breuk en het meeleven 
van het kerkvolk. ‘Maar dit werd van synodaal gereformeerde zijde met verontwaardiging 
afgewezen. Waarom? Omdat men er niet aan dácht eigen gelijk zelfs publiek tot onderwerp 
van gesprek te maken. Eigenlijk werd dus een echte samenspreking van deze zijde afgewezen, 
omdat men steeds eigen zaaksgerechtigheid handhaafde. Als bij voorbaat de ene partij bij een 
gesprek eigen gelijk voorop stelt, heeft een gesprek weinig zin’ (p. 132). 
 
Als we deze gang van zaken overwegen, vallen een paar zaken op. Laat ik ze maar even 
nummeren. 
1. Schilders rapport (breed aanvaard) zei dat de leerpunten geen scheiding brachten, maar de 
binding. De vrijgemaakten konden kennelijk met verschil van mening over doop en verbond 
binnen één kerk leven. De HGK kunnen dat niet met verschillen van mening over het vierde 
gebod (en andere zaken). Zij menen dat hun mening de enig schriftuurlijke is. Met dat als 
uitgangspunt verklaren zij de ruimte die er in de GK is, tot een onschriftuurlijke binding. 
2. De GK reageerden na de Vrijmaking positief op een verzoek tot gesprek. De HGK reageren 
negatief. Ze wijzen elk gesprek, zelfs een toelichtend gesprek, van de hand. 
3. De GK wilden schriftelijk contact. Dat was een voorlopige keus. Het was dus niet zo dat de 
synodalen wilden praten en de vrijgemaakten schrijven, zoals Mariënberg beweert. Het was 
vanuit een positieve houding een functionele keus met het oog op het meeleven van de 
gemeenten en de duidelijkheid met betrekking tot de geschilpunten. De bedoeling was dus dat 
schrijven op enig moment in praten zou overgaan. De HGK willen niet praten. Ze willen zelfs 
geen schriftelijk contact. Je ziet de verschuiving: de functionele keus uit 1946 wordt bij de 
HGK een principiële stellingname. 
4. De synodale synode hield het eigen gelijk buiten discussie. De vrijgemaakten deden dat 
niet, al waren ze van hun mening overtuigd. Nu zijn het de HGK die hun eigen gelijk bij 
voorbaat claimen en die bekering tot hun standpunt vragen, wil men ooit tot een gesprek 
komen. 
 
De vergelijking die de HGK maken, wekt de indruk alsof de GK manoeuvreren als de 
synodale synode destijds. In werkelijkheid komt de reactie van de HGK zelf met de synodale 
opstelling van toen overeen. Opnieuw zet men de Vrijmaking op z’n kop. 
 
Welwillend? 
 
Heeft men in Mariënberg het appèl welwillend gelezen? Ik ga er graag van uit dat dit is 
gebeurd. Maar het antwoord laat daar niet veel van zien. Laat ik dat duidelijk maken. 
 
Het antwoord reageert op wat het appèl zegt. Maar gaat het er ook echt op in? Het appèl wordt 
geciteerd. Zinnen en gedachten uit verschillende passages worden soms samengevoegd. Daar 
wordt een conclusie uit getrokken. Tegenover die conclusie wordt het eigen standpunt gesteld. 
Eigenlijk worden de verschillende gedachten van het appèl aangegrepen om de mening van de 



HGK over de GK nog eens onder woorden te brengen, het eigen gelijk te poneren of 
beschuldigingen te uiten. Maar laat ik bij wijze van voorbeeld één passage citeren. 
Mariënberg schrijft: ‘Onder “Aangevochten en kwetsbaar” lezen we: “Er komen inzichten op 
ons af en in ons op, waarvan we het moeilijk vinden ze af te wegen in het licht van de 
Schrift.” Onder “In de wereld” lezen we over een brief aan de Christelijke Gereformeerde 
Kerken waarin u schrijft dat gereformeerde belijders met spanning kijken hoe de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) “vanuit het Woord van God ingaan op en omgaan met 
de vragen die de hedendaagse tijd ons stelt”. En in de laatste alinea lezen we: “Wij menen dat 
ook u niet aan de vragen van deze tijd voorbij kunt.” Blijkbaar is déze tijd nogal anders dan 
de tijd waarin de Bijbel geschreven werd, en daarom valt het niet mee om op al die vragen een 
antwoord te vinden. De Prediker zegt echter: “er is niets nieuws onder de zon” (Prediker 1:9). 
Het is niet waar dat we niet met zekerheid kunnen vaststellen wat de HERE in déze tijd van 
ons vraagt. Het werkelijke probleem is dat wij ons vaak niet willen onderwerpen aan Zijn wil 
om Hem gehoorzaam te willen zijn. Het is opvallend dat het werkwoord “gehoorzamen” in 
het appèl ontbreekt op plaatsen waar het niet had mogen ontbreken. In plaats van uzelf te 
verootmoedigen vanwege uw, en onze, (neiging tot) ongehoorzaamheid, beschuldigt u in feite 
impliciet de Heilige Geest: Hij heeft te weinig gedacht aan ònze tijd, toen Hij de 
Bijbelschrijvers inspireerde, en het gevolg is nu dat we met allerlei moeilijke vragen komen te 
zitten en de gereformeerde belijders met spanning kijken wat wij daar mee doen, want zij 
komen er ook niet meer uit. We zien hier de kiem van Schriftkritiek: de Bijbel is eigenlijk niet 
toereikend meer voor deze tijd. Maar de Bijbel is duidelijk genoeg: “Uw woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Psalm 119:105). En Psalm 25:9: “Hij leert 
ootmoedigen zijn weg”.’ Tot zover Mariënberg. 
 
Wat doet de synode hier? Uit drie verschillende passages van het appèl wordt een aantal 
zinnen bij elkaar gezet. De synode trekt daar een conclusie uit. Een conclusie die zo niet in het 
appèl te lezen is. Deze wordt met Prediker bestreden. Daarna verschuift de gedachte. Eerst 
ging het over moeite die de GK erkennen om inzichten die op ons afkomen, af te wegen in het 
licht van de Schrift. Na het citaat uit Prediker wordt geponeerd dat het niet waar is dat we niet 
met zekerheid kunnen vaststellen wat de Here in onze tijd vraagt. Alsof de GK beweren dat 
die zekerheid er niet is. Is dat niet iets anders dan erkennen dat je iets moeilijk vindt? Daarna 
wordt beweerd dat het echte probleem de gehoorzaamheid is die in het appèl gemist wordt. 
Het wordt nog aangevuld met de bewering dat de GK in plaats van zich te verootmoedigen, in 
feite de Heilige Geest beschuldigen dat Hij bij het inspireren van de bijbelschrijvers te weinig 
aan onze tijd heeft gedacht. Dat ziet de HGK zelfs als de kiem van de schriftkritiek. Het wordt 
afgesloten met Psalm 119 over Gods Woord als het licht op ons pad. 
 
Het spijt me wel, maar ik kan deze kluwen van citaat, bewering, beschuldiging en 
bijbelteksten moeilijk serieus nemen, hoe graag ik ook de broeders in hun bedoeling wil 
waarderen. Dit kan niemand serieus nemen. Ik hoop dat de HGK dat zelf ook gaan inzien. 
Het antwoord van Mariënberg gaat hier niet in op wat de GK hebben geschreven, maar op wat 
men zelf erin denkt te lezen. Wat men dénkt te lezen, wordt bekritiseerd. Heel bizar is daarbij 
dat deze kritiek zich keert tegen doodnormale zaken waar ieder christen mee te maken heeft 
die de Bijbel serieus neemt als het gezaghebbend Woord van God. 
● Is onze tijd niet heel anders dan die van het Oude en Nieuwe Testament? Die ontkenning 

is aanstonds belachelijk als men denkt aan Mozes en de psychiatrie, Paulus en het internet, 
het wereldbeeld van de mens in de Bijbel en de kennis die wij van de schepping hebben. 
Men wil toch niet in ernst beweren dat de Prediker zou bedoelen dat wat wij vandaag 
weten en hoe de wereld vandaag bestaat, er vroeger ook al was? 



● Is het zo eenvoudig om uit de Schrift te onderscheiden waar het vandaag op aankomt? 
Waarom had, om een willekeurig voorbeeld te noemen, dr. W. Geesink dan vier dikke 
delen Van ’s Heeren Ordinantiën nodig om in zijn tijd uiteen te zetten wat God wilde? J. 
Douma schreef in zijn Verantwoord handelen over ‘Het gebruik van de Heilige Schrift’ 
(hfdst. 4). Laat men daar nog eens lezen over de moeiten die met het historisch karakter 
van de Schrift meekomen en die er zijn door de moderne ontwikkelingen waar men in de 
Bijbel geen weet van had. Of wat dacht men van deze woorden: ‘Vaak is een direct 
gebruik van de Schrift niet mogelijk. Wie het grote verschil in situatie tussen de bijbelse 
tijd en nu in rekening brengt, zal dat moeten toegeven. Mannen en vrouwen, ouders en 
kinderen, overheid en onderdanen gaan nu anders met elkaar om dan in bijbelse tijden,’ 
gevolgd door voorbeelden, zoals het uithuwelijken van je dochter, slavernij, 
mensenrechten, godsdienstvrijheid, democratie etc.? U kunt het allemaal lezen op p. 99 
van de Grondslagen van J. Douma. Het lijkt mij nuchter en gezond. Het is bij mijn weten 
allang door de gereformeerde theologie erkend. Men verdiepe zich in de definitie die K. 
Schilder van de ethiek gaf. Maar als de GK erkennen dat het moeilijk is om moderne 
zaken te taxeren in het licht van Gods Woord, dan wordt vanuit Mariënberg verklaard dat 
het echte probleem ongehoorzaamheid is, want de Prediker heeft gezegd dat er geen 
nieuws onder de zon is! Heb je oog voor het historische karakter van Gods Woord en vind 
je het moeilijk om te onderscheiden wat de wil van God is, dan klagen de HGK je aan dat 
je - beseft men wel wat men zegt? - impliciet de Heilige Geest beschuldigt. En dat terwijl 
je je zou moeten verootmoedigen. 

● Zou de Mariënbergse synode dan zo vriendelijk willen zijn om te verklaren hoe de GK het 
bedoelen als zij in hun appèl dankbaarheid verwoorden voor wat de Here in de kerken 
gegeven heeft en dan als volgt verder gaan: ‘Dat mag ons niet gearriveerd maken. We 
realiseren ons wie we van onszelf zijn. En dan kijken we niet naar sommige personen of 
tendensen onder ons. Maar dan hebben we het over ons allen samen en ieder persoonlijk. 
Verootmoediging (ik cursiveer het maar voor de slechte lezers, JWvdJ) past ons niet maar 
vanwege bepaalde zonden, maar vanwege ons aller zondaar-zijn. We zien hoe satan een 
greep doet naar het hart van ons allen en naar dat van onze kinderen. We belijden dat we 
geen van allen immuun voor zonde en dwaalleer zijn. Allen zijn we, meer dan ons lief is, 
kinderen van onze tijd en hebben we te vechten tegen de drang tot autonomie die diep in 
ons geworteld zit. We betrappen onszelf erop dat ons westerse verlangen naar rust en 
gemak en genot onze bereidheid tot offeren en dienen ondergraaft. Er komen inzichten op 
ons af en in ons op, waarvan we het moeilijk vinden ze af te wegen in het licht van de 
Schrift. We zien ons in een samenleving met zoveel secularisatie, leegte en genotzucht 
gesteld voor uitdagingen, vragen en gevaren, waartegen we als mensen niet zijn 
opgewassen. Voor zelfverzekerdheid is geen enkele reden. We zijn niets zonder het bloed 
van Christus en de kracht van zijn Geest.’ Maar nee, weet men in Mariënberg, de GK 
verootmoedigen zich niet voor God, maar beschuldigen de Heilige Geest. 

 
Ik proef in de reactie van Mariënberg niet dat het appèl broederlijk welwillend ontvangen is. 
Ik hoor alleen maar het eigen gelijk en beschuldigingen aan de GK. En ik vrees (mag ik de 
broeders in Mariënberg op dat gevaar attenderen?) een griezelig biblicisme dat met een 
‘eenvoudig’ beroep op het Woord van God de eigen mening als gehoorzaamheid aan de Here 
claimt, maar de echte moeiten negeert. Genoemde teksten zijn daar een voorbeeld van en ook 
overigens zijn er voorbeelden genoeg. 
 
Geduld 
 



Er zou ook iets te zeggen zijn over het Mariënbergse verwijt van de plurale kerk bijvoorbeeld, 
over de kerkorde, de klacht van gewetensnood etc. Maar de ruimte is beperkt. Eén facet wil ik 
nog noemen: het reformatorisch geduld. 
De broeders in Mariënberg gaan in op de vraag wanneer vrijmaking nodig is. Het appèl stelt 
nl. dat dit pas aan de orde is wanneer men uit de kerk wordt geworpen of tot zondigen wordt 
gedwongen. De grens is dat men God meer gehoorzaam moet zijn dan mensen. Er wordt op 
gewezen, dat de gereformeerden in hun strijd voor reformatie en kerkherstel altijd hebben 
aangedrongen op het oefenen van geduld onder het beslag van Gods Woord. 
De HGK zeggen daar onder meer over: ‘Het is terecht dat u erop wijst dat geduld een 
schriftuurlijke zaak is. Maar geduld is niet oneindig. Het tienstammenrijk ging in 
ballingschap, en later ook de stam Juda, en in het jaar 70 werd Jeruzalem verwoest. Het niet 
oneindig zijn van het geduld van de HERE geldt ook voor de nieuwtestamentische kerk. In 
Openbaring 2:5 zegt de Here Jezus Christus tegen de gemeente van Efeze: “... bekeer u ... 
Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u 
niet bekeert”.’ En, zo stelt men, een plurale kerk zal niet zo gauw uitwerpen en er is toch 
sprake van dwang als je medeverantwoordelijk bent voor besluiten van meerdere 
vergaderingen. ‘De Here zegt in zijn Woord daarover: doet dan niet met hen mee (Ef. 5:7). 
Van die “dwang”, dat juk, hebben wij ons daarom na uitvoerige waarschuwingen en oproepen 
moeten vrijmaken.’ 
 
Het is fijn dat de HGK erkennen dat men geduld moet hebben. Maar ik moet zeggen dat die 
erkenning niet zoveel ruimte krijgt. Het geduld is niet erg groot. De ballingschap laat 
inderdaad zien dat Gods geduld niet eindeloos is. Maar duurde het geduld van de Here niet 
heel wat langer dan de tien à twintig jaar, laten we zeggen de dertig jaar dat de HGK geduld 
geoefend hebben? En was de toestand in Samaria, Juda en Jeruzalem niet even iets anders dan 
in de GK anno 2003 en volgende jaren? We zijn het erover eens dat de Here in Openbaring 2 
de gemeente in Efeze dreigt met het wegnemen van de kandelaar. Zijn we het er ook over 
eens dat het de Hére is die dat zal doen? Dat lijkt mij iets anders dan dat circa 1500 gelovigen 
uitmaken dat de kandelaar ergens verdwenen is. 
Ziet men niet dat de oproep van Paulus in Efeziërs 5:7 gedaan wordt in een situatie waarin de 
drogreden (vs. 6) opgeld deed, dat men met een leven in hoererij, onreinheid, hebzucht etc. 
(vs. 3v) erfgenaam van Gods koninkrijk kon zijn (vs. 5)? Kun je dat overzetten op een 
kerkgemeenschap waarin de ‘vrijheid van de profetie’ (de ruimte om naar Gods Woord te 
preken en te spreken) bestaat? Trouwens, bedoelt de Here met ‘doet dan niet met hen mee’ dat 
men in Efeze om genoemde drogreden met de gemeente moet breken? Als de Here dat niet 
zegt, waarom maken de HGK dat er dan van? (Over biblicisme gesproken!) 
 
Begrijpelijk 
 
De reactie van Mariënberg stelt teleur. Dat is verdrietig. Ik kan het tot op zekere hoogte wel 
begrijpen. Rond de onttrekking aan de Gereformeerde Kerken zijn grote woorden gesproken. 
Daar heeft de eindredacteur van ons blad al eens op gewezen en voor gewaarschuwd. De 
Gereformeerde Kerken zouden geen ware kerken meer zijn, ontrouw, afval etc. Men meende 
dit voor God te kunnen verantwoorden. Maar hoe groter de woorden, des te moeilijker is het 
om kritisch naar eigen mening, keus en positie te kijken. Misschien kon daarom ook van 
tevoren al wel een negatieve reactie verwacht worden. Toch is het goed dat de synode van 
2005 zich er daardoor niet van liet afhouden om dit appèl te doen. Immers, ook als men er niet 
aan toe is om open in gesprek te komen met elkaar, dit appèl blijft evengoed een signaal dat 
de broeders en zusters ons, ondanks verschil van inzicht en positie, na aan het hart liggen en 



dat we hen niet kwijt willen of wilden. Ik hoop dat men ook deze Kroniek, kritisch-
teleurgesteld als die is, welwillend wil lezen als eenzelfde signaal. 
 
 
 
 
Onlangs mochten ds. P. Niemeijer en ds. J.W. van der Jagt hun 25-jarig ambtsjubileum 
vieren. Dat is ook in Nader Bekeken een gelukwens in de Here waard. In de afgelopen jaren 
hebben beiden veel energie mogen steken in de stichting Woord en Wereld en in ons blad. Wij 
vermelden het met erkentelijkheid en voegen aan deze gelukwens een zegenbede voor de 
toekomst toe. Moge de Here nabij blijven met zijn genade en kracht! 
 
De redactie 
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