
weliswaar vanuit de vaak afgescheiden 

marge van kerkelijk Nederland, niet 

alleen een grote openheid kenden rich-

ting zielsverwanten in andere kerken, 

maar tegelijk ook sterk gericht waren 

op het einde der tijden, wanneer alle 

kerkmuren voor altijd zouden wegval-

len. En ook al hadden deze mensen 

het zelden over de Heilige Geest, in die 

gerichtheid liet zich het werk van de 

Geest wel degelijk herkennen. 

Over die Geest had ook Marchinus 

Uitbeijerse, bestuurslid van de VPN, het 

in zijn openingswoord. En hij haalde 

daarbij instemmend de woorden van 

prof. Van Ruler aan, die het ooit zo 

zei: de Geest is God zoals Hij bij ons 

inwoont – niet alleen maar in onze zie-

len, maar ook in onze kerken, ondanks 

alle verdeeldheid, en in onze geker-

stende cultuur. 

Overal waar we naar die Geest op 

zoek gaan in ons leven, ontstaat “spi-

rituele oecumene”. Precies ook de titel 

van het boek dat onder redactie van dr. 

Door dr. J.O. van de Breevaart

Ds. Van de Breevaart was van het type 

‘groot bekeerde’ mensen waarmee ik in 

mijn jeugd ben opgegroeid en waarover 

ds. Gerrit de Fijter, voorzitter van de 

Stichting Nationale Synode, het had 

in zijn bijdrage aan het Congres dat 

de Vereniging Protestants Nederland 

(VPN) zaterdag 28 september organi-

seerde in de Ichthuskerk te Amersfoort.

Over kerkmuren heen
Als kenmerk van ‘groot bekeerde’ men-

sen noemde De Fijter het feit dat ze, 

DE KERK IN HET 
SPANNINGSVELD 
VAN GEEST EN 
INSTITUUT

Conferentie Protestants Nederland over kerkmuren: 
zegen of vloek?

“Uit alle kerken vergadert God Zich een volk,” zo stelde 
wijlen ds. Gerrit van de Breevaart het vaak. Dat van 

eeuwigheid verkoren volk van ware gelovigen was de 
Kerk met een hoofdletter. Na jarenlange worsteling 

met God, mocht ook hij zich door de Geest een levend 
lidmaat van Christus’ ene lichaam weten.

Opening door M. Uitbeijerse.
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Herman Speelman en dr. Klaas van der 

Zwaag tijdens het congres werd gepre-

senteerd: Spirituele oecumene. Over de vele 

vormen van gezamenlijke en persoonlijke 

omgang met God, en in een prachtige uit-

gave verschenen bij Summum Acade-

mic Publications (Kampen). Zij consta-

teren: Terwijl kerkelijkheid en kerkgang 

in onmiskenbaar teruglopen, vindt er 

onder de kerkjeugd een tegengestelde 

beweging plaats: zij omarmt het geloof, 

zij het in enthousiaster vormen dan in 

traditionele instituten gebruikelijk was. 

En ondanks bestaande kerkmuren, is 

steeds vaker ook sprake van geestelijke 

herkenning over en weer.

Eenheid van belijden
Hoe moeten we dat waarderen? Dat 

was de grote vraag tijdens het congres. 

En daarbij had ik persoonlijk tweemaal 

een déjà vu. Eén positief en én negatief.

In positieve zin herkende ik de geest 

van de ‘groot bekeerde’ ds. Van de 

Breevaart nog het meest in de bijdrage 

van de hersteld hervormde prof. Wim 

van Vlastuin: binnen de eigen kerk 

trouw blijven aan de Drie Formulieren 

van Enigheid, een heilige levenswandel 

en een innig geloofsleven, maar oog 

hebben voor geestverwanten buiten 

de muren en verlangen naar eenheid. 

Toen Andries Knevel, die de dag leidde, 

hem introduceerde als degene die 

mede verantwoordelijk was voor een 

van de meest recente kerkscheuringen, 

moest Van Vlastuin bekennen dat dit 

voor hem een “open wond” was. Want 

hoewel zijn kerkgenootschap zich 

presenteert als de Hersteld Hervorm-

de Kerk, de eenheid van het Lichaam 

van Christus is ook daarmee geen stap 

dichterbij gebracht. 

Maar dat was geen reden om niet 

toch een eigen weg te gaan, aangezien 

de Drie Formulieren van Enigheid voor 

hem het wonder, wie God in Christus 

voor het door Hem van eeuwigheid 

geliefde volk wil zijn, het beste op 

formule brengt. Met dat volk vormt God 

een huisgezin. God de Vader, Christus 

de Bruidegom, de Kerk de bruid, de 

gelovigen Gods kinderen – hoezeer ook 

levend in de verstrooiing. Maar in die 

verstrooiing herkent hij in elk van de 

kerken toch ook altijd weer broeders en 

zusters.

Tegen het postmodernisme
En dat is voor hem spirituele oecu-

mene: elkaar, over kerkmuren heen, 

herkennen als levende lidmaten van 

Christus’ Lichaam. Daarbij gaat het 

niet over een vage spiritualiteit en een 

samengaan ten koste van de waar-

heid. Vandaar dat Van Vlastuin ook 

waarschuwde tegen de geest van het 

postmodernisme –waarin men van 

geen absolute waarheidsclaims wil 

Prof. Van de Beek. Boekpresentatie: van links naar rechts: Herman Speelman,  Andries Knevel en Klaas van der Zwaag.

Met dat volk vormt God een huisgezin. 
God de Vader, Christus de Bruidegom, 
de Kerk de bruid, de gelovigen Gods 
kinderen – hoezeer ook levend in de 
verstrooiing. 
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weten, behalve dan de waarheid dat 

er geen waarheid is– waarin men van 

geen goed en kwaad wil weten, en pas 

goed kwaad wordt wanneer gelovigen 

iets nog ‘kwaad’ durven noemen.

Van die postmoderne woede weet 

Van Vlastuin sinds het verschijnen van 

de Nashville-verklaring mee te praten. 

Een postmodernisme waarin het enige 

criterium voor de waarheid is wat 

iemand voelt, en iets goed is wan-

neer het goed voelt. Vandaar ook zijn 

onvoorwaardelijk vasthouden aan de 

geloofsbelijdenis zoals vervat in de Drie 

Formulieren van Enigheid. Maar met 

geloof alleen is men er nog niet – een 

waar geloof onderscheid zich door een 

heilig leven. In dat verband stelde hij 

met nadruk: “Vertel mij hoe u over het 

huwelijk denkt, en ik zal u zeggen hoe 

u over God denkt!”

Ethiek een nieuwe scheidslijn?
Daarmee richtte Van Vlastuin zich 

niet alleen tot levensbeschouwelijke 

en politieke krachten buiten de kerk. 

En hij zag daarin een bondgenoot in 

de Rooms-Katholieke Kerk, die zich 

eveneens wenst te blijven oriënteren 

op de scheppingsorde, waarin huwelijk 

en voortplanting zijn voorbehouden 

aan het heteroseksuele gezin van man 

en vrouw. Daarentegen zag hij het post-

modernisme binnen de Protestantse 

Kerk in Nederland (PKN) veld winnen 

gezien haar acceptatie van het ho-

mohuwelijk als een legitieme samenle-

vingsvorm.

Ook de Leuvense prof. Patrick Nul-

lens zag hier een nieuwe scheidslijn 

ontstaan in de kerk. Naast haar unieke 

geloof in Jezus Christus als Heer, zag hij 

de ethiek een steeds sterker criterium 

worden bij de profilering. “Wanneer we 

netjes op het terrein van de theolo-

gie en spiritualiteit blijven, zijn we 

misschien intellectueel salonfähig en 

worden we gedoogd, maar worden we 

zoutloos en lauw. […] We moeten de 

moed hebben om te spreken over actu-

ele thema’s, gerechtigheid, klimaatop-

warming, circulaire economie, basisin-

komen, etc.”

Doop als fundament!
Ethiek kon volgens prof. Van de Beek, 

voorheen verbonden aan de Vrije Uni-

versiteit, nooit beslissend zijn voor een 

antwoord op de vraag of iemand wel of 

niet tot de Kerk behoorde. “Wie gelooft 

zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal 

zalig worden.” Met minder zou het niet 

kunnen. Meer te willen was mensen-

werk. “Ik wordt zo moe van alles wat ik 

moet doen,” zo bekende hij.

Naast ethiek, moest echter ook de 

ervaring en verlangen naar ‘spiritua-

liteit’ waarom het in evangelische ge-

meenten volgens hem zou draaien, het 

ontgelden. Hij verweet Nullens de kerk 

te ondermijnen met zijn postmoderne 

evangelische ervarings- en geluks-stre-

ven. Hij durfde het zelfs “ongeloof” te 

noemen, omdat het kerk-zijn te zeer 

afhankelijk maakte van het gevoel. Als-

of iets pas waar zou zijn wanneer wij er 

een goed gevoel aan over houden.

Volgens hem was waarheid echter 

niet afhankelijk van ons gevoel, laat 

staan dat het in het geloofsleven zou 

gaan om een ‘goed gevoel’. Integendeel: 

in navolging van Christus is dit leven 

niet meer dan een tranendal, waarin 

wij met Hem en met de wereld mee- 

lijden.

Prof. Patrick Nullens.Prof. Van de Beek en mgr. Visser.
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“Ik ben gedoopt, dat is de grond van 

mijn kind-zijn, dat is de grond van mijn 

lidmaatschap van de Kerk. Daar kan ik 

niets aan veranderen. God in Christus 

heeft mij in die Kerk geboren laten 

worden. Dat is een objectieve wer-

kelijkheid. Daar kan ik zelf niets aan 

afdoen, daar kan ik ook zelf niets aan 

toevoegen.”

Rome: de enig ware kerk
Die Kerk is niet de PKN, maar de Kerk 

van Rome. Die Kerk heeft in het verle-

den veel fouten begaan – eerst door de 

Oosterse Kerk buiten de kerk te plaat-

sen (451), en later door de banvloek 

over Maarten Luther uit te spreken 

(1521). Het ging haar daarbij steeds om 

‘macht’, in plaats van het profetisch 

spreken vanuit het Woord. Niet Chris-

tus heerste in gedurende die periode in 

de kerk, maar de eigengerechtigheid en 

wereldgelijkvormigheid.

Sinds Regensburg (1541 en 1546) 

en vooral Vaticanum II (1962-1965) is 

er op deze punten veel veranderd. Bij 

het leergezag is het Woord opnieuw 

leidend geworden. De  huidige RKK 

zou protestanten nooit geëxcommu-

niceerd hebben. Omgekeerd hebben 

protestanten als Calvijn de kerken van 

de Reformatie altijd gezien als een 

tijdelijk onderkomen voor een Kerk in 

de verstrooiing. 

Op de vraag van Knevel of hij daar-

mee de Geest niet teveel wilde opslui-

ten in het instituut, antwoordde Van 

de Beek dat hij stellig van mening is 

dat de Geest door het instituut heen in 

de wereld werkzaam is; kerkelijke ver-

deeldheid hindert zijn werkzaamheid. 

En gezien de recente ontwikkelingen 

in de RKK roept hij ons daarom toe: 

“Bekeer u, en keer terug naar de ware 

Kerk van Christus.”

Onderonsje tussen dr. Sjaak van ’t Kruis, dr. Jan Hoek en dr. Eginhard Meijering.

Oud-penningsmeester H. de Gier in gesprek met mevr. Van de Beek.

Napraten tijdens de lunch.
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Ervaring ‘ketters’
Naast het eerdergenoemde positieve, 

leidde de polemiek van prof. Van de 

Beek tegen wat hij zag als evangelisch 

‘postmodernisme’, bij mij tot een 

tweede, zij het dit keer negatief, déjà 

vu. Want waar hebben we dat eerder 

gezien? Waar zagen we eerder de vraag 

centraal staan waarop het geloof geba-

seerd diende te worden: op het gezag 

van de kerk óf op dat van een levend 

ervaringsgeloof; of het de kerk was die 

bemiddelde tussen God en mens, óf 

dat de gelovige een persoonlijke relatie 

met God in Christus hebben kon?

Terwijl Van de Beek steeds de eerste 

positie vertolkte, verdedigde Nullens de 

laatste. Tegenover het katholieke sacra-

ment van de doop, kon laatstgenoem-

de uiteindelijk alleen maar zijn eigen 

ervaring stellen: wedergeboren te zijn 

tot een nieuw leven, met de belijdenis: 

“Christus is Heer.”

Toch ervaring nodig
Volgens Nullens kunnen we wel sim-

pelweg stellen dat de kerk zich idealiter 

binnen een instituut zou dienen te 

verenigen. Maar hij ziet teveel mensen 

die totaal vervreemd zijn van de Kerk. 

De Geest lijkt uit het instituut geweken, 

“en gaat, om met Philip Yancey van 

Youth for Christ te spreken, daarheen 

waar Hij het meest gewenst is.” 

Men preekt niet meer profetisch op 

een manier die het hart raakt en door 

de werking van de Geest een radicale 

omkeer teweegbrengt. De kerk is in 

zichzelf gekeerd en te zeer gericht op 

instandhouding van zichzelf, en te 

weinig missionair en dienstbaar aan de 

wereld. Ze slaagt er ook onvoldoende 

een boodschap te prediken die leidt 

tot gezondmaking van zieken, zowel 

lichamelijk als geestelijk. Waar zien 

We moeten vanuit Heidelberg en 

Dordt terugblikken naar de Vroege 

Kerk, wil er van belijdende spirituele 

oecumene sprake kunnen zijn. Dat 

stelde dr. ir. J. van der Graaf in zijn 

evaluatie op de conferentie over 

spirituele oecumene.

De gereformeerde confessies 

mogen naar zijn oordeel niet worden 

verzelfstandigd ten opzichte van 

het Apostolicum en de belijdenissen 

van Athanasius en Nicea, de drie 

oecumenische symbolen. 

Van der Graaf herinnerde aan wat de 

vrijgemaakt-gereformeerde emeritus 

Jochem Douma ooit zei: “Het zal blijven 

scheuren tot de jongste dag.” Wat 

Douma hier zei tekent gereformeerd 

kerkelijk Nederland. Van der Graaf: 

“De gereformeerde Reformatie is 

versnipperd. Scheidingen, en zelfs 

herenigingen, baren steeds weer 

nieuwe scheidingen. En zeker wanneer 

ze nog vers zijn, blokkeren ze spirituele 

oecumene. Nochtans belijden allen te 

behoren tot de ene heilige algemene 

ofwel katholieke kerk.” 

Hoe zit het dan met ons 

gemeenschappelijk belijden? Want 

spirituele oecumene zal toch ook aan 

het belijden moeten raken. De Drie 

Formulieren van Enigheid, ofwel van 

eensgezindheid waarop allen en een 

ieder in gereformeerd kerkelijk Nederland 

zich beroepen -en ik doe dat ook van 

harte-  blijken niet  kerkverenigend te 

werken. 

Die gereformeerde confessies 

verwoorden naar mijn oordeel adequaat 

de Bijbelse spiritualiteit, met bijzondere 

aandacht ook voor de werkingen van de 

Heilige Geest, de Spiritus Sanctus, Die 

gemeenschap der heiligen uitwerkt. Ze 

hebben ook een afsnoerende functie 

naar ketterijen en ontsporingen in de 

voor-reformatorische tijd. Maar feit is 

bovendien dat ze ook afsnoerend zijn 

naar de meeste denominaties van de 

wereldchristenheid.

Het was volgens Van der Graaf een 

goede greep van de Nationale Synode 

dat de belijdenis van Nicea als basis 

werd gekozen. Hij was zeer geraakt door 

het krachtige appèl op Nicea, dat prof. 

Van de Beek deed op de afsluitende 

bijeenkomst van de Nationale Synode, in 

mei dit jaar. “Ik geloof in één God… En 

in één Heere Jezus Christus… En in één 

heilige algemene christelijke kerk.” Hoe 

kan de kerk dan zo versplinterd zijn?   

Van der Graaf proefde achter 

de conferentie over spirituele 

oecumene een sterk verlangen naar 

(meer) geestelijke eenheid. “Er ligt 

een dik boek voor ons, waarin een 

waaier van stromingen present is, 

met ecclesiologisch gezien tal van 

tussenschotjes, hoewel met vensters. 

Niet eerder werd spirituele oecumene zo 

breed en grondig doordacht.”

De conferentie leerde volgens hem 

dat christenen qua confessie verschillen 

maar spiritueel verbonden zijn. “De 

diepgaande secularisatie vandaag doet 

meer en meer ervaren dat we samen in 

de storm staan. Er zijn thema’s genoeg 

om samen in één Geest de hand aan de 

ploeg te slaan.”

Aan het eind van Nicea wordt 

beleden: “Ik geloof één doop tot 

vergeving der zonden”, waarna de 

belijdenis aangaande de opstanding 

der doden het eeuwige leven volgt. Van 

der Graaf, met stemverheffing: “We zijn 

gedoopt!”

Van der Graaf: Terug naar Nicea
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we nog gelovigen die van dood levend 

gemaakt zijn, en zich, ondanks alle 

gebrokenheid, met Christus verheugen 

in de Geest? 

“Ik sta kritisch tegenover een theo-

logie die redeneert vanuit het instituut 

en vanuit het sacrament. Ik kijk liever 

naar wat de Geest op dit moment doet, 

en daarop wil ik kritisch reflecteren 

vanuit Schrift en traditie. Ik sta voor 

een Kerk die levens verandert en im-

pact heeft in deze wereld,” zo reageerde 

Nullens op Van de Beek.

Oog voor verschillen
Rooms-katholiek mgr. Tjeerd Visser, 

vicaris-generaal van het bisdom Rot-

terdam, stelde daartegenover in zijn 

bijdrage, zowel ex cathedra als tijdens 

de discussie dat we binnen de Kerk 

verschillen moeten erkennen. Die ver-

schillen zijn niet maar een feit waar we 

zomaar overheen moeten stappen om 

zo snel mogelijk bij elkaar te komen. 

“Te zeggen dat we ten diepste hetzelfde 

geloven is veel te gemakkelijk en in 

mijn optiek oppervlakkig,” zo stelt Vis-

ser met nadruk. De oecumene die deze 

weg bewandelde, is op sterven na dood. 

Die verschillen mogen er zijn. Het gaat 

er in het oecumenisch gesprek meer 

om dat we elkaar proberen te begrij-

pen, om zo ons eigen verstaan van wie 

God voor ons wil zijn in Christus meer 

diepgang te geven. 

“Je hoeft niet samen het Avond-

maal te vieren om aan oecumene te 

doen,” zo is Visser van mening. Ook 

zonder dat hebben wij veel van de 

kritiek die we van protestantse zijde 

kregen, ter harte genomen. Om steeds 

weer opnieuw te leren, is nodig dat 

wij open staan voor de ander, en ons 

bevrijden van alle karikaturen die wij 

over die ander gevormd hebben. Dat is 

spannend, omdat wij onszelf daartoe 

kwetsbaar dienen op te stellen. En dat 

is spannend. 

Hij heeft in zijn functie als vica-

ris-generaal van het bisdom Rotterdam 

door de jaren heen al heel wat gesprek-

ken gevoerd met vertegenwoordigers 

van andere kerken. Maar nooit was hij 

zo gespannen als in zijn gedachtewis-

seling met ds. J. M. J. Kieviet, voorzitter 

van de VPN, over beider visie op het 

Avondmaal c.q. de eucharistie. In dit 

sacrament ligt iets op van het hart 

van beider geloof in Gods genadige 

vergeving door de kruisdood van Jezus 

Christus. Maar op een aantal vitale 

onderdelen van dit sacrament verschil-

len zij radicaal van opvatting. En beider 

opvatting stond in dit gesprek van hart 

tot hart ter discussie – hard tegen hard!

Maar in het eerlijk luisteren naar 

elkaars diepste overtuigingen en be-

weegredenen, ontstaat een band, aldus 

Visser. Die band wordt alleen maar ver-

sterkt wanneer we ook gezamenlijk tot 

God kunnen bidden en Hem vragen om 

zijn gunst, zowel in het persoonlijke, 

als in het kerkelijke en politieke leven. 

“Het gevolg daarvan is dat protestanten 

Slotforum, met achter katheder de Syrisch-orthodoxe priester Samoil Dogan.

220 PROTESTANTS NEDERLAND



met ons meeleden en voor ons baden 

in de stormen die woedden rond het 

misbruikschandaal dat de RKK teister-

de. Ik vraag me af of wij ook zo vurig 

gebeden hebben toen onze protestant-

se broeders in zwaar weer zaten rond 

de Nashville-verklaring.”

In de band die dan ontstaat, open-

baart zich volgens Visser iets van 

spirituele oecumene: een diep gevoelde 

verwantschap – ondanks alle verschil-

len. Hij hoopt dat Rome vanuit die 

gezindheid daaraan een bijdrage kan 

leveren. Het ontlokte hem zelfs de vol-

gende – even schertsende als serieuze – 

opmerking toen Van de Beek zich tegen 

Nullens en de evangelischen keerde: 

“Mogelijk dat Rome deze twee hier bij 

elkaar kan brengen!”

Eenheid rond het Credo
Wat wij, christenen, delen is de Geloofs-

belijdenis van Nicea – daarover waren 

alle deelnemers aan de discussie het 

roerend eens. Voor Van Vlastuin moch-

ten daar uiteraard de Drie Formulieren 

van Enigheid nog bij. Nullens miste bij 

Nicea de aandacht voor het Koninkrijk 

van God. Maar Van de Beek en Visser 

zagen in deze belijdenis een brandpunt 

in hun oecumene – spiritueel of niet. 

En ook een ‘orthodoxe’ remonstrant 

uit Leiden als dr. Eginhard Meije-

ring zag hier perspectieven – niet in 

het minst omdat deze gezamenlijke 

belijdenis ons weliswaar hetzelfde 

laat zeggen, maar ons toestaat daarbij 

telkens ook onze eigen interpretaties 

te hebben. Zo is er in de geschiedenis 

heel veel te doen geweest over God. De 

traditionele theologie zag God als een 

onveranderlijke substantie, die in de 

geschiedenis volgens zijn eeuwige en 

onveranderlijke besluiten handelt. 

De vrijzinnige theologie heeft in 

dit opzicht een waardevolle correctie 

voorgesteld: God is geen onveranderlij-

ke substantie, maar een levend subject. 

God gebruikt ons in deze wereld als 

middelen in Zijn hand. Die opvatting is 

voor christenen gefundeerd in de hoop 

op heil – een heil dat primair bestaat 

in de vergeving van zonden en de hoop 

op een eeuwig leven. Daaraan kunnen 

De vrijzinnige theologie heeft 
in dit opzicht een waardevolle 
correctie voorgesteld: God is geen 
onveranderlijke substantie, maar  
een levend subject. 

Middagbijeenkomst.
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