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Kerkelijke inkadering?

P. Niemeijer

Als alles volgens plan verlopen is, zijn op 7 november jl. de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen en de
Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen opgeheven. Daarvoor in de plaats is gekomen de Gereformeerde
Bijbelstudiebond.
Toch weer een bond! Ondanks stemmen die oproepen tot een totaal andere organisatie van de bijbelstudie onder ons.
Hadden we onze energie niet beter kunnen steken in een officieel kerkelijke inkadering van dit werk? Is het niet veel
beter dat door kerkenraden benoemde commissies en door de synode benoemde deputaten de bijbelstudie gaan
coördineren en stimuleren?
Over deze vraag bied ik graag een paar overwegingen bij mijn laatste reguliere bijdrage in deze rubriek. Niet om 'over mijn
bestuurlijke graf heen te regeren'. Maar wel om de keus voor voortzetting van ons bondswerk te verantwoorden.

Waarom niet?
Waarom gekozen voor een nieuwe bond? Waarom is er niet aan gewerkt het werk van de bijbelstudie over te dragen aan
kerkenraadscommissies en een generaal-synodaal deputaatschap? Waarom nog zoveel energie in een fusie van twee
bonden gestoken?
Ik zou kunnen zeggen: omdat het voor die fusie gewoon tijd was en er op dit moment nog geen kerkelijke structuur
voorhanden is. Weliswaar zijn er al heel wat gemeenten die over een 'commissie toerusting' beschikken, maar er zijn er ook
altijd nog veel die een dergelijk fenomeen niet kennen. En landelijke deputaten zijn er al helemaal (nog) niet. Alleen dat al
maakt voortzetting van het bondswerk nodig: je gooit geen oude schoenen weg als je nog geen nieuwe hebt!
Maar ik geef toe: dat is wat mager als bestaansreden voor de 'nieuwe' bond. Want wat niet is, kan er toch komen? Je hebt
zelfs de roeping om daarvoor te zorgen, als je ervan overtuigd bent dat die andere structuur beter is voor het werk!
Maar juist dit laatste is voor mij de vraag. Laat me in het vervolg een paar knelpunten kort mogen aanduiden die een
kerkelijke inkadering van ons werk in de weg staan.
Daarbij staat voorop dat mijn opmerkingen beslist niet opgevat mogen worden als kritiek op het bestaan van plaatselijke
commissies of platforms voor toerusting. Integendeel. Het is een prima zaak wanneer de verschillende vormen van
toerusting die plaatselijk georganiseerd worden, op elkaar worden afgestemd, wanneer lacunes in de plaatselijke toerusting
worden opgemerkt en opgevuld, en wanneer landelijk aangeboden materiaal op de maat van de situatie in de eigen
gemeente wordt gesneden. De bond zou er ook goed aan doen gebruik te maken van deze plaatselijke commissies.
Maar nu de door mij beloofde overwegingen.

Geen verambtelijking
Karakteristiek voor onze verenigingen temidden van de vormen van toerustingswerk die we kennen, is de
'zelfwerkzaamheid' van de leden. Daarmee bedoelen we dat er geen leiding van buitenaf is: noch van ambtsdragers noch
van aparte leiders noch van deskundige vormingswerkers. Wat plechtig gezegd: onze verenigingen functioneren op het
niveau van het onderling dienstbetoon, waarin de heiligen krachtens het ambt van alle gelovigen elkaar vanuit het onderwijs
van de Schrift toerusten tot hun taak als christen in de wereld van Vader.
Er is - laat daar geen onduidelijkheid over bestaan! - geen enkele reden om negatief te denken of te spreken over het ambt
dat de verhoogde Christus aan zijn gemeente gegeven heeft. Het valt ook zeker niet te ontkennen dat het de taak van de
ambtsdragers is om de gemeente te onderwijzen in prediking, catechese en cursussen. Maar dat neemt niet weg dat we in
de 'zelfwerkzaamheid' die voor ons bijbelstudiewerk karakteristiek is, op een kostelijk en een kostbaar facet van ons
gereformeerde leven stuiten!
Het is prima wanneer ambtsdragers aansporen tot en voorwaarden scheppen voor ons werk. We verwachten niet anders
van ze. Maar laat de organisatie en praktijk van dit werk toch alsjeblieft niet 'verambtelijkt' worden.

Geen verkerkelijking
Zopas sprak ik over toerusting tot onze taak als christen in de wereld van Vader. Dat klinkt misschien wat pretentieus.
Maar juist die brede horizon is in overeenstemming met de oorspronkelijke doelstelling van onze verenigingen en bonden.
Bij hun oprichting moest men niets hebben van de versmalde bijbelstudie in piëtistische kring. Men wilde de Schrift
onderzoeken met het oog op de dienst aan de Here over heel de breedte van ons leven. Kerk, staat en maatschappij (zoals



de oude trits luidde), het moderne levensgevoel en de verschillende geestesstromingen die zich aan ons opdringen, - ze
moesten op de vereniging vanuit de Schrift belicht en doorgelicht worden.
Het veld waarop onze verenigingen zich richten, is daarmee veel breder dan de 'kerkelijke zaken' waartoe onze kerkelijke
vergaderingen, en dus ook onze kerkenraden, zich te beperken hebben (art. 30 KO). Zeker, het Woord van God gaat
over heel ons leven. En ambtsdragers die de gemeente hebben te weiden met dat Woord, moeten zich dan ook niet
beperken tot zaken van de ziel en van het kerkelijk leven. Maar ze zullen zich op die andere terreinen wel hebben te
beperken tot die vragen waar Gods beloften en geboden rechtstreeks in geding zijn. Op de verenigingen daarentegen zullen
- naar de aard van het werk! - het schetsenmateriaal en de bespreking verder afdalen in de praktijk.
En hier gaat het dus 'wringen' bij de kerkelijke inkadering van ons werk. Het is beslist niet mijn bedoeling om ambtsdragers
monddood te maken. Maar kerkelijke vergaderingen moeten niet verantwoordelijk worden voor uitgaven over
niet-kerkelijke zaken. En aan de andere kant moet het werk van de bijbelstudie niet in breedte en concreetheid beperkt
worden vanwege de noodzakelijke kerkelijke sanctionering. Dat komt het werk niet ten goede!

Prioriteit
Op veel kerkenraden wordt geklaagd over de verdringing van het primaire werk door allerlei organisatorische zaken. Aan
bezoeken kom je niet meer toe, zo valt te vernemen. Het produceren, lezen en bespreken van commissierapporten over
leuke dingen en proefballonnen vergt zoveel tijd, dat de activiteiten die in de bevestigingsformulieren genoemd worden, in
de knel komen. Ambtsdragers moeten vergaderen over zaken waarvoor ze helemaal geen ambtsdrager zijn geworden. Er
moet gezocht worden naar methodes om het hoge aantal huisbezoeken te verlagen: eenmansbezoeken, groot-huisbezoek
etc. Dat doet pijn: terwijl de secularisatie toeneemt, is er voor tuchtoefening steeds minder ruimte; en terwijl de
eenzaamheid door de voortgaande individualisering toeneemt, merken gemeenteleden steeds minder van herderlijke
betrokkenheid van hun ambtsdragers.
Is het nu echt verstandig als kerkenraden bij het huidige takenpakket nog weer een nieuwe verantwoordelijkheid op zich
moeten nemen? Laten de kerkenraden zich concentreren op het toezicht op de kansel en op leer en leven van de
gemeenteleden: dat is vandaag beslist geen sinecure! Er ís toch een organisatie voor de bijbelstudie?!

Deputaten?
Soms klinkt de roep om een landelijk deputaatschap dat het bijbelstudiewerk onder zijn vleugels zou moeten krijgen.
Ik kan die roep niet goed plaatsen. In ons kerkrecht vormen landelijke deputaten geen lichaam dat een bepaald type werk
runt en daarvoor verantwoordelijk is. Deputaten hebben geen eigen taak, maar worden benoemd om de opdrachten van
de synode uit te voeren (art. 49 KO). Je kunt dus hooguit zeggen dat iets een taak voor de synode is: bijvoorbeeld de
Theologische Universiteit (art. 18 KO), de relatie met kerken in het buitenland (art. 47 KO), het Archief en
Documentatiecentrum (art. 50 KO).
Maar volgens mij kun je dat van het bijbelstudiewerk niet zeggen: dat de synode daar verantwoordelijk voor is. Een
synode is geen bestuur, dat allerlei zinvolle arbeid binnen de kerken zou moeten coördineren. Een synode heeft ook geen
ambtelijke of herderlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een synode is een vergadering waar afgevaardigden
van de kerken 'kerkelijke zaken' behandelen die op de mindere vergaderingen niet afgehandeld konden worden (art. 30
KO).
Maar zou het niet goed zijn als het werk van de bijbelstudie onder synodaal toezicht kwam te staan?
Misschien wel voor de financiële kant van het verhaal: synodes kunnen een quotum aan de kerken opleggen, zodat je via
hen je bestaan financieel veilig kunt stellen. Maar voor de rest heb ik vooralsnog mijn vragen.
We moeten van synodaal toezicht namelijk niet te hoog gestemde verwachtingen hebben. Een deel van het deputatenwerk 
kan een synode niet controleren, omdat het te specialistisch is (ze ontbeert de knowhow) of spoed vereist (een synode
vergadert eens in de drie jaar). Zal een synode bovendien echt alle uitgaven die onder verantwoordelijkheid van haar
deputaten zijn verschenen, controleren en sanctioneren? Een ander deel van het deputatenwerk wil men niet controleren:
deputaten hebben ons vertrouwen, die hoeven niet voor alles onze goedkeuring te hebben.
Om te begrijpen wat ik bedoel, zou u eens moeten vergelijken wat u in de Acta van de synode vindt over de Theologische
Universiteit en wat er door curatoren en senaat feitelijk gedaan wordt. Of u moet zich eens proberen voor te stellen hoe
synodeleden zouden moeten oordelen over buitenlandse kerken buiten deputaten BBK om. U zult meteen zien hoe beperkt
het toezicht van de synode op deputaten (naar de aard van de zaak!) is.
Ik zou ook kunnen verwijzen naar de publicatie van het Archief en Documentatiecentrum over het Amersfoorts Congres.
Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wie heeft daar inhoudelijk toezicht op? En wat is de status van die publicatie?
Daarmee raken we aan een nieuwe vraag: wat wordt de status van al het onder synodale vlag uitgegeven materiaal? Voor
besluiten van een synode geldt artikel 31 KO: als bindend aanvaarden tenzij het in strijd is met Schrift of KO. Ieder



begrijpt dat dit voor bijbelstudiemateriaal niet op kan gaan. Toch blijft de vraag: wat is de status precies, want particulier
materiaal is het ook niet, daar wilden we nu juist vanaf! En als een publicatie dan omstreden is en toch - om wat voor reden
dan ook - niet door de synode wordt veroordeeld, zal dat dan door de één blij als synodale 'sanctionering' worden
opgevat, terwijl het bij de ander 'vervreemding' richting de synode wekt?
Kortom, het klinkt mooi: synodaal toezicht op het bijbelstudiewerk. Maar zo eenvoudig als het lijkt, is het niet. Het vergt
nog heel wat denkwerk voor we een efficiëntere structuur hebben dan de huidige, waar de gebruikers van WEGWIJS en
van de schetsen het bestuur jaarlijks kunnen aanspreken en ter verantwoording roepen. Laten we het werk binnen die
structuur maar dankbaar optimaliseren!


