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Afscheid van Dordt 
 

In december van het afgelopen jaar is de zogenaamde Nationale Synode gehouden. Ik 

schreef daar al eerder over. Eigenlijk was ik niet van plan dat in deze Kroniek weer te 

doen. Dat ik er toch over schrijf, komt door het interview dat Knevel & Van den Brink 

op 8 december met de voorzitter van de synode ds. G. de Fijter hadden. Het is namelijk 

ontdekkend wat hij opmerkt over de Remonstrantse Broederschap. De citaten komen 

uit een levendig gesprek en lopen dus niet altijd helemaal correct. 

 

De interviewers gaven ds. De Fijter gelegenheid om uiteen te zetten wat de bedoeling van 

deze synode was. Hij zette haar in het teken van het ‘sorry-zeggen’. We moeten ‘sorry’ tegen 

de samenleving zeggen om het opgeheven vingertje waarmee de kerk gesproken heeft. 

Daarmee heeft ze haar eigenlijke taak verwaarloosd om als christenen te zeggen ‘waar wij de 

kracht en de inspiratie vandaan vinden om in deze samenleving op een zo zorgvuldige en een 

manier vol van compassie aanwezig te zijn’. 

Even later in het gesprek gaat het ook over een ‘sorry-zeggen’ van kerken tegen elkaar. Van 

het opgeheven vingertje is ‘naar binnen toe ook het geval geweest als het gaat om kerken 

onderling (…) dat is toch ellendig dat dat allemaal gebeurd is. En dat wordt dan vaak breed 

uitgezet in de samenleving dat mensen zeggen: wat moet ik eigenlijk in de kerk.’ 

 

Remonstranten blijven weg 

Dit komt terug wanneer de interviewers vragen naar de afwezigheid in Dordrecht van de 

Remonstrantse Broederschap. Die heeft te kennen gegeven niet naar Dordrecht te komen. We 

luisteren weer even naar De Fijter: ‘Dat is een heel verdrietige zaak, vind ik persoonlijk, 

omdat vanaf het allereerste begin de Remonstrantse Broederschap erbij geweest is en er nog 

bij is in de persoon van dr. Eginhard Meijering. (…) die heeft het helemaal mee gedragen. 

Nou ja, als je nou na bijna 400 jaar weer een keer begint met een nationale synode dan moeten 

wij (hij bedoelt de remonstranten, JWvdJ) even gaan zeggen wat er allemaal gepasseerd is in 

die tijd. Nou, dat zet naar ons idee veel te veel een stempel en is nog niet aan de orde.’ Van 

den Brink: ‘Het is wel een manier van sorry zeggen.’ De Fijter: ‘Ik vind ook dat je sorry kunt 

en moet zeggen maar dat moet je doen op een moment dat de kerken officieel bij elkaar zijn 

en dat is in 2018/2019. Wat we nu doen… Knevel: ‘Wacht even: dat is 2018, dat is dus 400 

jaar na die laatste synode.’ De Fijter: ‘Precies, exact 400 jaar.’ Knevel: ‘Als dat pas de plek is 

waarbij je sorry gaat zeggen, ergens, officieel, wat gaat u dan de komende dagen doen, vrijdag 

en zaterdag?’ De Fijter: ‘Wij gaan elkaar in de ogen kijken en wij gaan elkaar in het hart 

kijken en we luisteren naar elkaar in die geloofsgesprekken.’ 

 

Er is natuurlijk meer gezegd in het interview. Het gaat me nu alleen om de opmerking over de 

remonstranten. Als ik die op me laat inwerken, geeft ze een helder beeld van het doel (of een 

van de doelen) waar wat De Fijter betreft, de komende zeven jaar naartoe gewerkt wordt: een 

excuserende uitspraak van officiële kerkelijke vergaderingen tegenover de Remonstrantse 

Broederschap voor wat hun door de Dordtse Synode van 400 jaar geleden is aangedaan. Dat 

kan volgens De Fijter en dat moet. 

 

Waar moet dat excuus over gaan? Het zou kunnen dat het slaat op een excuus over de 

vervolging van de remonstranten van de synode van Dordrecht. Met een dergelijk excuus kan 
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worden ingestemd, al weet ik niet of het aan de kerken is om dat te doen. Maar De Fijter is er 

niet zo helder over. Het interview is ook niet zo’n goede gelegenheid om dat helder te krijgen, 

als dat niet gevraagd wordt. Maar het interview gaat vooral over ‘het geheven vingertje’. Ook 

wil De Fijter graag bereiken dat aan het einde van de gesprekken kan worden gezegd: ‘Ik heb 

jou begrepen. Dat mag een beetje anders zijn dan ik erover denk. Maar wij staan met elkaar 

voor die geweldige boodschap en die geven we door aan de komende generaties.’ Het gaat 

kennelijk om de aanvaarding van verschillen in denken. Dan zal het wel een excuus moeten 

zijn voor de besluiten die de Synode van Dordrecht genomen heeft: de Dordtse Leerregels. Of 

in elk geval een veroordeling van de kerkelijke binding aan die leerregels. En er is nog een 

reden om zo’n excuus te denken. 

 

Leuenberger Konkordie 

Het is niet zo vreemd dat volgens de ex-voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland een 

excuus aan de remonstranten mogelijk en noodzakelijk is. In de PKN heeft namelijk de 

Konkordie van Leuenberg (genoemd naar een plaats in de buurt van Bazel) van maart 1973 

officiële status. 

 

Deze Konkordie is een document waarin gereformeerde en lutherse kerken overeenstemming 

bereikt hebben met betrekking tot een aantal verschillen in de leer van het evangelie. Dat 

betreft onder meer de leer van de verkiezing en de verwerping. 

 

In deze Konkordie wordt met zo veel woorden gesteld: ‘Het getuigenis der Schrift aangaande 

Christus maakt het ons onmogelijk een eeuwig raadsbesluit Gods tot uiteindelijke verwerping 

van bepaalde personen of van een volk te aanvaarden.’ Volgens een van de conclusies die in 

deze Konkordie getrokken worden, heeft de afwijzing van dwalingen die over deze zaak in de 

gereformeerde belijdenissen staan, ‘geen verband met de huidige stand van de leer. Daarmede 

worden de “verwerpingen” die de vaderen hebben uitgesproken, niet als onzakelijk 

aangeduid; zij zijn echter geen belemmering meer voor de kerkelijke gemeenschap.’ 

 

Het zal duidelijk zijn dat we hier met een andere leer te maken hebben dan die we als 

Gereformeerde Kerken belijden in de Dordtse Leerregels hoofdstuk I artikel 6: ‘God schenkt 

in dit leven aan sommigen het geloof, terwijl Hij het aan anderen onthoudt. Dit vloeit voort uit 

zijn eeuwig besluit. Want de Schrift zegt, dat al zijn werken Hem van eeuwigheid bekend zijn 

(Hand. 15:18), en dat Hij alles werkt naar de raad van zijn wil.’ In artikel 15 wordt erkend: 

‘Sommigen is God namelijk in zijn eeuwige uitverkiezing voorbijgegaan.’ Hetzelfde artikel 

zegt daar even later over: ‘Dit is het besluit van de verwerping.’ 

Hier is natuurlijk veel over te zeggen. Evenals over de controverse over deze zaken die er 

vanouds bestaat. Waar het mij nu om gaat, is dat de Leerregels van Dordrecht in de 

Gereformeerde Kerken geldende leer zijn en dat de genoemde Konkordie hiertegenover staat. 

In de PKN heeft men deze tegenspraak tegen de leer van Dordrecht geaccepteerd. Tegen die 

achtergrond is het niet vreemd dat De Fijter een excuus aan de remonstranten mogelijk en 

noodzakelijk vindt. Voor de Gereformeerde Kerken lijkt het me een onbegaanbare weg. 

 

Naïeve deelname 

Dit interview bevestigt wat ik al eerder als kritiek op de bijeenkomst in Dordrecht naar voren 

heb gebracht. Dit initiatief gaat ten koste van de gereformeerde belijdenis. Het interview laat 

ook zien dat we naïef bezig zijn als we de doelstelling van de Nationale Synode zien in het 

zoeken van een goed getuigenis aan de Nederlandse samenleving en er daarom op inhaken. 

De Fijter knoopt het ‘sorry’ voor de samenleving en het ‘sorry’ van de kerken onderling aan 
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elkaar en hij gaat voor op een weg die naar het afscheid van Dordrecht 1618-1619 voert. 

Denken we nu echt dat het één los van het ander te verkrijgen zal zijn? 
 


