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Is er in de PKN meer 
gereformeerde ruimte dan in 
de GKv?
Onder de kop 'Kerkelijke banden verbreken' (Nederlands 

Dagblad 15 januari) slaat Ferdinand Bijzet de spijker op de kop 

dat er binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) 

feitelijk geen echte ruimte meer is voor klassiek gereformeerde 

opvattingen.

Op de op 14 december 2019 gehouden bezinningsdag in 

Bunschoten (bezinning man, vrouw en ambt) hield onder 

meer professor Henk van den Belt een betoog over 

Schriftgezag en hermeneutiek. Hij zei daarbij dat hij in de 

Protestantse Kerk kan blijven zolang er ruimte is om trouw 

te blijven aan Schrift en belijdenis, en hij kritiek mag 

hebben op ontwikkelingen die daarvan af voeren.

Naar aanleiding daarvan kreeg hij de vraag: maar als je nu 

vanwege je klassiek gereformeerde opvattingen niet 

geschorst wordt, maar wordt ontslagen (losgemaakt) als 

predikant? Deze vraagsteller kreeg daarop vanuit het 

forum geen helder antwoord. Opmerkelijk. Is het binnen 

de PKN beter toeven dan binnen de GKv? Daar lijkt het wel 

op. Het is toch niet christelijk om een voorganger als het 

ware onder druk te zetten zijn - immer aanvaarde - 

gereformeerde opvattingen c.q. zijn geweten te 

verloochenen om maar gehandhaafd te kunnen blijven als 

predikant.



Onlangs speelde een dergelijke situatie in de kerk van 

Spakenburg-Noord. De impact van deze classicaal 

goedgekeurde ontslagmaatregel leidt er zelfs toe dat men 

ter plaatse denkt aan het inrichten van een aparte 

(dolerende) gemeente. Profilering heet dat. Men denke 

dan aan een soort gereformeerde-bondsgemeente binnen 

het kerkverband van de GKv.

Wil men geen gewetens binden en de beloofde ruimte voor 

klassiek gereformeerde opvattingen nakomen, dan is het 

de vraag of profilering (modaliteiten) daarvoor de 

oplossing is. Professor Van den Belt nodigde GKv/NGK ook 

uit om de ruimte voor klassiek gereformeerde 

geloofsbeleving te zoeken binnen de PKN.

Als het kerkrecht toestaat dat men kan besluiten dat een 

predikant een gemeente niet meer blijvend met vrucht kan 

dienen omdat hij onveranderd klassiek gereformeerd wil 

blijven, kan ik me voorstellen dat vele predikanten daar 

grote moeite mee hebben. <




