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“Omdat het één brood is …”
Op D.V. zaterdag 5 september 2015 wordt in kerkgebouw
“De Lichtkring“ in Amersfoort voor de vierentwintigste keer
de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid
van het Gereformeerd Appèl gehouden. Het thema voor de
gebedsbijeenkomst is “Omdat het een brood is …”. Dit
thema is ontleend aan de bekende tekst uit de eerste brief
aan de gemeente van Korinthe: “Omdat het één brood is, zijn
wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel
aan het ene brood". Ds. W. van der Schee uit Amsterdam,
ds. P.G. Sinia uit Ede en drs. A.J. van der Toorn uit Haarlem
zullen vanuit dit en andere Schriftgedeelten mediteren over
dit thema en ons voorgaan in het gebed om eenheid. Hieronder geven de voorgangers aan wat hen beweegt om hun
medewerking aan de gebedsbijeenkomst te geven.

“Bidden tot de
Heer van de Kerk”

“Biddend zoeken
naar echte eenheid”
Er is één kerk van Jezus Christus.
In al haar verscheidenheid is die
kerk één door haar belijdenis: ‘Jezus Christus is Heer’. Beschaamd
en verdrietig moet je erkennen dat
die ene kerk niet zo verdeeld en los
van elkaar mag zijn, omdat dat
niet tot eer van Christus is en zijn
rijk schade doet. Dat beseffend
merk ik, dat gebed om eenheid
in de kerk direct raakt aan mijn
eigen omgaan met onze Heer. Vanwege Hem wil ik biddend zoeken naar echte (kerkelijke) eenheid met wie ik de
belijdenis ‘Jezus Christus is Heer’ en het verlangen Hem te
volgen deel.
Ds. A.J. van der Toorn, CGK, Haarlem

Als lid van de Commissies
Contact en Samenspreking binnenland en buitenland mag ik
werken aan landelijke en wereldwijde kerkelijke éénheid. Al dat
werken is hopeloos geploeter als
dat niet gedragen wordt door
gebed. Natuurlijk doen wij ook
als commissieleden ons werk al
biddend. Maar het gebed van het
Gereformeerd Appèl is daarop
een waardevolle aanvulling. Het zou kunnen klinken alsof
al ons werk goed is en we alleen nog zegen nodig hebben.
Maar de kerk is verdeeld vanwege onze slechte werken
waar genade voor nodig is. God dank, bidden wij tot de
Heer van de Kerk die Zichzelf gaf aan het kruis voor die
genade en zegen.
Ds. P.G. Sinia, NGK, Ede

“Aan de tafel van Eén”
Als ik aan de tafel van de Heer
het brood ontvang en eet, is dat
het Lichaam van Christus. Ieder
ander, waar en wanneer dan ook,
die hetzelfde brood ontvangt en
eet, krijg ik daar in dezelfde beweging bij als zuster of broeder in
de Heer. Alles wat in de weg staat
bij het handen en voeten geven
aan die eenheid lijkt me zonde.
Tijd dus om op te ruimen, en te
leven wat we iedere avondmaalsviering doen. Of wilde er
iemand een smoes verzinnen die standhoudt tegenover de
Heer zelf? Kansloos, lijkt me.
Ds. W. van der Schee, GKv, Amsterdam

Meditatie

Deze herinnering aan de eenheid staat, in de derde plaats,
in het kader van de concrete aansporing om de eenheid te
zoeken. Het is alsof Paulus zegt: “Jullie hebben toch dezelfde Heer? Jullie hopen toch op zijn wederkomst? En in de
doop is het leven van ieder van jullie toch radicaal anders,
nieuw geworden? Daar hoeven we niet over te discussiëren,
punt. Daarom spoor ik jullie aan om de eenheid van de
Geest te bewaren door de band van de vrede.”

Eén lichaam en
één doop?

De oproep van Paulus betekent dat kerkelijke eenheid geen
project is van mensen. We worden teruggeroepen naar de
eenheid die God ons in Christus geeft. Hij heeft ons geplaatst in één lichaam met allen die Jezus Christus belijden
en in onvergankelijkheid liefhebben (vgl. Ef. 6:24). Daarom
belijden christenen wereldwijd met Nicea “één doop, tot
vergeving van zonden.”

Soms zit ik in de woonkamer achter mijn laptop te werken
terwijl de kinderen ruziemaken. In een poging om het tij te
keren roep ik dan wel eens de vermaning van Paulus door
de kamer (bij voorkeur uit de vorige vertaling): “Beijver u de
eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes!”
(Ef. 4:13). Helaas heeft deze Bijbelse oproep meestal niet
het gewenste effect...

Hoe dat dan verder moet met de grote verschillen in dooppraktijk — om over de talloze andere verschillen nog maar
te zwijgen? Daarover zegt Paulus dus: We moeten echt ons
best doen om de eenheid te zoeken, door de kracht van de
Geest en vanuit de vrede die Christus geeft. En waar we het
dan toch niet eens worden, roept hij ons met klem op elkaar “in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld,
in liefde te verdragen.”

De tekst is natuurlijk ook niet geschreven voor pedagogische doeleinden. Het gaat in Efeziërs over de eenheid
van de gemeente, bestaande uit gelovigen met een joodse
en een niet-joodse achtergrond. De “tussenmuur” die er
tussen beide bestond, is door Christus overwonnen. Hij
heeft de vijandschap verzoend en dankzij Hem “hebben
wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader” (Ef.
2:14–18). Op basis van dit fundament roept Paulus de
gelovigen in 4:3 op zich in te zetten voor de “eenheid van
de Geest.” Die eenheid blijkt vervolgens zeven dimensies
te kennen (4:4–6): één lichaam, één Geest, één hoop, één
Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen.

dr. D. Timmerman, predikant NGK Eindhoven.

24e landelijke gebedssamenkomst
Gereformeerd Appèl

De kerkelijke realiteit van vandaag suggereert dat Paulus’ oproep ook bij ons niet het gewenste effect heeft. Het lichaam
van Christus is verdeeld en de doop lijkt soms wel een zichtbaar teken en zegel van onenigheid. Bij dit laatste, de doop,
wordt nogal eens verwezen naar de éne doop uit Ef. 4:5.
Dit vers zou dan onderstrepen dat de doop eenmalig is en
daarom niet herhaald hoeft te worden. Dat lijkt me een goed
uitgangspunt, maar is dat ook wat Paulus hier wil zeggen?

zaterdag 5 september 2015

“Omdat het één
brood is...”
voorgangers: ds. W. van der Schee,
ds. P.G. Sinia, drs. A.J. van der Toorn

We kunnen de woorden van Paulus waarschijnlijk het beste
lezen tegen de achtergrond van de centrale oudtestamentische belijdenis dat God de HEER, de éne, unieke God is.
Dankzij de éne Heer, Jezus Christus, en door de éne Geest,
mogen joodse en niet-joodse mensen nu deze HEER kennen als hun God en Vader. Het gaat hier in de eerste plaats
over het karakter van de Vader van Jezus Christus als de éne
en unieke God.

programma:

19.30 uur ontvangst
20.00 uur gebedssamenkomst
Muzikale begeleiding: Pieter-Jan Oppenhuizen
plaats:

In de tweede plaats gaat het hier over de eenheid van Gods
heil. Paulus verwijst in deze verzen naar wat bekend en
aanvaard is onder de Efeziërs. Bij alle onderlinge verschillen
weten ze dat ze delen in hetzelfde geloof in Jezus Christus
en in de roeping door God om te delen in zijn glorie. Ook
weten ze van elkaar dat ze dezelfde doop ondergingen,
waardoor ze werden ingelijfd in het éne lichaam van de
Heer (vgl. Gal. 3:27–28 en 1 Cor. 12:13). Wat de gelovigen
verbindt is het besef dat dit de éne weg is waarop mensen,
joden en niet-joden, mogen delen in Gods heil.

kerkgebouw “De Lichtkring”, Amersfoort,
Laan naar Emiclaer 1

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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Column:

Samenwerking
bij opleidingen

Als de oogst komt

Kerken en kerkmensen zoeken elkaar over kerkmuren heen.
Wij zien het overal om ons heen. Maar niet alleen kerken
zijn in beweging. Ook op het gebied van opleidingen gebeurt er veel. In dit verband aandacht voor twee zaken. De
benoeming van Dr. J. Dekker tot bijzonder hoogleraar aan
de TUA namens de NGP en het initiatief voor een brede
Gereformeerde Theologische Universiteit.

In sommige streken van Engeland worden landerijen en
akkers omgeven door lage stenen muurtjes. Die muurtjes
bepalen de grenzen van het land. Wanneer je als automobilist in die streken rondrijdt waan je je soms in een doolhof. Maar gezien vanuit de lucht ziet het er heel anders
uit. Dan is het geen doolhof, maar ziet alles er keurig en
geordend uit. Dat was ook de indruk die een Amerikaanse
zakenman van Engeland kreeg toen hij in het voorjaar met
een vliegtuig in dat land arriveerde. Een mozaïek van allemaal kleine percelen, onderling gescheiden door muurtjes
van steen.
Aan het einde van de zomer ging de zakenman weer terug
naar Amerika. Vanuit het vliegtuig keek hij onwillekeurig
nog even naar beneden. Hij verwachtte het strak ingedeelde landschap weer te zien. Maar hoe hij ook keek, de
muurtjes waren nergens meer te ontdekken. Weg mozaïek.
Vreemd, dacht hij. Ze zullen in de afgelopen maanden
toch niet al die muurtjes hebben weggehaald? Toen een
stewardess langs liep kon hij het niet laten om hier een
opmerking over te maken. De stewardess begreep meteen
wat de man bedoelde. “Ja meneer, toen u hier in het voorjaar aankwam was alles kaal. Maar nu is het oogsttijd en
vallen de stenen muurtjes weg tussen het hoge graan”.

Dr. J. Dekker (NGK) bijzonder hoogleraar TUA. Al
vele jaren bestaan er intensieve contacten tussen de
Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP)
en de Theologisch Universiteit Apeldoorn (TUA). Eind
2014 kreeg deze samenwerking een nieuw accent met de
benoeming van dr. J. Dekker (NGK) tot bijzonder hoogleraar op de “Henk de Jong-leerstoel”. De volledige naam
de leerstoel is: “Henk de Jong-leerstoel – Bijbelonderzoek
en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief”.
Dr. Dekker was als docent al verbonden aan de NGP. Op
1 oktober 2014 vond de ambtsaanvaarding plaats met
een lezing over en vanuit het boek Jesaja. Met deze nieuwe
NGP-leerstoel in de TUA zien wij hoe intensieve samenwerking kan samengaan met aandacht voor de geschiedenis en identiteit van de samenwerkende partners.
Een brede Gereformeerde Theologische Universiteit.
Jarenlange samenwerking bij het opleiden van predikanten
vinden wij niet alleen tussen TUA en NGP, maar ook met
de Theologische Universiteit Kampen (TUK) van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De contacten tussen TUK en
TUA betreffen zowel onderwijs als onderzoek. Ontwikkelingen in kerkelijk Nederland, maar ook in de universitaire
wereld, hebben de afgelopen veel stof tot nadenken gegeven over de toekomst van het onderwijs en onderzoek van
de drie kleine kerkverbanden. Dit heeft geleid tot een voorstel om te komen tot een brede Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU). In de GTU zou het moeten gaan
om een coöperatieve samenwerking tussen participerende
kerkverbanden. Graag zou men zien dat naast TUK, TUA
en NGP ook de Gereformeerde Bond en/of het Hersteld
Hervormde Seminarie in deze coöperatieve samenwerking
gaan participeren. Door de initiatiefnemers wordt benadrukt dat het bij deze coöperatieve samenwerking niet
gaat om een bestuurlijke fusie, maar om ‘samenwerken
waar mogelijk en zelfstandig blijven waar nodig’.
De afgelopen maanden zijn over dit initiatief in de pers
verschillende berichten verschenen. Het wordt gezien als
een stap die past bij ontwikkelingen in kerkelijk Nederland. Tegelijkertijd blijkt ook dat het realiseren van dit
initiatief nog niet zo eenvoudig is. Reden te meer om ook
de opleiding van predikanten en het onderzoek dat aan
deze onderwijsinstellingen plaatsvindt in onze gebeden te
gedenken.

In het “Handboek Christelijk Nederland”, uitgegeven
in 2008, wordt een overzicht gegeven van 648 kerken,
gemeenten, groepen en christelijke organisaties in Nederland. Onder die 648 vallen alle kerken die er in Nederland
te vinden zijn. Vele tientallen. Al die kerken hebben vanuit
het verleden een reden om afzonderlijk te bestaan. Gescheiden van elkaar door hoge of lage muren. Achter die
muren speelt het gemeentelijk leven zich af, daar ontstaat
een eigen cultuur en vormen zich gebruiken en tradities.
Maar wat blijft daar van over als de oogst komt? Waar
zal het onze Hemelse Vader om gaan als Hij vanuit zijn
woning neerziet op de kerkelijke kaart van Nederland en
van de hele wereld? Zijn wereld! Zal het Hem gaan om de
hoogte, de dikte en de kwaliteit van de muren? Of zal het
Hem gaan om de oogst?
Zeker, muren kunnen bescherming bieden. De tegenstander van God is er op uit om schade toe te brengen aan de
oogst. Liefst helemaal vernietigen. Maar de vraag is wie
die muren heeft gebouwd en waar ze uit bestaan. Wat is
daarvan mensenwerk en wat is het werk van Here God?
In Zacharia 2 wordt een visioen beschreven waarin een
jongeman Jeruzalem gaat opmeten. Hij meet de lengte
en breedte van de stad. Dan komt er een engel die tot
de landmeter zegt: “als een open plek zal Jeruzalem daar
liggen vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En
Ik zelf, luidt het woord van de Here, zal haar een vurige

(Diverse bronnen, waaronder De Wekker, 10 april 2015)
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muur zijn rondom en heerlijkheid binnenin haar”. Wat een
perspectief! Geen muren door mensen gemaakt, maar de
Here zelf als een muur rondom ons. Dan ben je echt veilig
tegen gevaren die ons van buitenaf bedreigen. En binnen
die vurige muur? Zijn heerlijkheid!

menlijke kerkdienst in de plaatselijke sporthal. Zo’n 1500
kerkgangers woonden de dienst bij. Eerder was het tussen
deze beide kerken al tot wederzijdse erkenning gekomen.
Aan de dienst werd medewerking verleend door de predikanten Gerard Nederveen, Maarten van Loon en Hans van
der Jagt. “Dit is niet het resultaat van eigen inspanningen.
Door de kracht van Gods Geest konden wij zover komen”,
aldus ds. van der Jagt. En hij vervolgde met: “Wij groeiden uit elkaar door verschillen van inzicht, door hoe wij
over elkaar dachten, wat we tegen elkaar zeiden en door
wat we deden. Daardoor werd de eenheid verbroken. We
gaven de mensen om ons heen reden om te spotten over
de Heer en zijn kerk”.
(Bron: ND, 6 juni 2015)

Klaas van Breugel (Werkgroep Ger. Appèl)

Ontwikkelingen
Samenwerking NGK en GKv. Het aantal plaatsen waar
samenwerking plaatsvindt tussen GKv en NGK is in drie
jaar tijd verdubbeld. Dat was te lezen in het nieuwe
kerkblad Onderweg, een fusie van het tijdschrift De Reformatie (GKv) en het magazine Opbouw (NGK). Er zijn
in Nederland zo’n 90 NGK en 275 GKv kerken. Daarvan
kennen 53 gemeenten een vorm van samenwerking. In
2011 waren dat er 25. Meer dan een verdubbeling dus. De
Nederlands-gereformeerde dominee Peter Sinia is al jaren
nauw bij de samensprekingen betrokken. Hij verwacht dat
de lijn van toename van samensprekingen zich doorzet.
“De tijd is rijp, overal zie je toenaderingen. Die juichen wij
van harte toe. In het midden van de seculiere wereld beseffen we hoe dicht we al bij elkaar stonden. Ik hoop dat
wij in de toekomst toegroeien naar een kerkverband”.
(Bron: ND, 16 januari 2015)

Van de werkgroep
Digitaal Wilt u de Doorgeefbrief digitaal ontvangen?
Als u de Doorgeefbrief digitaal wilt ontvangen laat het ons
dan weten. Zo kunnen wij besparen op verzendkosten.
Financiële bijdrage Het uitgeven van de Doorgeefbrief
en het organiseren van de gebedssamenkomsten van het
Gereformeerd Appèl wordt mogelijk gemaakt dank zij uw
giften. Heel veel dank daarvoor! Wij gaan graag door, en
doen daarom een beroep op uw steun. Bij voorbaat onze
hartelijke dank!

CGK-NGK en GKv Lisse een gemeente. In Lisse gaan de
samenwerkingsgemeente van de CGK en NGK samen met
GKv. De CGK-NGK gemeente bestond al sinds 2001. Aan
het samengaan ging een “weg van verkenning en erkenning vooraf”, melden de gemeenten. De beide predikanten – ds. van Houwelingen van de GKv en ds. Postuma
van de CGK-NGK - laten in hun gezamenlijke verklaring
weten dat zij hebben mogen ervaren dat er op geestelijk
en organisatorisch vlak veel herkenning is, en dus dat we
werkelijk broeders en zusters van hetzelfde huis zijn. Het
voornemen om per april één gemeente te vormen, wordt
volgens de verklaring in beide gemeenten breed gedragen.
“Het verlangen hiertoe was groot.” Ook de classes van de
CGK en de GKv en de NGK-regio Holland-Zuid stemmen
in met het besluit.
Op 5 april 2015, eerste paasdag, werd in een gezamenlijke
morgendienst speciaal stilgestaan bij deze nieuwe situatie.
Vanaf die dag worden alle diensten gezamenlijk gehouden,
’s morgens in het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Veldhorststraat en ’s middags in de
kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt aan
de Prinsessestraat. Het gebouw van de Nederlands Gereformeerde kerk wordt gebruikt als missionair wijkcentrum.
Na Deventer is dit de tweede gemeente waar GKv, NGK en
CGK een kerk vormen
(Bron: RD, 27 maart 2015, ND, 17 maart 2015)

Werkgroep 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. Van harte welkom!

Colofon
Het Gereformeerd Appèl is een in 1992 opgerichte gebedsbeweging van
leden van de Vrijgemaakt Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en
de Christelijke 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
kerkgemeenschappen zitting hebben. Zo mogelijk wordt drie maal per jaar
(in voorjaar, zomer en najaar) een Doorgeefbrief uitgegeven.
Gereformeerd Appèl
Contactadres en
adressenadministratie
Elsje Kadijk-van Deursen
Amazoneweg 90
2622 DT Delft
tel. 015-2565015

In Dalfsen hielden de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en
de Nederlands Gereformeerde Kerk in juni 2015 een geza-
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BANK: NL79 INGB 0000 6089 22
t.a.v. Gereformeerd Appèl te Wormer
Internet
Website: www.gereformeerdappel.nl
E-mail: info@gereformeerdappel.nl of stuur
een mail via een invulformulier

