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In de concept-kerkorde van de fusiekerk van Nederlands- en vrijgemaakt-
gereformeerden wordt te veel en in detail geregeld, vindt hoogleraar religie en recht 
prof. Fokko Oldenhuis. 

'Een fusiekerk zonder het 
mooie van geloven'
De voorgenomen fusie van vrijgemaakt- en Nederlands-

gereformeerden stemt hoogleraar religie en recht Fokko 

Oldenhuis niet vreugdevol. Hij wil geen kerk die te veel van 

bovenaf vastlegt en pleit voor een opener bezinning op 

oecumene.

‘Een fusie op dit moment, zonder diepgaande bezinning, is 

voorbarig.’

 ENUMATIL

Soms moet je dwarsliggen om verder te komen. Dat 

moment is voor Fokko Oldenhuis (69), buitengewoon 

hoogleraar religie en recht in Groningen en iemand die 

zich van nature een verbinder noemt, aangebroken. Hij 

heeft, in de door een lage winterzon beschenen voorkamer 

van zijn boerderij in het Groningse Westerkwartier, een 

nieuwe concept-kerkorde voor zich liggen.

n



Die is bedoeld voor de fusiekerk van Nederlands- en 

vrijgemaakt-gereformeerden, een fusie die is beoogd voor 

2023. Die snelheid noemt Oldenhuis consequent een 

‘hogedrukpan’, wat naar zijn oordeel onverstandig is.

Vooral de toelichting op de concept-kerkorde heeft hem 

gestoord. Hij heeft alinea’s over het avondmaal, huwelijk 

en samenleven, het ‘aanvaarden’ van de belijdenissen en 

de inrichting van de kerkdiensten onderstreept.

Er wordt zijns inziens te veel en in detail geregeld. De 

fusie-kerkorde leunt sterk aan tegen die van de 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Die stond model. 

‘Maar de vrijgemaakte kerkorde regelt alles tot in detail. 

Of anderen dan een predikant in een dienst mogen 

voorgaan. Minimumeisen voor een leespreek. De toelating 

tot het avondmaal is minutieus vastgelegd.’ De kerkorde 

die nu voorligt voor de gefuseerde kerk ademt dezelfde 

geest, zegt Oldenhuis. ‘Regels zijn nodig, aldus de 

toelichting, om “bederf” tegen te gaan. Anders dreigt er 

“anarchie”. Het staat er echt.’

Tehuisgemeente

‘Ik vind deze aanpak volkomen achterhaald. In de regel 

gaat een predikant voor, maar als een gemeente het 

anders wil regelen, laat daar dan ruimte voor in een 

kerkorde. Of een gast het avondmaal mee viert, laat je als 

regel aan hem of haar zelf over. Dat soort zaken moet je 

helemaal niet opleggen.’

In één adem voegt hij er aan toe: ‘Ik denk ook, als ik dit 

lees: je hebt niets van het verleden geleerd. Het is nog één 

dichtgetimmerde kerkorde. Gestolde angst. Daarvan 

schrik ik. Het mooie van geloven, van open kerk-zijn, kom 

ik er niet in tegen. Kerk-zijn anno 2020 doe je met open 

armen, niet met geblindeerde ramen.’

Het verleden speelt een rol in dit gesprek. Oldenhuis’ 

eigen verleden en dat van de Tehuisgemeente in 

Groningen, waarvan hij lid is. Via de bewogen geschiedenis 

van deze vrijgevochten gemeente binnen het Nederlands-

gereformeerde verband krijg je zicht op twee landelijke 



scheuringen: in 1967 binnen de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt (de Open Brief-kwestie) en in 1944 binnen de 

Gereformeerde Kerken (de Vrijmaking). Zelf ging 

Oldenhuis in 2005 over van de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt, zij het zonder conflict, naar de Nederlands 

Gereformeerde Kerken. Daar ervoer hij de openheid en 

onbevangenheid als een verademing.

Wie de hoogleraar, een veelgevraagd deskundige op het 

terrein van religie in het publieke domein, sekten en 

tegenwoordig ook van het omvangrijke Groninger 

gasdossier, goed beluistert, ontdekt dat hem rond de 

voorgenomen kerkfusie meerdere zaken dwarszitten. Dat 

laat zich samenvatten in vier eigen uitgangspunten. Een: 

plaatselijke kerken hebben ruimte nodig. Twee: een 

landelijk kerkverband is niet belangrijk. Drie: neem bij een 

fusie de gevolgen van 1944, van de Vrijmaking mee, reik 

gereformeerden in de Protestantse Kerk de hand. En vier: 

neem veel meer tijd. ‘Gereformeerd kerkrecht is langzaam 

recht, is me altijd geleerd.’ De hoge snelheid in het proces 

gaat ten koste van bezinning, zegt hij. En van het 

afstemmen op wat nieuwe generaties willen. Dat het 

bestuurlijk gezien nu het moment is om de fusie van beide 

verwante kerken door te zetten, snapt Oldenhuis wel. ‘Ga 

je te veel bezinnen, dan kom je tot niks. Anderzijds, en dat 

zeg ik tegen de Nederlands-gereformeerden: ik vind het 

juist anno 2020 een gemiste kans dat je je nu weer focust 

op die beide kerken. Hoe groot is het gevaar dat je je weer 

focust op de vrijgemaakte zuil? Dat is het niet waard. Dan 

verlies je de oecumene in brede zin. Er zijn ook synodaal-

gereformeerde broeders die in 1944 met de tranen in hun 

ogen naar de breuk hebben staan kijken. Verlies hen niet 

uit het oog.’

brug te ver

Als Oldenhuis naar de huidige tijd kijkt, ziet hij lage 

kerkmuren, een open houding voor de oecumene, 

kerkenraden met een hoog opleidingsniveau en een 

nieuwe generatie die zich niet meer druk maakt over een 

landelijk kerkverband. Daar zou de fusiekerk op aan 

moeten sluiten, door veel ruimte te bieden.



‘Laat kerkenraden zelf het beleid uitstippelen. Dat moet je 

koesteren en niet van bovenaf smoren. Een kerkorde is 

bindend, ook voor de burgerlijke rechter. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat je de rechtspositie van de predikant heel 

goed moet regelen. Maar er is alle vrijheid om bepaalde 

hoofdstukken van de kerkorde aan de vrijheid van 

plaatselijke kerken over te laten. Maak een model en zeg 

erbij dat het niet bindend is: over het avondmaal, over 

huwelijk en samenleven, over de omgang met homo's, 

lesbiennes, biseksuelen en transgenders, over hoeveel 

kerkdiensten je op zondag belegt. Regel dat optioneel maar 

stel het niet verplicht.’

Zelfs over het ‘aanvaarden’ van de gereformeerde 

belijdenissen kun je volgens Oldenhuis een boom 

opzetten: ‘In een van die oude geschriften, de 

Geloofsbelijdenis van Athanasius, staat: “Als je dit niet 

gelooft, kun je niet zalig worden.” Dan denk ik: even 

dimmen Athanasius, dat bepalen wij niet, dat bepaalt 

God.’

Voor de Tehuisgemeente, de gemeente die binnen de 

Nederlands Gereformeerde Kerken nu veel vrijheid geniet, 

is dit een gewichtige zaak, zegt Oldenhuis. ‘De 

Tehuisgemeente zegt: wij kunnen dit nooit op deze wijze 

slikken. De gemeente heeft op alle fronten altijd 

meegedaan, maar heeft het Akkoord voor Kerkelijk 

Samenleven (de NGK-kerkorde) nooit aanvaard. In de 

nieuwe fusie-kerkorde wordt dat probleem niet eens 

besproken. Daar wordt gesteld: als je je niet conformeert, 

kun je op regionaal niveau een verwantschapsrelatie met 

andere kerken aangaan. Daar houdt het op. Dan denk ik 

dat je de ziel van de Nederlands-gereformeerden 

prijsgeeft.’

Aan het eind van het gesprek zegt hij: ‘Dit is een 

wonderlijk interview, het druist tegen mijn eigen principes 

in. Je moet mee in een beweging, dat weet ik als 

bestuurder wel.’ Hij bedoelt: hij is niet het type hakken in 

het zand.



‘Als er in ons land alleen Nederlands- en vrijgemaakt-

gereformeerden waren, denk ik: het mot maar. Nu niet. Er 

is ook een Protestantse Kerk waarin elke zondag tot God 

gebeden wordt, waar gezegd wordt “dat wij met onze 

gebrokenheid voor U komen”. Tegen lokale kerken zou je 

nu alleen moeten zeggen: erken elkaar, vier samen het 

avondmaal, leer elkaar kennen, met behoud van eigen 

zelfstandigheid. Zet in op wederzijdse erkenning en 

probeer ook de Protestantse Kerk op te zoeken en in 

gesprek te raken.’

‘Als je het over de essentie van geloven eens bent, 

respecteer dan als lokale kerken van elkaar dat er 

verschillen zijn in de uitvoering. Voor een lokale kerk die 

op grond van de Bijbel echt geen ruimte ziet voor een 

vrouwelijke predikant is er evenveel ruimte als voor een 

kerk die dat onderscheid juist op grond van de Bijbel 

verwerpt. Binnen de koepel van de Protestantse Kerk gunt 

men elkaar die ruimte. Hoe mooi is dat. Ik word daar heel 

blij van. Om al die verschillen te overstijgen, zullen we 

bruggen moeten bouwen naar de PKN. Ik ben geneigd, en 

dat zeg ik niet als consument maar vanuit een heilige 

overtuiging, te streven naar een "dubbel 

kerklidmaatschap", een lidmaatschap van meerdere 

plaatselijke kerken tegelijk. Ik daag anderen uit om 

daarover mee te denken. We staan op heilige grond, 

kerkelijke verdeeldheid heeft te lang geduurd. Dat het 

Licht onverdeeld mag schijnen ver over onze eigen 

kerktorens heen.’ <




