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Verkiezing, gelijkwaardigheid en eenheid
Paulus schrijft een brief naar Efeze met een bijzondere
adressering: ’Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die
één zijn in Christus Jezus. Daarmee zet Paulus meteen de
toon voor heel het vervolg van de brief. Paulus wil in deze
brief de Efeziërs allereerst een hart onder de riem steken
en speciaal onder hen de gelovigen van heidense komaf.
Die hadden de neiging om zich minderwaardig te voelen
ten opzichte van de gelovigen van Joodse komaf. Die
zagen ze als het vanouds in Abraham uitverkoren volk van
God. En zij voelden zichzelf in de kerk ’vreemdelingen en
gasten’ (2:19). Het is ook niet ondenkbaar, dat de christenen uit de Joden hen door een gearriveerde houding in dat
gevoel van minderwaardigheid hebben bevestigd. Geen
wonder dat de eenheid van de gemeente zo ook onder
druk kwam te staan.
In zijn brief benadrukt Paulus nu met grote klem de gelijkwaardigheid van christenen uit de Joden en christenen uit
de heidenen. Al de gelovigen zijn voor God gelijkwaardig.
Het zijn zonder onderscheid zijn ’heiligen’. (1:1). Met die
kwalificatie wordt de toon gezet voor heel het loflied van
de verkiezing in hoofdstuk 1:
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke
zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat
de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem
heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen
voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer
van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde
Zoon. (1:3-6)
Paulus relativeert hiermee de verkiezing van Abraham,
twee duizend jaar geleden, waarin de christenen uit de
Joden delen. Uiteindelijk gaat die terug op Gods verkiezing in Christus, al voordat de wereld bestond. En in die
verkiezing delen ook de christenen uit de heidenen. Onze
status in de kerk is verankerd in Christus. Het is de cadans
van Paulus lied over Gods verkiezing: in Christus, in hem,
met alles erop en eraan, helemaal volwaardig.
En die volwaardigheid van alle gelovigen in Christus is de
basis voor hun eenheid en voor de onderlinge vrede in de
gemeente. Het spreekt al uit vers 1: heiligen, dat wil zeggen:

gelovigen die een zijn in Christus Jezus. Maar Paulus werkt ook
dat thema verder uit in het vervolg van de brief.
De gelijkwaardigheid in Christus maakt alle gelovigen tot
bruikbare stenen, die samen opgebouwd worden tot een
plaats waar God woont door zijn Geest. (2:22) Daarom
kan Paulus daar ook het appel tot onderhouding van de
eenheid aan verbinden: Span u in om door de samenbindende
kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:
één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw
roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van
allen, die boven allen, door allen en in allen is. (4:3-6)
Hier komen de beide thema’s uit de adressering weer bij
elkaar. De gelovigen in Efeze zijn gelijkwaardig. Paulus
drukt dit ondermeer uit in de nadruk op één doop. Daarmee bedoelt hij niet dat ze het met elkaar eens zijn over
de leer over de doop. Hij bedoelt, dat ze allemaal hetzelfde insigne dragen. In de gemeente van Christus is geen
verschil in status. Ze zijn allemaal kinderen van dezelfde
vader, die voor elk van hen dezelfde is. Daaruit vloeit de
verantwoordelijkheid voort, de onderlinge eenheid te
bewaren.
In een situatie van kerkelijke verdeeldheid kunnen ook
zomaar, ondanks alle verklaringen van het tegendeel,
gevoelens van meer- en minderwaardigheid een rol spelen.
Onderhuids stempelen de kenmerken van je bloedgroep
je beleving en je gevoel van verantwoordelijkheid voor de
onderhouding van de eenheid. Dan is het goed om je door
Paulus weer te laten bepalen bij het feit dat maar een
kenmerk ertoe doet, namelijk dat wij in Christus, dat wil
zeggen, ondanks onszelf en onze bijzondere kenmerken,
uitverkoren zijn. Laat die zekerheid de geloofwaardigheid
en de overtuigingskracht van het Gereformeerd Appèl
onder ons versterken en een krachtbron om onvermoeid
te blijven ijveren voor de eenheid, die de Geest ons geeft.
Kampen, Ds. Melle Oosterhuis

20 jaar Gereformeerd Appèl
Kleine oecumene

mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in
liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht
of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achte de een de
ander uitnemender dan zichzelf“ (Phil. 2:2). Is dit niet hoe
de kerk behoort te zijn?

Het is het twintigste jaar van het Gereformeerd Appèl.
Twee decennia lang werden jaarlijks gebedsbijeenkomsten
georganiseerd, landelijk en regionaal, voor eenheid onder
christenen. Het Gereformeerd Appèl richtte zich vooral
op de kleine oecumene. Uit die kerken, NGK, CGK en
GKv, is het GA ontstaan. Dat waren ook de kerken die bij
de oprichting van het GA op landelijk niveau met elkaar
in gesprek waren. Dat was destijds ook de voornaamste
reden om bij het bidden om eenheid vooral aan die drie
kerken te denken. Niet met de bedoeling om andere kerken uit te sluiten, maar om aan te sluiten bij wat eerder in
gang was gezet.

Nationale synode
Op 10 en 11 december 2010 vond in Dordrecht de
Nationale Synode plaats. Er is veel over geschreven. Er was
instemming, maar ook reserve. Het was een initiatief van
ds. de Fijter van de PKN. Zijn initiatief kreeg steun uit vrijwel de volle breedte van de protestantse kerken. Er werd
een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers uit zowel
reformatorische als evangelische hoek. Het was geen
synode waar besluiten werden genomen. Was het eigenlijk
wel een synode? Die vraag laten wij hier rusten. Het was
een ontmoeting van christenen uit verschillende kerken
die met elkaar in gesprek raakten. Wat spontaan niet zo
gemakkelijke gebeurt (plaatselijk soms wel), gebeurde in
Dordrecht wel. Christenen met verschillende kerkelijke culturen en achtergrond ontmoeten elkaar, luisterden naar
elkaar, deelden met elkaar, bemoedigden elkaar, zongen
met elkaar en baden met elkaar. Aan de deelnemers werden zeven gebedsintenties meegegeven.
– Bid voor eenheid van de kerk in Nederland (Ef. 4:1-4).
– Bid voor eenheid van de wereldwijde christenheid.
(Op. 7:9-12).
– Bid voor het getuigenis van de naam van Jezus. Jezus
vraagt zijn Vader: ’ Laat hen allen een zijn … opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden..’ Verdeeldheid van de kerk houdt de mensen af van het geloof in
Jezus. Eenheid van de kerk geeft een krachtig getuigenis
(Joh. 17:20-23).
– Bid voor Gods schepping (Rom. 8:18-23).
– Bid om redding van verloren mensen. Jezus is gekomen
om te zoeken en te redden wat verloren is. Bid om de
verlossing van mensen uit schuld en dood door het
kruis van Jezus (Luc. 19:1-10).
– Bid voor Israel. Jezus is geboren uit Israel. … Laten wij
bidden voor het behoud van Gods oude verbondsvolk
(Rom. 11:23-25).
– Bid voor sociale rechtvaardigheid (Luc. 1:46-55).

Wij zijn nu twintig jaar verder. Er is geweldig veel gebeurd,
vooral op plaatselijk niveau. Er zijn contacten gelegd en
versterkt. Op heel veel plaatsen zijn kanselruil en gezamenlijke vieringen van het avondmaal mogelijk geworden.
Besprekingen op landelijk niveau verlopen moeizamer.
Niet alle drie de kerkverbanden hebben dezelfde pas. Er
zijn aarzelingen over en weer. Toch is er na een fase van
stilte weer ruimte ontstaan voor verdere gesprekken tussen
CGK en NGK. De NGK en GKV zijn blijvend met elkaar in
gesprek. Dat zijn bemoedigende berichten. Dat er punten
zijn waarover verschillend wordt gedacht is bekend. Maar
dat er bereidheid is om samen te zoeken naar antwoorden
en samen te luisteren naar de Schrift, dat is iets om heel
dankbaar voor te zijn.

Andere contacten
Noch positieve ontwikkelingen op plaatselijk niveau, noch
het uitblijven van grote stappen op landelijk niveau mogen
ons het zicht ontnemen op contacten met andere kerkgenootschappen van gereformeerd belijden. Die contacten
zijn er en hebben zich de afgelopen jaren ook verder ontwikkeld. Op de synode van de CGK van 2010 is besloten
tot voorzetting van de contacten met de Gereformeerde
Bond binnen de PKN, met de Gereformeerde Gemeente
en met het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte
(COGG). De Hersteld Hervormde Kerk wordt erkend als
een kerkverband dat zich wil stellen op de grondslag van
Schrift en belijdenis. Kanselruil tussen CGK en HHK wordt
toegestaan. De synode van 2011 van de GKv draagt haar
Deputaten Kerkelijke Eenheid op om de gesprekken met
de HHK voort te zetten en deze gesprekken, indien mogelijk, te voeren samen met Deputaten Eenheid van de CGK.
De GKv-synode spreekt zich uit voor voortzetting van
participatie in het COGG. De Landelijke Vergadering van
2011 van de NGK is geconstateerd dat het aantel deelnemende (NKG) kerken in het COGG is toegenomen en er
wordt besloten om deelname in het COGG voort te zetten. Het COGG is weliswaar geen kerkgenootschap, maar
wel een platform waar gereformeerde kerken gestalte kunnen en willen geven aan wat hen onderling bindt en aan
het gezamenlijk belijden van het geloof. Deze uitspraken
van de synodes van de GKv en CGK en van de Landelijke
Vergadering van de NGK zijn bemoedigend. “Maak dan

De stuurgroep van de Nationale Synode hoopt op een vervolg. In 2019 is het 400 jaar geleden dat de ’echte’ synode
van Dordrecht werd gehouden. In de periode tussen 2010
en 2019 hopen de initiatiefnemers verschillende keren bij
elkaar te komen.

Breed Gereformeerd Appèl
De Nationale Synode van 2010 was een uiting van een
breed verlangen onder christenen uit verschillende kerken
en groepen om samen het geloof te belijden en de essentie van het geloof aan anderen door te geven. Het
gezamenlijk belijden was en is het belangrijkste doel van
het Gereformeerd Appèl. Aan dit gezamenlijk streven gaat
wel het besef vooraf dat de christenheid sterk verdeeld
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is, het erkennen van schuld daaraan en de noodzaak van
verootmoediging. De afgelopen twintig jaren hebben meer
dan zeventig voorgangers hun bijdragen geleverd aan
de verschillende gebedsbijeenkomsten. Vanuit de Schrift
stonden wij stil bij de opdracht om een te zijn. Intussen
werden contacten gelegd, kwamen samensprekingen op
gang, erkenden gemeenten elkaar en ontstonden plaatselijk samenwerkingsgemeenten. Na jaren van intensieve
gesprekken werden breuken geheeld en werd eenheid als
een geschenk ontvangen. Tegelijkertijd zien wij dat er nog
heel veel scherven liggen die opgeraapt en scheuren die
geheeld moeten worden. Dat geldt niet alleen gemeenten
van NGK, CGK en GKv, maar ook andere kerken. Het is
dan ook verheugend dat NGK, CGK en GKv op landelijk

niveau contacten hebben met andere kerkgenootschappen
en die contacten ook willen versterken. Met die kerken
zal kerkelijke (institutionele) eenheid niet direct het eerste
oogmerk zijn. Waar het mee kan beginnen is in elk geval
het geloofsgesprek. Elkaar leren kennen als broeders en
zusters. Als medechristenen, die ook van genade moeten
leven en Jezus als hun redder hebben leren kennen..
Kent u mensen in uw omgeving die eenheid onder gereformeerde belijders een warm hart toedragen en waarvan u
weet dat zij de doelstellingen van het Gereformeerd Appèl
onderschrijven? Bij deze nodigen wij hen van harte uit
om contact met ons op te nemen. Samen willen wij dan
nagaan hoe het Gereformeerd Appèl ook in de toekomst
dienstbaar kan zijn aan eenheid onder christenen.

20e gebedssamenkomst 2011
Een bijzondere bijeenkomst!
uit verschillende gereformeerde kerken elkaar ontmoeten
en met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen.
Het is een plaats waar van hart tot hart wordt gesproken,
zorgen worden gedeeld, waar wordt geluisterd en hoop
wordt uitgesproken. Een plaats van gezamenlijk belijden.
Wat zijn zijn ervaringen met het geloofsgesprek tussen
christenen uit de breedte van de Gereformeerde Gezindte?
Met prof.dr. W. van ’t Spijker (CGK), emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit in Apeldoorn en jaren lang actief betrokken bij contacten met andere kerken,
willen wij luisteren naar wat de Schrift ons te zeggen heeft
over eenheid, waarna hij ons zal voorgaan in dankzegging
en voorbede.

Op D.V. zaterdag 3 september hopen wij de twintigste
landelijke gebedsdag van het Gereformeerd Appèl te
houden. Van verschillende kanten hebben wij het afgelopen jaar suggesties gekregen om hier een bijzondere
bijeenkomst van te maken. De suggesties liepen wel sterk
uiteen. Het varieerde van een voorstel voor een slotmanifestatie, waarmee de periode van twintig jaar GA zou
worden afgesloten, tot het voorstel voor een nieuwe start
waarin het GA zich op meer kerken zou gaan richten dan
alleen de drie kerken van de kleine oecumene. Al deze suggesties bij elkaar hebben geresulteerd in een programma
waarin wij dankbaar willen omzien naar het verleden, een
schets willen geven van de situatie waarin de kerken zich
nu bevinden en willen wij ook naar de toekomst kijken.
Wij willen dat doen met mensen die aan de wieg van het
Gereformeerd Appèl hebben gestaan en met mensen die
in hun eigen omgeving over kerkmuren heen het geloofsgesprek zijn aangegaan.

20e landelijke gebedssamenkomst Gereformeerd Appèl

Zaterdag 3 september 2011
Thema

Prof.dr. R. Kuiper – Roel Kuiper (GKv) was een van de
initiatiefnemers van het Gereformeerd Appèl. Met hem
willen we terugkijken op twintig jaar Gereformeerd Appèl.
Wat waren toen de drijfveren om het GA te starten en hoe
heeft dit zich ontwikkeld.
Met prof.dr.ir. E. Schuurman (NGK) willen wij stilstaan
bij het getuigenis van de kerken en hoe dat verzwakt als
gevolg van onderlinge verdeeldheid. Dit onder het thema
“KERK en de kerken”. Professor Schuurman behoort ook
tot een van de initiatienemers van het GA.
In oktober 2010 nam dhr. M. (Maarten) Vogelaar MSc
(CGK), toen voorzitter van de studentenvereniging CSFR,
het initiatief tot een manifestatie voor eenheid in de
Jacobikerk in Utrecht. Maarten wil zijn ervaringen met het
geloofsgesprek onder studenten met verschillende kerkelijke achtergrond met ons delen. Hoe kijken jongeren aan
tegen kerkelijke verdeeldheid en eenheid. Hoe zwaar weegt
hen dat en wat zijn hun idealen.
Drs. I.A. Kole (Gereformeerde Gemeente) is secretaris van
het COGG. Het COGG is een platform, waarin mensen

”Blijft in Mij”
Sprekers:

prof.dr. R. Kuiper, prof.dr.ir E. Schuurman,
dhr. M. Vogelaar MSc, drs. I.A. Kole,
prof.dr. W. van ’t Spijker
Muzikale leiding: Peter Verhoeks
Programma:
Plaats:

19.30 uur ontvangst;
20.00 uur gebedssamenkomst
Kerkgebouw De Lichtkring, Laan naar
Emiclaer 1, Amersfoort

Routebeschrijving:
Per auto: vanaf A1 afrit 13, afslag Amersfoort-Noord. Borden Kattenbroek volgen. Vervolgens komt u op de Laan naar Emiclaer, die
u geheel uitrijdt. Daar bevindt zich “De Lichtkring”.
Per trein: stap uit op station Amersfoort-Schothorst. Neem daar
bus 5.
Info: www.gereformeerdappel.nl of tel. 015 – 25 65 015
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is voorafgegaan. De bereikte eenheid, zo wordt benadrukt, is geen eindstation. Het is een nieuw begin van een
traject, waarin Gods woord leidend zal blijven en beide
gemeenten onderling zal verbinden.

Ontwikkelingen
Op de synode van de CGK, gehouden in het najaar van
2010, werd besloten om de gesprekken met de NGK weer
op gang te brengen. Die waren bij de vorige synode op een
zeer laag pitje komen te staan. De synode sprak uit dat
de zaak van de toe-eigening des heils geen barrière meer
vormt tussen beide kerken en gaf aan haar deputaten voor
de eenheid van gereformeerde belijders de opdracht mee
om te inventariseren welke geschilpunten er nog bestaan
en daarover met elkaar in gesprek te gaan. De Landelijke
Vergadering van de NGK heeft hier in het voorjaar van
2011 positief op gereageerd.

Van de werkgroep
Wilt u de Doorgeefbrief digitaal ontvangen?
Als u de Doorgeefbrief digitaal wilt ontvangen laat het ons
dan weten. Zo kunnen wij besparen op verzendkosten.

Wilt u ons steunen?
De synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van
de NGK hebben zich positief uitgelaten over hun beider
inspanningen om tot nauwere samenwerking te komen.
Gesignaleerde verschillen van inzicht op een aantal punten
vormen geen barrière om verder met elkaar door te spreken en gemeenten op te roepen om wegen naar eenheid te
zoeken.

Voor een gift kunt u gebruik maken van bijgevoegde acceptgirokaart. Abonnees die de Doorgeefbrief digitaal
ontvangen kunnen een gift storten op het in de colofon
aangegeven gironummer. Bij voorbaat onze hartelijke
dank!
Bent u, of ben jij, geïnteresseerd in het werk van het Gereformeerd Appèl en zou u/jij een bijdrage willen leveren
aan de landelijke werkgroep? Wij zouden dat zeer op
prijs stellen. Neem gerust contact met ons op. Van harte
welkom!

De GKv en CGK in Zwijndrecht hebben van hun classes
toestemming gekregen voor nauwer kerkelijk samenleven.
Kanselruil en gezamenlijke avondmaalsvieringen zijn nu
mogelijk.

Ten slotte
Op D.V. 3 september 2011 hopen wij de 20e gebedssamenkomst te houden. Een bijzondere bijeenkomst, waar
wij velen van u hopen te ontmoeten. Van harte uitgenodigd en … neem iemand mee!

In Apeldoorn gaan de drie Chr. Geref. Kerken en de twee
Geref. Kerken Vrijgemaakt nauwer met elkaar samenwerken. Op 7 november 2010 werd een gezamenlijke dankdienst gehouden in de Grote Kerk aan de Loolaan. Een bijzonder moment in het lange proces van samensprekingen.
In Rotterdam kregen de Geref. Kerk Vrijgemaakt van Rotterdam-Oost (Ichtusgemeente) en de Chr. Geref. Kerk van
Rotterdam-Alexanderpolder toestemming voor nauwer
kerkelijk samenleven. Die toestemming werd ook verleend
aan de Chr. Geref. Kerk van Rotterdam-Oost/Capelle a/d
IJssel en de Geref. Kerken Vrijgemaakt van Cappelle a/d
IJssel-Noord, Cappelle a/d IJssel-Zuid/West en Nieuwerkerk a/d IJssel.

Colofon
Het Gereformeerd Appèl is een in 1992 opgerichte gebedsbeweging van leden
van de Vrijgemaakt Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en de
Christelijk Gereformeerde Kerken. Het Gereformeerd Appèl wil het gebed
voor kerkelijke toenadering stimuleren en de onderlinge ontmoeting en
geloofsherkenning van gereformeerden bevorderen. De activiteiten worden
gecoördineerd door een comité waarin leden van bovengenoemde kerkgenootschappen zitting hebben. Zo mogelijk wordt driemaal per jaar (in voorjaar,
zomer en najaar) een Doorgeefbrief uitgegeven.

In Hilversum werd een nieuwe fase bereikt in de samenwerking tussen de Geref. Kerk Vrijgemaakt (Schuilhofkerk)
en de Chr. Geref. Pnielkerk en Rehoboth-kerk. In een
gezamenlijke dienst werd een intentieverklaring getekend,
waarin de kerkenraden uitspreken om de bestaande
samenwerking uit te breiden, om per 1 januari 2013 als
samenwerkingsgemeente naar buiten te kunnen treden. In
de dienst werd erop gewezen hoe door bescheidenheid en
nederigheid eenheid kan ontstaan en kan worden bewaard.
Door Jezus voorbeeld te volgen komt er ruimte om eerzucht
achter je te laten. Eerzucht maakt eenheid kapot en in de
geschiedenis van de kerk is daar maar al te vaak een voorbeeld van te vinden, aldus het verslag van die bijeenkomst.
In Surhuisterveen gaan de CGK en GKv samen verder als
samenwerkingsgemeente. Een gedenkwaardig moment,
waaraan een lange periode van 24 jaar samensprekingen
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