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De regie
bij een fusie
1. Commentaar bij de kerkorde
De fusie tussen GKv en NGK nadert
met rasse schreden. In dat proces
spelen de Regiegroep (RG) en de
Werkgroep Toekomstige Kerkorde
(WTK) een sleutelrol. Feitelijk alles
loopt via de trechter en de zeef
van dit kleine, selecte gezelschap.
Vanuit drie gezichtspunten wil ik
dat belichten. De onderstaande
onderdelen zijn daarom goed
afzonderlijk te lezen.

N

adat de nieuwe kerkorde in eerste lezing was vastgesteld, mochten de classes en regio’s hun inbreng
leveren. Hun suggesties en wijzigingsvoorstellen liggen
nu op de tafel van de gezamenlijke vergadering van de
Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering
van de NGK, voorzien van commentaar van de WTK. Hoe
reageert de WTK op de voorstellen? Als voorbeeld gebruik ik
het commentaar bij de voorstellen vanuit een van de classes.

Arme dominee...
Deze classis stelde voor om bij de taakomschrijving van de
dienaar van het Woord (art. B4.1) weer toe te voegen dat hij
geroepen is valse leer te weerleggen en dwalingen aan te wijzen. In de kerkorde van de GKv werd dit expliciet benoemd als
taak van de predikant (art. B9.2) naast de verkondiging van
het evangelie en de bediening van de sacramenten (art. B9.1).
Maar het ontbreekt in de nieuwe kerkorde.
De reactie van de WTK op het voorstel luidt: ‘Wie het Woord
van God helder wil verkondigen, ontkomt er inderdaad niet
aan om het af te schermen tegen verdraaiing van Gods waarheid, allereerst in ons eigen mensenhart. In die zin is het een
onafscheidelijk aspect van wat er nu staat als kerntaak voor
de predikant. Het is echter minder vruchtbaar om dwalingen
te weerleggen buiten de verkondiging van Gods evangelie om.
Het moet immers niet iets worden van ‘gelijkhebberij’ door
het wegzetten van de ander. Het gaat om de klaarheid van
Gods woord! Vandaar dat we het aanwijzen van valse leer
niet noemen als afzonderlijke taak voor de predikant, maar
impliciet veronderstellen als onontkoombaar aspect van de
verkondiging.’
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Wat gebeurt hier? Eerst wordt het bestrijden van dwalingen
voorgesteld als iets persoonlijks: het eerste gevechtsterrein
is het eigen mensenhart. Daar zit natuurlijk een kern van
waarheid in, maar dat is niet het punt waar het om gaat. Zo’n
opmerking leidt af van de vraag of ook buiten de Woordverkondiging vanaf de preekstoel een dienaar van het Woord
geroepen is dwalingen en valse leer te ontmaskeren en te
weerstaan.
Vervolgens wordt dat in een negatief frame gezet: buiten de
woordverkondiging kan het weerleggen van dwalingen iets
krijgen van ‘gelijkhebberij’ of ‘wegzetten van de ander’. Alsof
dat aan de orde zou zijn. Het gaat er toch om dat de gemeente bij Christus en Zijn Woord leeft en een belijdende gemeente
blijft, en dat de voorganger erop toe moet zien dat iedereen
blijft bij de gezonde leer en de heilzame heerschappij van Jezus Christus? Paulus droeg ons op om iedere spitsvondigheid
neer te halen en iedere gedachte krijgsgevange te maken om
haar aan Christus te onderwerpen (2 Kor. 10:5). En hij spoort
de dienaar van het Woord Timotheüs aan: ‘Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal
oordelen over levenden en doden, ik bezweer je bij zijn komst
en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen,
of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met
alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd
dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar
leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten” (2 Tim. 4:2). Het
klonk met de hoogste ernst bij de bevestiging in het ambt van
vele, vele dienaren van het goddelijke Woord! En zij beloofden
daaraan hun trouw. Hoe kun je dat ooit typeren als gelijkhebberij en wegzetten van de ander? Wat is dat voor benadering?
Dan volgt de zin: ‘Het gaat om de klaarheid van Gods Woord’.
Precies. Maar blijkbaar mag de dienaar van dat Woord daar
niet voor opkomen buiten de preekstoel. Overigens klinkt dit
argument wel paradoxaal. Heeft de synode van Goes 2020
deze ‘klaarheid’ niet on-klaar gemaakt door de Schrift
multi-interpretabel te verklaren?

Arme ouderlingen…
Deze beweging staat niet op zichzelf. Een ander voorstel van
deze classis was om niet slechts te zeggen dat de ouderlingen
de gemeente moeten aansporen tot ‘een leven met de Heer’,
maar weer de tweeslag van leven én leer op te nemen: ‘aansporen tot een leven met de Heer vanuit de gezonde leer’.
De WTK typeert deze uitbreiding evenwel als ‘een versmalling, alsof leven met de Heer vooral een kwestie is van blijven

bij de goede leer’. Merkwaardig. De classis beweerde dat niet
en bedoelde dat ook niet. Bovendien valt volgens de apostelen
en de gereformeerde confessies onder de gezonde leer ook
het goede, christelijke leven in gebed en wet. De WTK maakt
van het voorstel van de classis een suggestieve karikatuur die
dient om het voorstel af te wijzen.
Deze misleidende manier van argumenteren is symptomatisch. De classis stelde ook voor om de taakomschrijving van
de oudsten – toerusting door middel van prediking, catechese, onderricht, pastoraat en diaconaat – weer uit te breiden
met ‘het bestrijden van invloeden en denkwijzen, die met de
zuivere leer in tegenspraak zijn of schade doen aan een heilig
leven’ (zoals in art. 48.3 GKv-KO). Óf leer en leven met elkaar
verweven zijn! Alle leer heeft praktische gevolgen.
De WTK beweert dan dat het artikel over de taakomschrijving
gaat over de inzet van alle ambtsdragers bij opbouw van de
gemeente en dat dit al elders aan de orde is geweest. Punt.
Opnieuw wordt de kwestie in geding gemaskeerd. Nergens
wordt meer expliciet genoemd dat ook ouderlingen geroepen
zijn te waken over de kudde en dáárom erop moeten toezien
dat de gemeente ‘blijft bij de zuivere leer en daar ook daadwerkelijk uit leeft’, zoals het huidige GKv bevestigingsformulier zegt.

Arme gemeente…
En ook deze afwerende reactie staat niet op zichzelf. Al
eeuwen bestaat de regel dat bij een bezwaar tegen de gezamenlijke belijdenis de bewijslast rust bij de bezwaarde. De
classis stelde voor ook deze regel te handhaven. De confessie
is immers de door de heilige Schrift bepaalde, gezamenlijke
norm (‘norma normata’), juist vanwege de klaarheid van Gods
Woord: hier staan we als geloofsgemeenschap met elkaar
voor! Dit is ons akkoord van eenheid en kerkelijk samen-leven.
Maar de WTK typeert ook dat als een onnodige versmalling:
‘ook degene die de belijdenis wil verdedigen, behoort dat te
doen vanuit Bijbelse grondslagen’. Dat klinkt logisch en lijkt
begrijpelijk. Toch mist hier een essentieel onderdeel. Want
hoe voorkom je dat de gereformeerde confessie in de gemeente discutabel wordt, bijvoorbeeld doordat een voorganger
publiek iets in twijfel trekt? In dat geval mag een raad zich
toch op de gezamenlijke confessie beroepen, als gezamenlijke
verwoording van wat God in de Schrift ons leert en als ons
akkoord van kerkelijke eenheid? De gemeente mag en moet
beschermd worden tegen de spitsvondigheid en eigenzinnigheid van ambtsdragers of gemeenteleden. Er is altijd ruimte
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om vragen en twijfels aan de orde te stellen, maar de aangewezen weg daarvoor is die van een gravamen bij een kerkelijke
vergadering. De WTK laat dus een essentieel principe in de
gereformeerde kerkregering achterwege en verlaat het aloude
spoor van de confessioneel-gereformeerde omgang in de
gemeente.
En dus wordt ook het voorstel uit deze classis om weer het basisprincipe op te nemen dat in de gemeente geen propaganda
gemaakt mag worden voor afwijkende opvattingen (vgl. art.
D56b GKv-KO) niet gehonoreerd. Want wat is propaganda?
vraagt de WTK. Wanneer zijn het legitieme vragen? Een open
gesprek moet toch mogelijk zijn? De onbeantwoorde vragen
veroorzaken een mistgordijn en belemmeren helderheid.

Geen gehoor
De trend wordt steeds duidelijker. De WTK maakt gebruik
van karikaturen, negatieve frames, onjuiste suggesties en niet
ter zake doende argumenten om voorstellen uit den lande af
te serveren. Het is verontrustend hoe weinig feeling de WTK
heeft voor basale principes in de gereformeerde kerkregering. En dat terwijl de synode in 2017 besloot en beloofde de
eenheid te zoeken in overeenstemming met die principes. Dat
klonk geruststellend. Maar blijkt dat besluit achteraf misschien een fopspeen? Want wat blijft er van die principes
– waar we in 2014 ons als kerken nog massaal achter schaar-
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den! - over? Een classis die daarop wijst en ze op bijbelse
gronden wil handhaven, krijgt geen gehoor meer. Is de regie
wel in vertrouwde handen?
Waar leidt dit toe? Ik zie een dominee die als dienaar van het
goddelijke Woord wordt teruggedrongen naar de preekstoel
en ongezonde afwijkingen niet daarbuiten mag aanwijzen
(gelijkhebberij!). Hij mag niet meer terugvallen op de gezamenlijke belijdenis.
Ik zie oudsten die hem daarin niet hoeven te ondersteunen
en bij te vallen. Ze hoeven het zelfs niet inhoudelijk met
hem eens te zijn, al heeft hij confessioneel het volste recht
van spreken. Zo raakt de voorganger in een stormachtig
krachtenveld geïsoleerd en op zichzelf teruggeworpen. Als
confessioneel-gereformeerde voorganger moet je wel over een
bovenmenselijke moed en een sterke ruggengraat beschikken
om hierin vrijmoedig te functioneren en langdurig staande te
blijven.
En ik zie een gemeente die beweert een belijdende gemeente
te zijn, maar met de nieuwe kerkorde bloot mag staan aan
allerlei wind van leer. In en vanuit de gemeente mag in een
open gesprek alles aan de orde worden gesteld, ook wanneer
dat schuurt met het gereformeerde belijden.
En zo ontaardt de gemeente in een postmoderne kruiwagen
vol kwakende kikkers… De boodschap van het heilig Evangelie
gaat ten onder aan onze menslievendheid. En met al onze
goede bedoelingen raakt de ware eenheid zoek.

Wat is propaganda?
vraagt de WTK. Wanneer zijn
het legitieme vragen? Een open
gesprek moet toch mogelijk
zijn? De onbeantwoorde vragen
leggen een mistgordijn
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2. Een eigenmachtig plan

D

e krantenkop (ND 2 sept.) trok meteen mijn aandacht:
‘Plan voor meer jongeren en vrouwen in bestuur fusiekerk’. Nieuwsgierig las ik verder: ‘“Synodes hebben
een slecht imago bij kerkleden. De landelijke kerkelijke
vergaderingen staan bekend als saaie, taaie mannenbolwerken. Ze hebben in de beleving van veel kerkleden weinig te
maken met lokaal kerk-zijn. Kerkleden ervaren synodewerk als
‘Verweggistan’ en associëren het vooral ‘met meningsverschillen en onenigheid’”, staat in een vrijdag verschenen rapport
van de Regiegroep die de eenwording van de vrijgemaakt- en
Nederlands Gereformeerde Kerken voorbereidt.’
Hoe komt de Regiegroep (RG) hierbij? vroeg ik me af. Wat is
het probleem en waarom houdt zij zich hiermee bezig?

Ongevraagd advies
In het rapport over haar werkzaamheden is de RG daar duidelijk over. Ze kreeg de opdracht om de Werkgroep Administratieve Ondersteuning (WAO) te adviseren bij de voorbereiding
van de GS en LV 2022 op administratief en logistiek vlak. Een
beperkte opdracht dus. Maar ‘wij als RG zien het als onze
verantwoordelijkheid om een breder perspectief te schetsen…’. Volgens de RG zijn namelijk het functioneren van en de
afvaardiging naar de synode meebepalend voor het welslagen
van de eenwording op langere termijn. Ook al had ze eerder
zelf gewaarschuwd geen nieuwe, nog niet uitgekristalliseerde
onderwerpen op tafel te leggen, ook al past het niet binnen de
gegeven opdracht, toch lanceert ze nu vrijmoedig een aantal

ideeën over een synode nieuwe stijl om daarmee een proces
van bezinning op gang brengen.
Dit laat opnieuw iets zien van de eigenmachtige rol die deze
groep zichzelf toebedeelt. Deze ‘Regie-cratie’ zit al jaren
door het fusieproces heen geweven.1 Vrijwel alles verloopt
via de trechter en zeef van deze groep. Ook nu trekt ze een
verantwoordelijkheid naar zich toe waar geen kerk om vroeg
en waarvoor ze geen opdracht kreeg. Haar ideeën kunnen
verstrekkende gevolgen krijgen, maar komen op een volstrekt
onkerkelijke manier op de synodetafel. Dat maakt natuurlijk
benieuwd naar de observaties en argumenten.

Gebrek aan diversiteit
Met betrekking tot het functioneren van de landelijke vergaderingen noemt de RG (op p. 28 van het rapport) twee problemen: de moeite om voldoende afgevaardigden te vinden en
het gebrek aan diversiteit in de afvaardiging. Met dat laatste
bedoelt ze vooral dat de synodes ‘mannenbolwerken’ zijn en
dat vijftig-minners er een uitzondering vormen. Ook de culturele achtergrond van de afgevaardigden is weinig divers.
De RG zegt dat er naar de oorzaken van deze problemen
– ‘want zo beleven we ze’ – weinig onderzoek is gedaan
(welk onderzoek er dan wel is, wordt niet aangegeven), maar
1 Eerder schreef ik over de Regie-cratie van
deze groep, Nader Bekeken jrg. 28, nr 1, p. 10
en 11.
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afgaande op haar eigen indruk noemt ze een aantal factoren.
Enerzijds zoekt ze die in de afstand die kerkleden ervaren tot
het synodewerk en het negatieve beeld dat ze ervan hebben
(het is iets voor oude mannen, het gaat vooral over regels en
er is veel onenigheid). Anderzijds meent ze dat de huidige
werkwijze van de synode een (te) zware belasting voor de
afgevaardigden is vanwege de vele vergaderdagen, de lange
doorlooptijd en de onzekere planning.

Van bovenaf moet
gewerkt worden aan
probleembewustzijn bij de
regio’s en kerken. En dan
breekt mijn klomp
Probleemanalyse
Het is natuurlijk allemaal nattevingerwerk van de RG. Maar
bij sommige observaties kun je je wel wat voorstellen en
mogelijk dragen deze factoren inderdaad bij aan de gesignaleerde moeiten.
Toch klinkt het niet logisch. Wat is volgens de RG de oorzaak
van de moeite om afgevaardigden te vinden en het gebrek
aan diversiteit? Je krijgt de indruk dat dat vastzit op het
negatieve beeld, de afstand en de werkbelasting. Maar eerder
(op p. 27) heeft ze juist het omgekeerde beweerd: een gebrek
aan diversiteit wordt in deze tijd steeds meer als negatief
beleefd en roept vervreemding op. Dan is dus het gebrek aan
diversiteit geen gevolg, maar medeoorzaak van de negatieve
beeldvorming.
En zo verklaart de RG zelf het ontbreken van diversiteit in de
afvaardiging tot probleem.
Maar waarom zou dat het geval zijn? Zijn de gevoelens van
deze tijd dan zo maatgevend? Waarom dan? Hoe dan ook,
de RG adviseert om te investeren in het vergroten van de
diversiteit van de afvaardiging naar de synode. De regio’s
krijgen hierin een cruciale rol toebedeeld. Zij moeten structureel aandacht aan het thema geven en stimuleren dat er
meer vrouwen en jongeren afgevaardigd worden. De RG doet
daarvoor concrete aanbevelingen, zoals het inrichten van een
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proces van talent-scouting en het benoemen van adviseurs uit
ondervertegenwoordigde categorieën (young adult representatives, female and ethnic advisors, naar Amerikaans voorbeeld).
Zo kan een kweekvijver ontstaan van jongeren die later afgevaardigde kunnen worden.
Overigens zegt de RG dat de aangedragen oplossingen staan
of vallen met de aanwezigheid van probleembewustzijn bij
de regio’s en kerken. Daar moet dus van bovenaf aan gewerkt
worden. En dan breekt mijn klomp. Hebben de kerkleden dan
toch niet zoveel last van de gesignaleerde negatieve gevoelens? Deugt de probleemanalyse wel? Is gebrek aan diversiteit
wel het werkelijke probleem?

Ondiep
De RG geeft zelf aan dat er dieperliggende geestelijke en
culturele factoren meespelen, die ook in andere kerken en
maatschappelijke sectoren werken. Dat werkt ze echter niet
uit. Het blijft dus bij een oppervlakkige ‘analyse’. Maar wanneer de diagnose tekortschiet, zal het aangereikte medicijn
niet werken.
Zowel voor het gebrek aan diversiteit als voor de moeite om
afgevaardigden te vinden, zoekt de RG het vooral in organisatorische oplossingen. Een grotere betrokkenheid en meer
inzet en enthousiasme zou kunnen ontstaan door een sterkere vertegenwoordiging van de diverse ‘groepen’ in de kerken.
Verbinding door representatie, zeg maar.
Eerlijk gezegd geloof ik daar niet in. De oplossing gaat volstrekt voorbij aan die diepere en geestelijke factoren, maar
ook aan wat ten diepste onze onderlinge band vormt: dat de
Zoon van God zijn gemeenten vergadert en onderhoudt in de
eenheid van het echte geloof (HC. antw. 54). Het welslagen
van de kerkelijke eenheid op langere termijn ligt op dát vlak.
Daarom ook worden naar kerkelijke vergaderingen ambtsdragers afgevaardigd. Niet als vertegenwoordigers en belangenbehartigers van een of andere gender- of culturele groep,
maar als zaakgelastigden namens Jezus Christus. Ik mis
daarom in het hele verhaal een helder zicht op het ambt.
En ik mis kerkelijk denken. Op een landelijke vergadering zijn
de kerken aanwezig, door middel van hun afgevaardigden.
Het is geen demo-cratie, maar een Christo-cratie. Maar dat
gezichtspunt ontbreekt pijnlijk, al aan het begin van de nieuwe kerkorde. En hier functioneert het totaal niet. De diepe
eenheid van de kerken ligt in het blijven bij de geloofsgehoor-
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De diepe eenheid van
de kerken ligt in
het blijven bij de
geloofsgehoorzaamheid
aan onze Heer en
Zijn Woord. Hoezo
dan talent-scouting,
kweekvijvers,
groepsrepresentatie
en zo meer…?
zaamheid aan onze Heer en Zijn Woord en de daarin vervatte
heilzame leer, en bij de eendracht van het ware geloof in alle
facetten van het kerkelijk leven. Hoezo dan talent-scouting,
kweekvijvers, groepsrepresentatie en zo meer…?
Deze benadering heeft ook iets paradoxaals. Bij het issue
man/vrouw en ambt wordt vaak aangedragen dat er in
Christus geen onderscheid is (Gal. 3:28) en dat daarom ook
vrouwen tot alle ambten toegelaten kunnen worden. Maar

nu maakt de RG ineens wel nadrukkelijk onderscheid tussen
groepen op basis van geslacht, leeftijd en cultuur en moet er
gewerkt worden aan ‘probleemoplossing’.

Impact
De Regiegroep legt geheel eigenmachtig zaken op de landelijke vergadertafel.
De impact van zo’n opstelling reikt veel verder dan alleen dit
issue. Feitelijk kwam deze nieuwe kerkorde al ongevraagd als
een konijn uit de hoge hoed van de Regiegroep. De classis
Ommen bracht het volgende in: ‘Er worden door het aannemen van deze kerkorde dingen in de kerken veranderd,
losgelaten of ingevoerd die nooit in de kerkelijke weg aan de
orde zijn gesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het impliciet
vrijgeven van kindercommunie, het bedienen van sacramenten door ouderlingen, het al dan niet beleggen van diensten
op kerkelijke feestdagen, het niet langer handhaven van de
bepaling “toe te zien” op het kerkelijk bevestigd worden van
huwelijken. Zo komt er een heleboel in beweging, terwijl de
onderscheiden onderwerpen nooit op kerkelijke wijze aan de
orde gesteld zijn en in de kerkelijke weg gewogen.’
Wat mij betreft heeft dit hele fusieproces, ondanks alle hooggestemde woorden, confessioneel en kerkelijk weinig niveau
en kaliber.
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3. Een misplaatst machtswoord

H

et beeld blijft mooi gevonden: de fusie is als een huwelijk. Na een voorzichtig begonnen verkering en een
huwelijksaanzoek in 2014, is de trouwdatum inmiddels
gepland: per 1 mei 2023 kan het nieuwe kerkverband
van de Nederlandse Gereformeerde Kerken een feit zijn. Hoog
tijd om het huis in te richten en er samen in te trekken. Wat
betekent die trouwdatum voor je eigen gemeente?

Woninginrichting
Die vraag stelt ds. R.J. Vreugdenhil aan de orde in het blad
Onderweg (16 juli 2022). Belangrijk is, zegt hij, dat het niet gaat
om een fusie van landelijke bedrijven die directe gevolgen
heeft voor de plaatselijke filialen, maar om een hereniging van
kerkverbanden. Daarom moet er voor de trouwdatum worden nagedacht over de inrichting van het huis, het nieuwe
kerkverband. Wat worden de huisregels voor de onderlinge
omgang? Hoe zorg je voor een goede opleiding in de kerk?
Zelf vind ik de vergelijking met woninginrichting niet sterk.
Het wekt de suggestie dat het louter om praktische zaken
gaat. Maar bij de voorbereiding op een huwelijk komt meer
kijken dan het inrichten van een huis. De ordening van het
samen leven is wel wat anders. En daar gaat het over.

Zelfstandig?
Vanaf de trouwdatum ligt er voor de gemeenten volgens
Vreugdenhil een uitnodiging ‘om plaatselijk één te worden,

maar zonder druk, zonder noodzaak. We hechten aan de
zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente’.
Ik waag het dat laatste te betwijfelen. Want even later schrijft
hij: ‘Per 1 mei zijn de beide kerkverbanden één geheel. Elke
plaatselijke kerk is vanaf die datum een deel van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Een
kerkenraad kan voor of na 1 mei uiteraard besluiten om uit
het kerkverband te gaan. Geen kerk is verplicht om in het
kerkverband te blijven. Maar er ontstaat wel een nieuwe werkelijkheid: een ander kerkverband dan de twee oude. Met een
nieuwe kerkorde, een nieuwe naam, een anders georganiseerde regionale samenwerking.’
Hier wordt wel degelijk iets van druk en noodzaak op de
kerken gelegd. Ook al besluit je misschien om niet plaatselijk

Ook al besluit je misschien
om niet plaatselijk één te
worden, je wordt wel min
of meer gedwongen om
regionaal mee te doen, als
gemeente, als kerkenraad
en ook als predikant

JAARGANG 29
NOVEMBER 2022 #11

373

één te worden, je wordt wel min of meer gedwongen om
regionaal mee te doen, als gemeente, als kerkenraad en ook
als predikant. Wat moet je anders? Hoe je het ook wendt of
keert, er zijn ingrijpende gevolgen voor de plaatselijke filialen
én filiaalhouders.

Huiver…
Hoeveel blijft er feitelijk over van dat respect voor de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk? Of van andersdenkenden? Die vraag klemt temeer omdat Vreugdenhil het nieuwe
kerkverband ineens uiterst principieel neerzet: ‘Tegelijk ben
je als kerk altijd deel van het grote geheel. Van Christus’ kerk,
wereldwijd en eeuwen omvattend. Concreet van een verband
van kerken waarin we geestelijk en praktisch er voor elkaar
zijn. Als je jezelf als kerk daarvan losdenkt of -doet, heb je de
Heer van de kerk tegenover je.’
Ik schrik…. en ik huiver….
Wil Vreugdenhil zeggen dat Christus achter dit nieuwe kerkverband staat… en dat wie daarin niet meegaat, Jezus Christus tegenover zich vindt? Hoe weet hij dat? En dat terwijl heel
wat buitenlandse zusterkerken de banden hebben verbroken
en de International Council of Reformed Churches onlangs
de vrijgemaakte kerken unaniem (!) heeft geroyeerd als lid.
Hoezo het nieuwe kerkverband deel van de gereformeerde
wereldkerk?
Vreugdenhil lijkt zijn eigen mening te identificeren met die
van onze Heer. Maar loop je zo niet het risico om Jezus Christus voor je eigen karretje/kerkverband te spannen en zijn heilige naam daarvoor te gebruiken? Dat is overigens niet nieuw.
Na de zestiger jaren werd de naam van Christus moeiteloos
verbonden aan de scheuring, om recent met evenveel gemak
gekoppeld te worden aan de eenwording en fusie.

Protest!
Ik wil hier een scherp protest laten horen. Want dit functioneert als een dwingend machtswoord. Je associeert de zaak
van Jezus Christus met die van jezelf en geeft daar messiaanse pretenties aan. Verdere argumentatie is dan niet nodig,
toetsing aan Gods Woord kan achterwege blijven. Je plaatst
de ander buitenspel en het gesprek slaat dood. Hoezo geen
druk en noodzaak om mee te gaan en één te worden?

Toetsen
Zeker, ook ik geloof heilig dat de vergadering van de kerk een
zaak van de Zoon van God is. De eendracht wordt immers
door de Geest gewerkt, door middel van de gehoorzaamheid
van het geloof aan Christus’ Woord. Zo’n proces moet dus te
allen tijde ‘sympathetisch-kritisch’ getoetst worden aan zijn

Hoe goed is dat Woord in
dit nieuwe kerkverband
beschermd en de
verkondiging naar de
gezonde leer gewaarborgd?

Woord. Maar hoe goed is dat Woord in dit nieuwe kerkverband beschermd en de verkondiging naar de gezonde leer
gewaarborgd? Wat maakt dat de bijbelse taak van oudsten
om te onderwijzen en dwalingen te weerleggen niet meer
terugkeert (of mag terugkeren?) in de taakomschrijving van
ouderlingen? Waarom mag een dienaar van het goddelijke
Woord niet buiten de preekstoel dwalingen aanwijzen? Waarom wordt de schriftuurlijke tolerantie moeiteloos ingeruild
voor de humanistische variant, zonder dat er enig gesprek
over gevoerd wordt? Ik schrik terug voor de grote woorden en
de stellige bewering dat Jezus Christus daarachter staat.

Macht?
Terecht schrijft Vreugdenhil dat in de kerk een goede rechtsgang geborgd moet worden, bijvoorbeeld tegenover machtsmisbruik. En volgens de WTK staat het buiten kijf dat machtsmisbruik kwalijk is. De vraag is alleen, zegt ze, ‘hoe je het kunt
bestrijden zonder zelf te vervallen in machtsmisbruik.’ Wat
bedoelt ze daarmee? Valt machtsmisbruik nu wel of niet te
‘regelen’?
Ontkomt de Regiegroep zelf wel aan dat gevaar? Hoe kan
het dat ze zich eigenmachtig buiten opdrachten begeeft en
ongevraagd een advies op de landelijke tafel legt met mogelijk
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ingrijpende gevolgen voor alle kerken? En wat is de dwingende claim aangaande de positiekeus van Jezus Christus anders
dan een machtswoord? En hoe kan het dat er een nieuwe
kerkorde wordt aangenomen waarin tal van zaken worden
veranderd, losgelaten of ingevoerd die nooit in de kerkelijke
weg aan de orde zijn gesteld? De kerken worden in dit proces
meegezogen, maar de regie is hen al lang uit handen genomen. Wat heeft dit nog met gereformeerde kerkregering te
maken? De classis Ommen heeft gelijk: we komen – anders
dan in 2017 beloofd! - in een ander type kerkverband terecht. 2
Gedane beloften worden niet waargemaakt.

Onrustig
Dat maakt me al geruime tijd heel onrustig. Hebben we – het
moet maar een keer hardop gezegd worden – niet gewoon te
maken met een fusieproces waarbij de regie in handen van
enkelingen ligt en macht en invloed een ongezond grote en
sturende rol spelen? Organisatorisch pragmatisme gaat daarbij boven het bijbelse en kerkelijk principe.
Laat duidelijk zijn: ook ik verlang sterk naar eenheid, aangespoord door Christus’ hartstochtelijk gebed en tot Zijn meerdere eer en glorie. Opdat de wereld in Hem gelove. Maar niet
ten koste van Zijn woorden en door heel wat gezonde, bijbelse
en (daarom) gereformeerde principes overboord te gooien.
Niet ten koste van de verkondiging van het heilig Evangelie!

2 De classis Ommen constateerde bij haar besprekingen dat deze kerkorde een principieel
ander kerkrecht weerspiegelt dan wat de
gereformeerde kerken tot op heden steeds
juist hebben geacht. Wie deze kerkorde voor
zijn rekening neemt komt in een ander type
kerkverband terecht. We verschuiven van
een presbyteriaal-synodaal kerkrecht naar
een congregationalistisch/independentistisch kerkrecht. Binnen de classis bestaat
daar grote moeite mee.
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