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(beeld Dick Vos)
De christelijk-gereformeerde synode tijdens een van haar zittingen in de 
Oenenburgkerk in Nunspeet. 
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Kerk is heel iets anders dan 
een vereniging met statuten
Het rapport van de synodecommissie van de Christelijke 

Gereformeerde Kerken (CGK) over kerkelijke eenheid is 

openbaar gemaakt (Nederlands Dagblad 22 januari). De 

meerderheid wil een einde aan de ruimte voor plaatselijke 

gemeenten om af te wijken van de landelijke afspraken. Dit 

raakt mij persoonlijk, maar het gaat verder en dieper. Ik weet 

mij verbonden met vele gelijkgezinden binnen de Christelijke 

Gereformeerde Kerken.

Bovenal raakt het mij, omdat deze lijn van denken botst 

met wat ik begrepen heb van Gods Woord.

Lange tijd hebben we als Christelijke Gereformeerde 

Kerken het reformatorische principe vastgehouden van 

eenheid in verscheidenheid. Onze belijdenis (artikel 27-29 

Nederlandse Geloofsbelijdenis) is dat er maar één kerk kan 

zijn.
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Kerk is iets heel anders dan een vereniging met statuten. 

Kerk is een geestelijke eenheid van mensen met hun Heer. 

Van daaruit ben je verbonden met elkaar. Verbonden met 

elkaar, ook als je over van alles en nog wat anders denkt. 

Daarom zijn de Christelijke Gereformeerde Kerken vaak 

een motor geweest in het proces van elkaar zoeken als 

christenen. Inmiddels is dat verleden tijd aan het worden. 

De flanken laten elkaar los, het midden schurkt tegen 

rechts aan en het einde van een tijdperk lijkt te naderen. 

Alles wordt op scherp gezet. Tenminste, dat lijkt de 

werkelijkheid te zijn van de generale synode.

De beschuldigende vinger gaat natuurlijk naar kerken die 

bepaalde besluiten niet naleven. Zij plaatsen zichzelf 

buiten het kerkverband.

Gemakshalve wordt vergeten dat deze kerken ter 

linkerzijde inmiddels meer dan dertig jaar geduld hebben 

gehad en hebben geprobeerd binnen de gegeven kerkelijke 

werkelijkheid te functioneren. In een veranderende wereld 

wordt dit steeds moeilijker. Leg in Nederland maar uit aan 

zoekers die je kerk binnenkomen, dat ambten niet 

toegankelijk zijn voor vrouwen. Dat christelijk levende 

homoparen niet aan het avondmaal deel zouden kunnen 

nemen.

Het verdrietige is dat de kern van het Evangelie, de 

ruimhartigheid van Christus voor zondaren, versluierd 

wordt door mitsen en maren. Enkele bijbelpassages 

waarover christenen wereldwijd worstelen met de uitleg 

worden een criterium van rechtzinnig of niet. Zo ga je niet 

met elkaar om. Zo kieper je elkaar de kerk niet uit. Of zijn 

onze kerken toch een vereniging geworden?




