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(beeld Dick Vos)De christelijk-gereformeerde synode, bijeen in Nunspeet. 

Bij CGK-debat over eenheid 
zit bijna iedereen in de 
beklaagdenbank
De opgelopen spanning over eenheid, met andere kerken en 

binnen het eigen kerkverband, plaatst de christelijk-

gereformeerde synode voor grote vragen. Die kwamen 

woensdag in een eerste bespreking naar boven. Antwoorden 

bleven, door tijdsgebrek, nog uit.

 NUNSPEET

Elk nadeel heeft zijn voordeel: doordat een voorbereidende 

synodecommissie van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken, de commissie die over eenheid gaat, in tweeën 

uiteen is gevallen, werden woensdag de afgevaardigden 

gedwongen de interne verdeeldheid ferm onder ogen te 

komen. Dat leverde geen eenduidige maar wel een open 

bespreking op, met ruimte voor persoonlijke 

ontboezemingen en kritische vragen aan de 

commissieminder- en meerderheid. Achter die vragen 

gaan enkele grotere schuil, zo bleek.



de voorgeschiedenis
Hét 
nieuws van vorige week houdt de Christelijke 

Gereformeerde Kerken tot op de dag van vandaag bezig: als 

het aan een vierkoppige meerderheid van de 

synodecommissie voor kerkelijke eenheid ligt, worden 

plaatselijke kerken die afwijken van landelijke afspraken 

hard aangepakt en desnoods buiten het kerkverband 

geplaatst.

Dat werd ervaren als het voorsorteren op een breuk, te 

meer daar dergelijke kerken zo aan te wijzen zijn: zij die 

vrouwelijke ouderlingen en diakenen hebben aangesteld, 

of homo’s met een relatie toelaten aan het avondmaal. 

Bovendien geldt ook: als dit doorgaat, keert een kleine 

meerderheid zich tegen een grote minderheid.

Dominee Arie van der Zwan zei woensdag namens de 

commissiemeerderheid dat ze geenszins uit is op een 

scheuring. Ze hebben juist de eenheid en behoud van het 

kerkverband op het oog. Wie tucht oefent in de kerk, is uit 

op heling en herstel, luidt de onder gereformeerden 

bekende redenering. Toch kreeg zijn deel van de 

commissie veel vragen: waarom zo’n haast, waarom zo 

rigoureus en waarom zo beperkt onderbouwd?

gestripte voorstellen

Voordat het zover was, werden de voorstellen ‘gestript’: 

tweede voorzitter Peter Buijs vroeg aan de meerder- en 

minderheid elementen uit hun voorstellen te schrappen 

omdat die thuishoren bij een andere synodecommissie. 

Namelijk de commissie die sinds november studeert op de 

vraag naar vrouwelijke ambtsdragers, en de vraag 

meeneemt hoe in de praktijk om te gaan met gemeenten 

die dit inmiddels hebben doorgevoerd. Deze commissie is 

volop bezig en zal mogelijk in maart haar eerste 

bevindingen presenteren.

Buijs’ verzoek werd ingewilligd. Daarmee verdwenen 

belangrijke elementen uit de bespreking. Bijvoorbeeld het 

voorstel van de commissiemeerderheid om de Kerkorde zo 



aan te passen dat afwijkende kerken direct aangepakt 

kunnen worden. Daarmee was gelijk een angel uit de 

discussie.

De commissieminderheid gaf aan zich niet verder te wagen 

aan interpretaties van eerdere synodebesluiten over 

‘vrouw en ambt’ uit 1998 en 2001. Ook die vraag ligt bij de 

andere synodecommissie. Hier speelt op de achtergrond 

dat de synode in 1998 besloot geen vrouwelijke 

ambtsdragers toe te staan, maar de toenmalige 

voorstanders niet heeft gebrandmerkt of weggezonden. 

Dat suggereert een zekere ruimte binnen het kerkverband.

concrete vragen

Na deze inleidende beschietingen voerden negentien 

afgevaardigden het woord. Ze stelden kritische vragen aan 

de minder- en de meerderheid - vragen waar stuk voor 

stuk door tijdgebrek geen antwoord op kwam. Vrijdag 

wordt de bespreking voortgezet.

Sommige concrete vragen spraken voor zich. Als de 

commissieminderheid vindt dat de teugels alleen strak 

aangetrokken mogen worden als de verkondiging van het 

evangelie in het geding is, wordt het kerkelijke leven dan 

niet erg vrijblijvend? En is de minderheid niet bang dat als 

eerst nog drie jaar op kerkelijke eenheid bezonnen moet 

worden, zoals ze voorstellen, zijn ze dan niet bang dat de 

huidige tegenstellingen in het land zich verdiepen?

De meerderheid kreeg evengoed kritische vragen. Waarom 

hebben ze zo’n haast om de banden met de vrijgemaakt-

gereformeerden af te bouwen, terwijl in dat kerkverband 

nog niet eens een definitief besluit over vrouwelijke 

dominees, ouderlingen en diakenen is gevallen? Er liggen 

immers bezwaarschriften, die zijn formeel nog niet 

afgehandeld. En moet, nu er sinds 1998 een officiële 

zusterkerkrelatie bestaat en er een historische band van 

tientallen jaren is met de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt, niet eerst diepgaand over en weer gesproken 

worden?



grote vragen

Achter de concrete vragen gaan grotere schuil. Die raken 

op z’n minst twee centrale thema’s: hoe wordt er gedacht 

over de Bijbel, en hoe over het kerkverband.

Om met dat laatste te beginnen, de Utrechtse dominee 

Derk-Jan Hoogenboom stelde daar een scherpe vraag over 

aan de commissiemeerderheid. Vinden zij dat kerken, 

wanneer deze afwijken van landelijke afspraken, zich 

buiten het kerkverband plaatsen, of buiten dé kerk van 

Christus, het Koninkrijk Gods? Tucht gaat over dat laatste, 

het zijn de sleutels van het Koninkrijk, maar bedoelt de 

commissiemeerderheid dat ook?

Een tweede grote vraag raakt aan de Bijbel, het kernpunt 

bij veel van de huidige spanningen. Is het gezag van de 

Bijbel in het geding bij grote thema’s als vrouwelijke 

ouderlingen en diakenen en homoseksualiteit, of het 

verstaan van de Bijbel? Over dat laatste, gold altijd als 

uitgangspunt, mag je van mening verschillen - er is niet 

één uitleg, één exegese.

Dominee Hoogenboom sprak uit dat over dergelijke vragen 

eerst een antwoord moet komen, knopen moeten worden 

doorgehakt, voor aan de consequenties kan worden 

gedacht.

persoonlijke impressies

Intussen gaven persoonlijke ontboezemingen een inkijk in 

de ernst van de situatie. De Zwolse diaken Ger Veuger 

waarschuwde dat een kerkscheuring het ergste is wat je 

kunt veroorzaken, zo had hij van zijn vader geleerd. Die 

mocht graag gezangen zingen, maar had er vrede mee dat 

dat binnen het kerkverband lang niet kon. Het was hem 

geen breuk waard. Veuger waarschuwde dat daar de pijn 

groot zal zijn, waar deze dwars door gemeenten gaat.

De Naardense ouderling Jaap Mauritz vertelde dat hij zich 

op regionaal niveau bij het overleg van kerken in de 

omgeving van Amsterdam af en toe in de beklaagdenbank 

voelt zitten omdat híj zich aan landelijke afspraken en de 

Kerkorde wil houden.



javascript 

Dominee Rien Kempeneers zei dat de discussies hem 

deden duizelen. Hij waarschuwde dat gemeenten er heel 

vermoeid van zijn, en de gevraagde ruimte niet kunnen 

dragen, ‘die zijn aan het einde van verdragen en gedogen’. 
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