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Zorg voor een leefbare 
oplossing voor kerkleden in de 
knel

aarom word ik toch zo onrustig van ontwikkelingen 

die ik toejuich? De kerken waar ik bij hoor 

(Gereformeerd vrijgemaakt) veranderen momenteel 

razendsnel. Zij verzoenen en herenigen zich met de 

Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De synode erkent 

dat de Open Brief in de jaren ’60 geen reden tot scheuring 

had mogen zijn. Excuses klinken en disciplinaire 

maatregelen worden teruggedraaid. Verschillend beleid 

rond homoseksualiteit vormt geen belemmering meer. En 

de openstelling van de ambten voor vrouwen wiste ook dat 

verschilpunt al weg. Wie had dit alles tien jaar geleden 

gedacht? De tijd ligt nog niet zo ver achter ons dat 

vrijgemaakten rond deze punten anderen principieel en 

kritisch de maat namen. Zelf stem ik met al deze 

veranderingen in. Ik heb er zelfs aan bijgedragen.

collectieve metamorfose

En toch voel ik onrust bij deze ontwikkelingen die ik 

toejuich. Waarom? Ik zie er een machtsmechanisme in 

meekomen. Een minderheid binnen de kerken heeft moeite 

met deze collectieve metamorfose. Onlangs vertelden twee 

prominente verontruste kerkleden in deze krant hoe zij zich 

inmiddels gemarginaliseerd voelen. Bijvoorbeeld bezwaren 

tegen de openstelling van de ambten voor vrouwen lijken bij 

voorbaat kansloos. De kerkelijke macht ligt bij een 

inmiddels verschoven meerderheid van vernieuwers. Deze 

maant tegenstanders vooral niet weg te lopen. Voor veel 



verontruste kerkleden gaat het hier echter om 

gewetenskwesties waarin Schrift en belijdenis op het spel 

staan. Zij zitten klem en voelen zich machteloos.

In de jaren ’70 studeerde ik filosofie in Utrecht. Een jonge 

Franse docente introduceerde ons daar in de actuele Franse 

filosofie van dat moment, het postmodernisme. Dat maakt 

je gevoelig voor de rol die macht speelt onder de 

oppervlakte van relaties, groepen en structuren. In 

principiële discussies, logische argumenten, authentieke 

ervaringsverhalen en doordachte procedures liggen 

machtsmechanismen verborgen. Om mensen recht te doen 

en schone schijn door te prikken, moet je die blootleggen. 

Want macht maakt slachtoffers, soms ongemerkt en 

onbedoeld.

Ik juich het toe. En toch voel ik onrust.

Nu kun je zeggen dat zulke macht onvermijdelijk meekomt 

waar mensen samenleven. Toch botst dat op een woord van 

Jezus uit Marcus 10. Aardse samenlevingen, zegt hij, worden 

inderdaad geregeerd met macht, maar in de kerk moet het 

anders gaan. Wie daar macht heeft, schikt zich vrijwillig 

onder anderen. En sterken worden vrijwillig zwak voor hun 

naasten. Daarom is het de proef op de som voor de 

veranderende vrijgemaakte kerken in hoeverre de nieuwe 

meerderheid ruimte weet te bieden aan de nieuwe 

minderheid om trouw aan het eigen geweten kerkelijk te 

blijven samenleven. Dat vereist flexibiliteit en geduld 

binnen plaatselijke kerken. Misschien moeten we ook 

toegroeien naar een modaliteitenkerk met ruimte voor 

aparte gemeenten voor kerkleden die niet willen fuseren en 

rond de genoemde thema’s vasthouden aan de klassieke 

lijn.

gewoon schikken

Sommigen vinden dat de minderheid zich gewoon moet 

schikken. Vroeger waren de verhoudingen immers precies 

omgekeerd en moesten anderen zich schikken. Toen lag de 

kerkelijke macht juist bij wie de NGK kapittelden, vrouwen 

geen ambtelijke ruimte gaven en afwijkende visies 

smoorden in disciplinaire maatregelen. Dat mogen wij niet 

vergeten. Die vroegere kerkelijke macht heeft veel 



slachtoffers gemaakt. Maar juist daarom moeten we die fout 

vandaag niet in spiegelbeeld herhalen. In de kerk vergeld je 

geen kwaad met kwaad. Is het toevallig dat vooral 50-

plussers vandaag rigoureus afrekenen met het verleden? 

Schuilt daarin misschien ressentiment omdat ze zich 

vroeger noodgedwongen schikten naar de macht van 

anderen? Maar dan zijn de vrijgemaakten niet echt 

veranderd. Ze verlengen gewoon hun aloude trek in een 

eigentijdse variant. Daarom hebben we in de huidige 

situatie meer nodig dan goed onderbouwde besluiten rond 

heikele thema’s. Er moet ook een leefbare oplossing komen 

voor kerkleden die in de knel raken. Christus’ dienende 

liefde transformeert kerkelijke macht.




