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Biedt de kerk veiligheid? 

 

Enschede 5 juni 2012  

Ps. 27:1,3,4     Lezen:  2 Joh     Ps. 119:17,40     Ps. 147:1,5,7 

 

 

Broeders en zusters, 

 

De Studiegroep Midden-Nederland heeft mij verzocht hier vanavond met u na te denken over de 

zorgelijke ontwikkelingen die zich voltrekken in de Gkv. Daar is ook om gevraagd vanuit deze 

regio. Achtergrond daarvan is dat velen steeds meer moeite krijgen met wat ze meemaken in hun 

gemeente of kerkverband.  Kerkleden geven aan: we voelen ons niet veilig meer in de kerk. 

U voelt wel aan: daar is de titel van mijn `lezing uit voortgekomen, 'Biedt de kerk veiligheid?' 

 

Gaat het om een veilig gevoel? 

Bewust heb ik niet gekozen voor de vraag: voelt u zich veilig in de kerk?  

Waarom niet? Omdat we hier dan eindeloze verhalen kunnen uitwisselen over onze ervaringen en 

teleurstellingen. Ons gevóel geeft dan de toon aan.  En dat is zeer persoonlijk en heel subjectief. 

Wanneer voelt u zich namelijk veilig? 

De één kan aangeven: als alles maar bij het oude blijft, oud en vertrouwd. Al die nieuwe toestanden, 

al die drukte in de kerk, daar voel ik me helemaal niet lekker bij.  

Een ander zal zeggen: ik voel me totaal niet veilig bij al dat ouderwetse gedoe, al dat starre 

traditionalisme. Het maakt me somber. Ik wil blij zijn met m'n geloof. Ik voel me niet veilig als daar 

een domper op wordt gezet.  

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 

We hebben uit de Bijbel weet van kinderen van God die zich heerlijk veilig voelden in hun 

vertrouwde tempelstad Jeruzalem. 'Heerlijk toch, vrede, vrede, geen gevaar!'  Het gilde profeten had 

er de mond vol van in hun preekjes voor het volk.  

Totdat de Here er zijn profeet Jeremia op af stuurde en de knuppel in dat hoenderhok wierp. 'Wat 

vrede? Er is helemaal geen vrede!  Het is oorlog! Oorlog onderling, en – wat nog veel erger is: 

oorlog tussen de Here en zijn uitverkoren volk! 'Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, offers 

voor de Baal ontsteken, andere goden nalopen'. En Jeremia moest preken dat het oordeel van de 

Here dichtbij was. De kerkstad zou te gronde gericht worden, en Jeruzalem leeg gemaakt.  

Waarom?  Omdat ze de Here hun Maker, hun eigen trouwe Verbondsgod versmaad hadden. 

 (Jer 7 en 8) 

Voelt u zich veilig? 

Je moest het eens aan de Farizeeën en Schriftgeleerden in Jezus' dagen op aarde vragen. Ze voelden 

zich veilig bij hun godsdienstig systeem en het stipt naleven van allerlei rituele regeltjes, waarmee 

ze zichzelf aangenaam voor God dachten te maken. Maar ze zagen het mooiste bewijs van Gods 

genade voorbij en kregen toen van de eigen Zoon van God het ene oordeel na het andere in de oren 

geslingerd in een repeterend 'wee u!'. 

Voelen wij ons veilig? – wat kunnen we het dan mis hebben! De beslissende vraag is niet: wat wij 

vóelen,  maar of we het zijn! Gevoel kan bedriegen. Maar de werkelijkheid liegt er niet om. 

Hoe krijgen wij oog voor die werkelijkheid? Wanneer ben je veilig? En biedt de kerk dié ook, deze 
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veiligheid? Daar hebben we dan de titel van m'n verhaal: biedt de kerk veiligheid?!  

 

Wie maakt uit wat veilig is? 

Wie zal het zeggen? Zullen we het aan de Here Zelf vragen, de Enige die het ons met gezag kan 

vertellen? Een maand geleden heeft collega Visser daar uw aandacht voor gevraagd, op de 

studieavond die in Hengelo belegd was. Met zijn onderwerp: trouw aan de bijbel. 

Wie zal het ons beter kunnen verzekeren wat veiligheid in de kerk is, dan de Here van de kerk? 

We zijn begonnen met de lezing van de 2e brief van apostel Johannes. 

Waar sprak deze apostel van onze Heiland zo zijn vreugde over uit aan die gemeente die hij met die 

veelzeggende aanduiding  'uitverkoren vrouw' betitelde? 

Dat haar kinderen, de gemeenteleden dus, de waarheid hadden leren kennen.  Dát is al heel wat: als 

je 'de waarheid hebt leren kennen'. Dat is iets waar je zeker van kunt zijn, want dat is de 

werkelijkheid. Daar vergis je je niet mee, daar kom je niet bedrogen mee uit.  

En dat niet alleen.  Hij betuigde ook zijn blijdschap er over dat zij 'in die waarheid wándelden', er 

naar déden.  Leer en leven zijn ook bij Johannes één. 

En wat is dan die 'waarheid'?   Het gaat maar niet om een godsdienstige theorie, of om een stelsel 

regeltjes op papier. Deze waarheid heeft alles te maken met een Persoon! Heel centraal staat Jezus 

Christus, die zelf heeft aangegeven: Ik ben de waarheid en het leven'. 

De verlossende waarheid is dat Hij naar onze wereld is gekomen.  En ieder die deze komst van 

Jezus Christus in het vlees niet belijdt, is een mís-leider, is de ánti-christ.   

En als je niet blijft bij de leer van deze belijdenis, dan 'heb je God niet'. Pas als je in deze leer blijft, 

schrijft Johannes, heb je zowel de Vader als de Zoon.  

Wat klinkt dat rijk: dan 'heb' je God, dan heb je God als Vader, en dan 'heb' je ook de Zoon, je 

Redder.  Wat een diepe warme verbondenheid spreekt hier uit, heel persoonlijk. 

Als je dit bezit, deze God, en deze Zoon die zijn leven voor ons gaf in zijn komst naar onze wereld, 

dan wandel je in de waarheid.  En let er dan eens op hoe alles hier een fijne eenheid is, in dit korte 

briefje van Johannes. Liefde en waarheid staan niet op gespannen voet met elkaar. Bij Gód niet! En 

genade en geboden evenmin. Ook de liefde kent haar 'regeltjes' waarin zij haar liefde bewijst.  De 

Here bewijst ons zijn liefde door ons met zijn wijze geboden te beschermen, veiligheid te bieden. 

Zo houdt Hij ons uit verkeerde handen die zich in deze wereld naar ons uitstrekken.  

Zo komt het ook dat Johannes kan schrijven, als hij vertelt hoe de liefde in óns hart gestalte krijgt : 

en dit is de liefde dat wij naar zijn geboden wandelen'. 

Allerlei valse tegenstellingen die moderne theologie en prediking kunnen maken in leer en leven, 

verdwijnen hier als sneeuw voor de zon van Gods heerlijke waarheid. 

 

Wanneer zijn wij in de kerk veilig? 

Als we blijven bij deze leer.  Als we wandelen in deze waarheid. 'Dan zal', zo begon Johannes zijn 

brief, 'genade, barmhartigheid en vrede met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de 

Zoon van de Vader, in waarheid en liefde'.   

Hier alleen zijn zondaars veilig. En als je deze veiligheid niet zoekt, dan kun je net zo goed in de 

wereld je veilig voelen als in een kerk die leer en leven op haar eigen manier inricht; waar luid 

'vrede, vrede' wordt getoeterd en geblazen, maar het gevaar van Gods oordeel de hoogste 

onveiligheid betekent. 
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Wanneer biedt een kerk veiligheid? Met deze titel wil ik de schijnwerper richten op de 

verantwoordelijkheid van de kerk. Op de verantwoordelijkheid van de uitverkoren vrouwe voor 

haar kinderen; dus die de gemeente heeft voor haar leden. 

Neem de plaatselijke kerk. Dan kun je het oog richten op de voorgangers van de kerkenraad, die een 

extra verantwoordelijkheid hierin hebben. Maar die niet alleen. Ook de gemeente, dus de 

gemeenteleden – en dat zijn wij zelf!  Bieden wij elkaar veiligheid? 

Het geldt niet alleen de plaatselijke kerk. Net zo goed de zusterkerken waarmee wij in kerkverband 

leven. Al die andere gemeentes, dichtbij of verder weg in het land. Al die 'zusters', zustergemeentes, 

die elkaar in het kerkverband bij deze leer hebben vast te houden. Tot in hun gezamenlijke 

samenkomsten toe; de kerkelijke vergaderingen, van classis tot synodes, en andere trefpunten van 

ontmoeting; inclusief kerkbladen en periodieken. 

Ook apostel Johannes spreekt over dit kerkverband. Aan het slot van zijn brief. Als hij de gemeente 

waaraan zijn brief geadresseerd is, de groeten doet  van 'de kinderen van uw uitverkoren zuster'. 

'Uitverkoren vrouwe', net als haar.  Kerkverband dus vanuit het uitverkoren voorrecht dat ze met 

elkaar de liefde en genade van God de Vader mogen genieten, en de vrede van de gekruisigde 

Christus die zijn bloed gaf voor al die uitverkoren gemeentes. Zo op elkaar toezien om elkaar bij die 

schat te bewaren, dat je 'God hebt en Jezus Christus zijn Zoon'. 

 

Wanneer biedt de kerk veiligheid? 

Als ze blijft bij de leer van Christus en in die waarheid wandelt. En zo als 'uitverkoren vrouw' van 

de Here waakt over haar kinderen, Zijn kinderen ook!' 

'Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet 

welkom'.  Dat doet nu de liefde. De liefde voor de Heer; vandaar die vasthoudendheid aan de leer. 

Wie aan de gezaghebbende waarheid van God komt, die veilige norm voor alle leven, die wordt de 

deur van het kerkhuis gewezen. Plaatselijk, ook kerkverbandelijk. 

We hebben dat als Gereformeerde Kerken gestalte gegeven in de binding aan de belijdenis van de 

leer van Christus, de ondertekening van de Drie Formulieren van Eenheid.  

Je ziet het ook verwoord in dat artikel van de NGB dat belijdenis doet van wat zich nu echt als kerk 

van de Here bewijst: de kenmerken van de kerk. Zuivere prediking – dus op de kansel, in het 

catechisatielokaal en in kerkbode-artikelen de leer van onze Here Jezus, de Christus van de 

Schriften uitdragen en onderwijzen.  En tot de sacramenten van doop en avondmaal diegene 

uitnodigen die in verbond staan met de Vader en de Zoon en in deze waarheid willen wandelen. 

En via de kerkelijke tucht eenvoudig in praktijk brengen wat Johannes in zijn briefje opdraagt:  

heet niet welkom wie deze leer niet brengt en daar niet naar wil leven, ontvangt hem niet in uw 

huis. 

 

'Verontrusting' terecht? 

'Waarom zijn er binnen de GKV broeders en zusters verontrust?'   

Dit is één van de vragen die van te voren zijn binnengebracht. 

Een goeie vraag!  Ook een terechte vraag. 'Waar gáát het eigenlijk over?', hoor je wel eens kritisch 

roepen. En dat mag gevraagd.  

Anders gezegd: waar is men toch zo verontrust over? Waar maakt men zich zorgen over? Gaan er 
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dingen dan niet goed? 

Het betekent ook dat wie verontrust is, zich de vraag moet stellen: is mijn verontrusting terecht? 

Koester ik maar niet alleen m'n eigen gevoel, m'n eigen vertrouwdheden of geliefdheden? 

Ook verontrusting dient getoetst te worden aan 'de leer van de Heer'! 

Anders zou je zo maar onwelkom kunnen heten die de Here in zijn kerk vergaderd wil zien. Of zou 

je ook alleen maar kunnen binnenhalen wie van jouw eigen partijtje is. Alsof jouw lievelingsideetjes    

de toegang tot Gods kerkhuis bepalen.  

Juist uit de gelezen brief van Johannes kunnen we leren dat het echt ergens om moet gaan, als je je 

zorgen maakt. En niet maar om iets, maar om God onze Vader, en Jezus Christus Zijn Zoon. 

Dus als je ergens bezwaren tegen hebt, dan moet het echt gaan om dingen die rechtstreeks gaan om 

de wandel met God en met Christus, leer en leven van de wandel in de waarheid. 

Want ook in verontrusting kun je doorslaan;  zoals omgekeerd de misleiders uit Johannes' brief met 

hun afwijkingen van het evangelie doorsloegen, vérder gingen dan wat geschreven stond. In strijd 

met de leer van Christus, of met bindingen bóven de Woorden van God uit.    

Querulanten zijn nog geen reformatoren! En persoonlijk gevoel, of je nu star bent of hyper-

evangelisch, maakt niet de dienst uit in Gods huis. 

Onze zorgen moeten niet opkomen uit onze eigen gewendheden. Ze zijn pas gerechtvaardigd als ze 

opkomen vanuit de liefde voor de Here, voor zijn onderwijzing in de Schriften. Het dankbaar willen 

leven in diepe verbondenheid met Christus moet er aanleiding toe geven!  En als er terwille van 

onze Heiland geen aanleiding voor is, dan heb je geen reden tot klagen. 

In gezonde verontrusting gaat het ook maar niet alleen om je zelf, om wat jij vind dat jij tekort komt 

in de kerk. Zo van: 'ik wordt niet meer gevoed, ik vind het niet meer stichtelijk, ik kan het niet meer 

meemaken', en dat soort ik-gerichte klachten meer. 

Gelóvige verontrusting maakt zich ook zorgen om de naasten, om de gemeente en haar leden. 

Omdat je ook bij hen vervreemding van Vader in de hemel ziet dreigen;  en afdwalen van Christus 

van Wie wij samen het heerlijk eigendom mogen zijn. 

Kijk, als dát in geding is,  die leer van Christus, dat leven in die verlossende waarheid, spreek dan  

je zorg maar uit, vrijmoedig. En laat het daar niet bij. Profetisch spreken laat het niet bij woorden en 

wat klagen. Maar wil terugroepen naar de Here. Metterdaad en in waarheid. Om heel eenvoudig, net 

als onze Here, te zoeken wat bij de Herder dreigt af te dwalen en verloren dreigt te gaan. 

Het gaat toch om ons gezamenlijk zielenheil!  En als het daar niet om zou gaan, doe dan maar niet 

moeilijk, en houd je mond maar in de kerk. En ga eerst maar zelf weer eens aan de voeten van de 

Here Jezus zitten, om te leren waar het echt om gaat in je leven. 

 

Gaat het in de verontrusting om zulke gewichtige zaken? 

Dat is nu natuurlijk de grote vraag. Als het dat niet was, zou deze studieavond misplaatst zijn. 

Het is niet mogelijk om alle zaken die in de GKV aanleiding geven tot terechte zorg, hier vanavond 

even langs te lopen. Je zou per onderwerp een avond kunnen beleggen. Om het duidelijk op een rij 

te zetten wat er gaande is en waarom het geen recht doet aan de Here en zijn Woord. 

Ik geef wel een kort overzicht. Om aan te wijzen dat het om zaken gaat die vallen binnen het kader 

van het woord van Johannes: 'indien iemand tot u komt en en deze leer niet brengt, ontvangt hem 

niet in uw huis, in uw gemeente, en heet hem niet welkom'. 

Daarmee zeg ik niet dat we met allerlei antichristen te maken hebben, waarvoor Johannes die 
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gemeente waarschuwt waaraan hij zijn brief richtte. Niet elke dwaling heeft direct het kaliber als de 

loochening van de komst van Christus in het vlees.  Niet elke afwijking verraadt direct de uiterste 

vrijzinnigheid.  

Wel moeten we beseffen, dat elke afwijking van het onderwijs van onze Here de kerk en haar 

kinderen in gevaar brengt. En bij verharding zo in gevaar kan brengen dat wij die niet meer mogen 

ontvangen in ons kerkhuis. En als de gemeente, en het kerkverband, dat wel doet, dat wèl blijft 

toelaten, wij dan geroepen kunnen worden om zelf de deur van dat huis achter ons dicht te doen. En 

bezorgd alle huisgenoten toeroepen hetzelfde te doen.   

Om daarmee gehoorzaam te zijn aan het Woord van Gods apostel:  zoiets niet in ons huis toe te 

laten.  Omdat wij zelf anders 'deel zouden hebben aan die boze werken', zoals Johannes stelt; dat 

wil zeggen: mede-verantwoordelijk zijn, medeplichtig aan die kwalijke praktijken.  

 

Anderen hebben al veel langer en heel breedvoerig hun zorgen uitgesproken over de 

ontwikkelingen in de GKV.  Om maar even wat te noemen van de laatste jaren.  

In de kerkelijke pers zijn met name in het blad 'Nader Bekeken' heel wat zaken aangeroerd die 

ernstige zorgen gaven.  Allerlei brochures zijn verschenen die de waarschuwende vinger legden bij 

verkeerde ontwikkelingen. Ik noem ze, al besef ik dat niet alles wat verschenen is altijd even 

steekhoudend was.  

In 2004 hebben 8 predikanten [waaronder ondergetekende] hun zorgen uitgesproken in een publiek 

Manifest; gevolgd door de website 'Gereformeerdblijven', waarop verschillende artikelen een en 

ander uitwerkten.  

Die website zien we de laatste tijd opgevolgd door de website 'Gereformeerdekerkblijven' . Daarop 

wijzen met name prof. J. Douma en ook dr. Wilschut - met nog anderen – systematisch en 

gedocumenteerd aan waar de Gkv of voorgangers in deze kerken haar geloofspapieren bezig zijn te 

verloochenen door ongereformeerde leer of leven voor te staan. 

Uit die enorme hoeveelheid haal ik een aantal zaken voor het voetlicht. Om te illustreren hoe meer 

en meer héél het kerkelijk leven wordt aangevreten, in leer en leven. 

 

Het Schriftgezag. 

Uiteraard is dit een cruciaal gegeven. Dit is de bron van het geloof van de kerk, haar fundament, 

haar houvast: Gods eigen Woord, die wijsheid van Boven die alle eeuwen standhoudt, omdat het de 

waarheid van God zelf is. 

De historiciteit van wat in de Bijbel beschreven is als geschiedenis, wordt in twijfel getrokken. Niet 

alleen in het eerste bijbelboek Genesis. Andere boeken volgen. Tot en met profeet Jona. 

Met name aan het adres van de Theologische Universiteit zijn ernstige zorgen hierover 

uitgesproken.  Met name in de richting van docenten als dr. De Bruijne en dr. Paas en ook rond dr. 

Van Bekkum met zijn proefschrift. Zorgen die tot op heden nog steeds niet zijn weggenomen. 

Uitgerekend dr. Van Bekkum die zoveel stof deed opwaaien met dat proefschrift, werd deze dagen 

door de generale synode benoemd tot docent aan de TU, zo konden we gisteren lezen. Een man die 

zoveel kritiek kreeg als het gaat om de betrouwbaarheid van wat in de Schrift staat. 

 

Het Schriftgezag zien we ook in de knel komen als het gaat om de geboden van de Here voor het 

leven, het wandelen in de waarheid. Ik noem de pleidooien voor het aanvaarden van vormen van 
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homoseksualiteit.  De gesignaleerde acceptatie in de kerken van echtscheiding waar de Here 

daarvoor in zijn Woord geen ruimte biedt. 

Ik wijs op de onverholen pleidooien voor de vrouw in alle ambten.  Trapt de synode soms nog een 

beetje op de rem als het gaat om voortgaande samensprekingen met de NGK die dit volledig 

accepteren, dezelfde synode stimuleert de plaatselijke herenigingen tussen Gkv en NGK ondanks 

dat het NGK-kerkverband voor deze dwaling gekozen heeft.  Een innerlijke tegenstrijdigheid in die 

contacten met de NGK die is aangewezen, zowel door voor- als tegenstanders van deze openstelling 

van alle ambten voor de zusters.  

 

Prediking 

Als het gaat om de prediking zien talloze kerkgangers veel Woordverkondiging verdrongen door 

meditatieve verhalen die de rijkdom van Gods beloften en de klem van zijn waarschuwingen tekort 

doen.  Een 'goed-gevoel-christendom'  met de mens als centrum wint terrein van prediking die de  

Here eert en centraal stelt.  Van zijn majesteit en heiligheid raakt de gemeente dan niet meer 

doordrongen omdat het religieus zelfbehagen de boventoon krijgt. Over Gods toorn wordt dan niet 

of nauwelijks gesproken;  de 'vloek van het verbond' blijft dan buiten het gezichtsveld. De mensen 

worden gestreeld met individualistische evangelische blijheden, zonder dat besef van zonde wordt 

aangeleerd; waardoor de echte dankbaarheid voor de onverdiende genade niet meer opbloeit. 

In plaats dat de Schrift eerbiedig wordt verklaard, met het heerlijke en ontzagwekkende 'zo zegt de 

Here', worden de hoorders onderhouden op prettige causerietjes die soms gepaard gaan met vormen 

van cabaret of zelfs drama. Meer dan eens moet een fietstochtje door de kerkzaal het verhaal 

opleuken voor de kerkgangers voor wie het toch allemaal erg interessant moet blijven. 

Je voelt je soms meer in een theater zitten dan onder de bediening van het eigen Woord van de 

Allerhoogste. Predikers voeren soms meer een 'act' op dan dat ze de troost van Gods Vaderhart 

doorgeven aan dorstige kinderen. 

Ik weet ook wel dat het niet overal zo is. Maar het is een triest feit dat de ontwikkelingen op dit punt 

steeds verder de kant op gaan van de leegte van mensenwoord die dan moet worden opgevuld met 

spektakel om het aantrekkelijk te houden voor de mens van deze tijd.  

 

Liturgie 

Het is een logisch gevolg dat ook de verdere liturgie doortrokken wordt van deze nieuwe invulling.  

De eenzijdigheid van haast alleen nog maar opwekkingsliederen kleurt de kerkzang. Uit Amerika 

heeft de evangelisch-charismatische vernieuwing de liturgie gestempeld.  Van meer dan één kant 

zijn de laatste jaren de gereformeerde kerken er op geattendeerd dat ze niet moeten denken dat als 

ze de liederenschat van deze stroming binnenhalen, de gemeente dan vrij blijft van de theologie van  

Pinksterbeweging en aanverwante evangelische groeperingen.  Wat je zingt , pakt je ziel en blijft 

haken in je onderbewustzijn, om te pas en te onpas je bewustzijn te beinvloeden.  

Het muziekgenre dat de kerkdienst – of moet ik maar zeggen: samenkomst – gaat stempelen, maakt 

de gevoelige zielen er alleen maar ontvankelijker voor.  Meer dan eens is het gebeurd dat niet-

gelovige kerkburen na de dienst geïnteresseerd informeerden wat voor popgroep er toch wel niet 

had opgetreden. Het hoorde zo lekker heftig. Drums reiken ver! Terwijl geloofsgenoten binnen het 

gereformeerd protestantisme uit de omgeving van het kerkgebouw zich afvroegen: 'op welke tour   

gaat die gereformeerde kerk nu?! Wat doen jullie nou!' 
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W. Nieboer heeft in zijn boek Woord, rijk en schepping (2006) indringend gewaarschuwd voor deze  

verschuiving in leer en leven. De schijnbare winst van deze vlotte cultus staat op verlies van de 

bijbelse fundamenten van zaken als verbond, belofte en kerk. 

 

Een klacht die in toenemende mate over bijgewoonde erediensten klinkt is: 'waar is de eerbied voor 

de Here? Waar het bésef van zijn heilige Naam, zowel in liturgie als ook in prediking? Het ademt 

alles zo'n menselijke happening uit!'  Hier raken we een kern: gaat het om de Hére of niet? Beseffen 

we dat we op het tempelterrein van Gods heilige Geest verkeren.  Die ook in ons persoonlijk wil 

tempelen. Om ons wáárvan vol te maken? Van Vader in de hemel, en van Christus die ons zo tot 

zijn Vader bracht!  

Laat het toch niet zo zijn, dat het driemaal 'Heilig' voor Gods troon in de hemel,  in de eredienst op 

aarde geen afspiegeling meer vindt.  Je staat ook hier op aarde als voor de troon van God. Hoe 

heilig is zijn naam, hoe vertrouwelijk Hij ook als Vader zich over ons ontfermt.  

 

Catechese 

Ik noem ook de catechese als onderdeel van onze grote zorg. Het lesboek van de kerk moet meer en 

meer wijken voor ook weer vaak evangelisch aandoende leuk ogende werkboekjes.  Vlot en zoals 

dat dan heet 'aansprekend'. Alsof dat belangrijker is dan de inhoud van de leer van Christus.   

Ik weet: ik generaliseer ook nu weer.  Het geldt niet voor alles wat er gebruikt wordt. Maar de trend 

is onmiskenbaar.  

Als we in het ZOUT-magazine van de Gkv lezen van een catechisatieles over gemengde relaties 

slaat je de schrik om het hart. Alsof zelfs een relatie met een volstrekt ongelovige geen 

onderneming meer is die je zonder meer vanaf het eerste begin niet moet willen uit liefde voor je 

Heiland! 

Een triest voorbeeld maakte ik recent ook mee toen ik een catechisant kreeg uit de Gkv.  Na de 

eerste catechisatieles die de catechisant meemaakte, kwam er vol verwondering en verbazing uit:  

'dit heb ik nog nooit meegemaakt op catechisatie'. Twee dingen werden toen genoemd: 'dat ik iets 

uit de catechismus moet leren'. En het andere was: 'dat ik op een catechisatie een bijbel moest 

opslaan en dat daaruit werd duidelijk gemaakt wat de Here zegt. Wat is dat mooi, je ziet er echt in 

staan wat de catechismus zegt'.  “Nog nooit eerder”, dat zei een 17-jarige!  

 

Sacramenten en kerkelijke tucht 

Wat zal ik verder nog voor voorbeelden aanhalen ter illustratie van de zorggevende ontwikkelingen? 

Ik kan de sacramenten noemen. Het ter discussie stellen van de verplichting van de doop aan 

kinderen van de gelovigen door het vrij te laten of men z'n kind laat dopen of wacht totdat het 

volwassen is. Het toelaten aan het avondmaal van mensen bij wie niet méér wordt gevraagd dan een 

instemmen met de apostolische geloofsbelijdenis zonder te weten wat ze daar echt van geloven. 

Het oude kerkorde-artikel stelde dat tot de tafel van de Here mag worden toegelaten wie belijdenis 

van het geloof heeft gedaan naar de gereformeerde leer en godvrezend leven. In de nieuwe 

werkorde wordt dat veel meer open gegooid. 

Het is onontkoombaar dat dit z'n invloed ook krijgt als het gaat om de handhaving van de kerkelijke 

tucht. Wie wordt welkom geheten in het huis van de Here? Die ook bij de Here welkom zijn? Of 

denken we barmhartiger te kunnen zijn dan Hij is? Het gereformeerde avondmaalsformulier 
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herinnert ons telkens er weer aan dat we ons niet moeten aanpassen aan de wereld; en al evenmin 

Gods Woord  moeten willen aanpassen aan onze zondige vrijheidsdrang. 

Ik denk aan het congres aan de TU in januari van dit jaar over het onderwerp van de 

homoseksualiteit. Waar de ethicus aan deze Opleiding tot de Dienst van het Woord toen de 

onthullende opmerking plaatste: 'wat heb je aan een christelijke visie op homoseksualiteit als de 

mensen om wie het gaat massaal afhaken? ' Hij zegt de Bijbelse norm wel te willen handhaven, 

maar bepleit ruimte voor compromissen in de pastorale paktijk.  

Als zulk onderwijs de predikers op de kansels moet opleiden, wat zal dan de kerken overkomen! 

Het ergste valt voor de kerken te verwachten, als het Woord van God wordt losgelaten om massaal 

afhaken van gemeenteleden te willen voorkomen. Wie broeders en zusters wil vasthouden en 

daarvoor de Here loslaat, laat in feite allebei los! Daar zijn ook die broeders en zusters niet mee 

gediend. Gods liefdevol middel van de kerkelijke tucht wordt dan als onbruikbaar weggelegd om op 

eigen manier de zondaars maar te willen redden. Dan beseffen we niet meer dat het de Here is Die 

zijn kerk bouwt. En hóe Hij zijn kerk vergadert. Wie Christus en zijn leer loslaat, raakt meer kwijt 

dan een mogelijke massa kerkleden.  

  

'Oecumene' 

Op het terrein van kerkelijke eenheid met andere kerken of gelovigen zien we de GKV stappen 

ondernemen die eerder vanuit het handhaven van de confessie ondenkbaar waren. 

Onder het gezegde dat de NGK toch eindelijk zijn opgeschoven naar  de GKV, worden 

samensprekingen gevoerd en fusies toegejuicht. Tegelijk komen de NGK ons wel uit de droom 

helpen door open een eerlijk te verklaren dat niet zozeer zij zijn veranderd maar veeleer de GKV 

helemaal zijn opgeschoven naar wat de NGK in 1967 al voor stonden. Een stukje 'bekering' dus van 

de GKV van hun foute opstelling in die jaren.  En dan te bedenken dat de zaken als werkelijke 

binding aan de confessie en ook het respecteren van het kerkverband en de kerkverbandelijke 

besluiten binnen de NGK in wezen nog onveranderd zijn. Ook daarover is meer dan eens 

geschreven in de kerkelijke pers.   

U kunt daar meer over lezen in de brochure  'Om Schrift en kerkverband'  die op de tafel ligt om 

mee te nemen. 

Op het interkerkelijk terrein doen de GKV steeds meer stappen. De verdedigde deelname aan de 

Nationale Synode spreekt boekdelen. Het is 'een complete omwenteling in de oecumenische 

opstelling van de GKV' genoemd  (JD).  Deelname aan de Raad van Kerken is dan al gauw een 

volgende stap. Hoe kun je gezamenlijk optrekken met kerkgemeenschappen met wie je zelfs de 

inhoud van de apostolische geloofsbelijdenis niet deelt, al wordt die soms nog wel met de mond 

beleden! 

 

Verscheurd kerkverband 

In het eigen kerkverband zie je de zusterkerken plaatselijk soms ingrijpend uit elkaar groeien. 

Wat in de ene gemeente mogelijk is, wordt in de andere gemeente niet voor mogelijk gehouden. 

Prediking,  erediensten en zoveel dingen meer, het is nauwelijks meer herkenbaar. Je voelt je soms 

een vreemde eend in de bijt, een gelovige van een andere planeet. Het verraadt hoe de eenheid weg 

is. En de tegenstellingen toenemen.  Het heeft alles te maken met de wortels waaruit men gemeente 

wil zijn. Als die hetzelfde zijn, is er ook eenheid in de leer, in het leven, in eredienst.  Gewone 
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varianten binnen de bandbreedte van de confessie even daargelaten. 

Iedereen kan het toch waarnemen dat die geloofseenheid in de GKV aan het verdwijnen is. De 

kerkelijke pers is er wekelijks een schrijnend getuige van.  

Laten we beseffen: dat heeft wel zijn oorzaken!    De geestelijke bronnen waaruit gedronken wordt, 

zijn niet meer hetzelfde. 

 

Triest overzicht? 

Als ik zo'n kort overzicht geef, kan het de indruk wekken dat je alleen maar wilt zwart maken. 

Doordat je vele goede dingen niet noemt.  Dat besef ik. Maar laten we dan twee dingen goed in het 

oog houden. Allereerst dit: het is geen zwart maken; het zijn feiten waarmee we worden 

geconfronteerd; die ook anderen tot buiten de Gkv heel scherp waarnemen. En we noteren deze 

dingen met een diepe smart, dat zulke kerken waar je met allerlei vezels je aan verbonden kunt 

blijven voelen, zo de rijkdom van leer en leven naar het evangelie in de uitverkoop zetten.  Met de 

ruïneuze gevolgen van dien, qua leer en qua leven. Er is geen enkel voorbeeld aan te halen dat de 

Gkv van dit spoor terugkomt. Integendeel, het zich zich door. Met verharding. 

Het vervult je met zorg over wie aan deze kritieke invloeden en ontwikkelingen blootstaan. 

In de tweede plaats gaat het er om dat we, als we deze dingen signaleren, niets liever willen dan 

elkaar juist vast te houden bij dat wandelen in de waarheid, dat leven bij de belijdenis naar de leer 

van Christus.  Om de schat van Gods genade, barmhartigheid en vrede niet te verliezen die Hij door 

zijn Geest uitdeelt waar Hij op zijn Woord wordt geloofd. Dat willen we wel van de daken roepen! 

/*Het briefje van apostel Johannes blijft echt actueel evangelie, ook en zelfs in de cultuur van de 

zgn. moderne tijd die vaak na een dag al weer verouderd lijkt te zijn. Het evangelie blijft echt de 

verlossende waarheid, alle eeuwen, tot Christus terugkomt. 

 

Als de kerk geen veiligheid meer biedt? 

Ik kom tenslotte op de moeilijke vraag: wat als de kerk geen veiligheid meer biedt? 

Het is frappant dat prof. Douma evenals dr. Wilschut op de genoemde website, na alle analyses en 

zorgelijke constateringen die zij doen, tot hiertoe steeds eindigen met: maar je moet je niet 

afscheiden. 

Als uiterste alternatieven worden wel genoemd:  

a. thuisblijven uit de kerkdiensten en daar kerkdiensten beluisteren die wel veiligheid bieden. 

b. eventueel shoppen bij een naburige gemeente als het in de eigen gemeente onhoudbaar is. 

c. en dr. Wilschut geeft in zijn laatste bijdrage dan nog de mogelijke vluchtroute – 'als blijven 

onmogelijk wordt gemaakt' – de weg naar de gereformeerde gezindte. De voorbeelden van de 

Hersteld Hervormde Kerk of een gereformeerde bondsgemeente (binnen de vrijzinnige PKN dus!) 

noemde hij al eerder in zijn artikel. 

In een kerkbladartikel van vorige week heb ik op die laatste bijdrage gereageerd . (U kunt dat 

vinden bij de publicaties die u mag meenemen.) Ik acht zulke adviezen onbegrijpelijk. Naar mijn 

indruk zet je dan de leden van de Gereformeerde Kerk in de uitverkoop. Helemaal als je ook nog tot 

de opties rekent gemeenten die bij de PKN willen blijven horen. 

Het lijkt een wanhoops-advies. 

Echt geloof vlucht niet weg, maar staat op tot reformatie, zo heb ik aangegeven. 
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Dat je je niet zo maar afscheidt van de kerk waarvan je lid bent, mag glashelder zijn.  Dat heb ik al 

eerder genoemd. Je doet zo iets niet maar 'voor je zelf'. Wat voor jou roeping is, geldt dat dan ook 

niet voor je broeder en je zuster? 

Ik denk dat we voor alles de verantwoordelijke kerkenraad mogen aanspreken. Nee, niet ieder hoeft 

lange bezwaarschriften te schrijven. Zeker niet als de dingen die je zorgen geven, al keer op keer in 

de kerk en het kerkverband zijn aangekaart zonder resultaat. Het is niet ieder gegeven om stukken 

te schrijven. Je mag wel doen wat je kunt. Om je voorgangers op hun verantwoordelijkheid te 

wijzen. Wie weet krijg je serieus gehoor. 

Heel belangrijk is ook dat je elkaar zoekt. En met elkaar zoekt naar wegen om de plaatselijke 

gemeente op haar roeping te wijzen. Tot terugkeer te roepen naar de wandel in de waarheid.  

Vindt dat geen gehoor, zoek dan niet ieder een eigen vluchtweg. Zoek met elkaar, liefst in de 

thuisomgeving, een weg om het samen kerk-zijn van de Here voort te zetten. In zelfstandige 

samenkomsten. In gezamenlijke aansluiting bij een kerkverband dat de geloofspapieren van de 

gereformeerde kerk niet wil verloochenen, maar gewoon kerk naar het Woord wil zijn en blijven.  

 

Het kan ook zijn dat het in je plaatselijke kerk nog veilig is. Noem het gemakshalve maar: gewoon 

gereformeerd. Prediking, catechese, gemeenteleven enz. Omdat je als het ware op een veilig eiland 

zit, zoals wel wordt gezegd. 

Dan is het goed om je plaatselijke gemeente te wijzen op haar verantwoordelijkheid naar de 

zusterkerken. Als het kerkverband namelijk het spoor bijster is, en zich daar niet van wil laten 

terugbrengen, dan ligt daar een taak voor de plaatselijke gemeente om ook in de zusterkerkelijke 

gemeenschap der  heiligen niet langer in huis te ontvangen ieder die niet doet naar de leer van 

Christus. Want een plaatselijke kerk zit niet echt op een eiland. Dat is optisch bedrog.  Die is  in 

alles verweven met het kerkverband. Is het niet via gastpredikers, dan wel via kerkelijke 

vergaderingen; is het niet via synode-besluiten dan wel via kerkbladen; is het niet via de 

gezamenlijke Theologische Universiteit dan wel via al je kerkelijke bijdragen aan dat kerkverband - 

met alle projecten en opleidingen die je daarmee ondersteunt;  ook die zich niet houden aan de leer 

van de Here en de dwaling verspreiden! 

 

Het is zaak kerkelijk te blijven denken, en niet individualistisch. En het oog op Christus gericht te 

houden, die Here en Heiland van de kerk. Hij is het grote bezit van de uitverkoren vrouwe, de 

gemeente die leeft dankzij zijn zoenbloed.  

Daar ligt onze veiligheid. Bij Hem. In het vasthouden van de belijdenis van zijn evangelie.  

Alle eeuwen door heeft de kerk daaruit haar kracht geput. Zelfs als ze op sterven na dood was, kon 

ze daar haar kracht uit putten voor nieuw leven. 

Wij beleven deze tijden weinig nieuws. De kerkgeschiedenis heeft hetere tijden gekend, zwaardere 

beproevingen. Als we Christus maar vasthouden, en zijn Woord,  dan zal Hij wel wegen banen 

waarlangs onze schapenvoeten kunnen gaan. 

De Herder roept en vergadert. Laten wij volgen. 

Je bent echt een uitverkorene, als je mag leven bij dat heilig Woord van de Here. 

 

Ik dank u. 

 


