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h a nd r e i ki ng

Herstel
&
Verzoening
plaatselijk omgaan met
de pijn van de jaren zestig
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H an d r ei ki n g
‘h er st el & ver zo en i n g’

p laat seli jk o m gaan
m et d e pi jn van
d e jar en z est ig
De GKv en NGK zijn op weg naar hereniging. Plaatselijk en landelijk wordt er
gewerkt aan herstel en verzoening.
Daarbij kan soms oude pijn en oud verdriet venijnig opspelen. Daarom bieden
wij de kerkenraden een handreiking om
stil te staan bij de pijn en het verdriet
dat in de zestiger jaren van de vorige
eeuw geleden is. U vindt in deze eerste
handreiking overwegingen, gedachten en
praktische handvatten om plaatselijk
aan de slag te gaan.
Kerkenraden en gemeenteleden kunnen
ook hulp vragen bij de werkgroep die
deze handreiking heeft geschreven.
Contactgegevens vindt op de achterzijde.
Wij zijn ons ervan bewust dat de breuk
zich (nog maar) vijftig jaar geleden voltrok.
Dat betekent dat de oudere generaties
in beide kerkverbanden zich de breuk
herinneren en de spanningen die daaraan vooraf gingen. Ook de gevolgen van
de breuk hebben invloed gehad op het
kerkelijk klimaat en daarmee op jongere
generaties. Bij de groei naar hereniging
moet er daarom nadrukkelijk aandacht
en ruimte zijn voor verzoening. Onrecht
dat de ander of onszelf is aangedaan,
moeten we onder ogen zien en, zo
mogelijk, erkennen.

o n d erw eg n a a r éé n k e r k

1
B IJ B RO O D EN B EKER
Deze handreiking is geschreven met
uitspraken van onze Heer uit de Bergrede, die we als gebod horen (1 Joh.).
Eerst over wat ik de ander aandeed.
‘Wanneer je je offergave naar
het altaar brengt en je je daar
herinnert dat je broeder of zuster
je iets verwijt, laat je gave dan bij
het altaar achter; ga je eerst met
die ander verzoenen en kom
daarna je offer brengen.’
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De Heer betrekt ons als zijn broers en
zussen zo op elkaar dat ook de zonde
van de ander naar ons vermogen uit de
weg geruimd wordt. Terugdenken aan de
breuk zijn we echter vooral verschuldigd
tegenover de Heer van zijn kerk. Als we
— zelfs waar we meenden de goede strijd
te strijden — tegen de ander zondigden,
is dat ook Hem aangedaan. Als we de
weg naar hereniging gaan, zullen we op
die weg ook werkelijk samen Hém om
vergeving en herstel vragen.

2
KRUIK EN WEEGSCHAAL

(M at. 5 :2 3 -2 4)

Dat spreekt ons temeer aan nu de
Heiland het grote offer gebracht heeft
en ons met deze woorden op het avondmaal richt, het feest van de verzoening.
Wanneer de kerken herenigd worden,
kunnen we elkaar pas rond de tafel van
de Heer ontmoeten als we onze zonden
beseffen en erkennen, ook
tegenover elkaar.
Er is ook een woord van de Heer
over zonde die mij is aangedaan.
In hetzelfde evangelie zei hij ook:
‘Als een van je broeders of zusters
tegen je zondigt, moet je die daarover aanspreken onder vier ogen.
Als ze luisteren, dan heb je ze voor
de gemeente gewonnen.’
(M at. 1 8:1 5 )

Traditioneel lazen we dit vers zonder de
woorden ‘tegen je’, maar die horen er wel
bij. De zonde van de ander raakt mij, zelfs
als die niet perse tegen mij gericht was.

Na vijftig jaar zijn er heel wat mensen
die de pijn van destijds nog voelen. Dat
geldt voor mensen aan beide kanten
van de ‘scheur’. Er leven nog enkele
predikanten die in de jaren zestig zijn
geschorst of die meemaakten dat een
deel van de gemeente onder hun
herderlijke zorg werd weggeroepen.
Er zijn broeders die dit destijds als
ouderling of diaken meemaakten. Voor
anderen had de breuk als gevolg dat ze
ontslagen werden op school of uit een
positie werden gezet.
Evengoed is er de pijn van hen die
besluiten moesten nemen maar toen
al voelden hoeveel onrecht daarin
meekwam. Gemeenteleden konden
niet op tegen de daadkracht van hun
kerkenraad. Er zijn er die vermorzeld
zijn in een klimaat van felle uitspraken
en harde oordelen. Er is blijvende schade door hoe over en weer gesproken
en geschreven is, door het elkaar niet
meer groeten of door het niet meer
bij vriendjes mogen spelen.
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hand reik ing — h erstel & ver zo e n i n g

Rond de ontmoeting van beide
kerkformaties op 11 november 2017
in Kampen, gaf de Heer ontmoetingen
waarin de pijn van toen ter sprake
gebracht is. Wanneer er nog een
mogelijkheid tot gesprek is, zijn zulke
pijnpunten opgeschreven en op de
weegschaal gelegd. Weegschaal:
symbool van erkenning en recht doen.
‘Weeg mijn verdriet en mijn
boosheid, leg mijn lijden erbij
in de weegschaal.’
(Job 6 : 2 )

Op de avondmaalstafel stond ook de
kruik waarin beschreven verdriet werd
gedaan. Daarna is de kruik verzegeld. Als
beeld van afsluiting waarmee verdriet
voor Gods aangezicht gedeponeerd is.
Kruik: symbool van aan God toevertrouwd verdriet.
‘Laat in uw kruik mijn tranen
zijn geteld.’
( Ps. 56 : 9)

In die ontmoeting is beloofd dat we
zulke pijnpunten ernstig zullen nemen.
Deze handreiking is daar één van de
uitwerkingen van. Het is ons verlangen
dat de weegschaal of de kruik aan de
ander geboden wordt, overal waar
dat nodig is.

3
DOEL:
P LA AT S E L IJ K & P U BLI E K
We willen met deze handreiking vooral
kerkenraden bereiken. Er wordt nagedacht over landelijk werken aan herstel
en verzoening, maar we richten ons nu
eerst op de plaatselijke situaties. Vaak
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zijn daar de beslissingen gevallen en
wordt daar de pijn het scherpst gevoeld.
Door de handreiking aan alle kerkenraden te sturen, willen we stimuleren
dat kerkenraden zich afvragen of er nog
pijnlijke breuken zijn die in de plaatselijke
of regionale situatie wachten op herstel.
De kerkenraad van nu kan verantwoordelijkheid nemen voor woorden en
daden van zijn voorgangers.
De handreiking helpt gemeenten bij
het nadenken over herstel en verzoening
en geeft handvatten om hier praktisch
vorm aan te geven. De handreiking
(m.n. het bezinnende gedeelte) kan
door kerkenraden gebruikt worden bij
een plaatselijk proces van herstel en
verzoening. Dat kan bijvoorbeeld door
de handreiking over te nemen in het
kerkblad.
De handreiking is ook publiek beschikbaar. Daarmee laten we zien dat we
ervoor open staan dat bij ons schuld
wordt aangewezen. We nodigen uit
om pijn naar elkaar uit te spreken.
Zo verlagen we mogelijk de drempel
voor beschadigde mensen om contact
te zoeken met degene (of de verantwoordelijk geachte kerkenraad) door
wie ze beschadigd zijn.

4
LU I STER EN EN INL EV EN
Het is belangrijk dat mensen bereid
zijn elkaar opnieuw te ontmoeten, vaak
na decennia. De gezamenlijk ingeslagen
weg tot hereniging nodigt daartoe uit.
Zo gebeurde dat tussen oud-studenten
van de toenmalige Theologische Hogeschool die elkaar weerzagen in een
bijeenkomst in hetzelfde gebouw als
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toen, aan de Broederweg 15. Het attesten-besluit heeft in 1967 tot het vertrek
van dertien studenten uit Kampen geleid, waardoor nauwe contacten verloren gingen. Totdat één van hen, Johan
Schaeffer, de kwestie van toen aan
de orde stelde en de rector van de
Theologische Universiteit van nu de
oud-studenten uitnodigde.

plaatse documenteren. Maar deze geven
meestal het gezichtspunt van de ene
partij weer en stellen de andere partij
in staat van beschuldiging.

Ook zijn er voorbeelden van gemeenten
die hun oud-predikant, die in de zestiger
jaren ‘buiten verband’ raakte, uitnodigden
voor een preekbeurt. Zo’n uitnodiging
en ontmoeting heelt de wonden.

De theoloog Miroslav Volf heeft,
nadenkend over herstel en
verzoening in zijn geboorteland,
voormalig Joegoslavië, het proces
van verzoening samengevat in
vijf stappen:

Ook belangrijk is het dat we naar de
ander luisteren en ons inleven in de pijn
die hij of zij meedraagt. Die bereidheid
moet er van beide kanten zijn, omdat
de besluiten die scheiding brachten
destijds genomen werden met innerlijke
overtuiging én pijn in het hart. In verschillende situaties is gebleken dat alleen al
het luisteren en serieus nemen van de
destijds gevoelde pijn voldoende was
om lang gevoelde belemmeringen weg
te nemen.

5
ONGESC H R EVEN
GES C H I ED EN I S
Het is makkelijker onbevangen naar
het verleden te kijken als de afstand
in tijd groter wordt. Dan vindt er geschiedschrijving plaats en ontstaat er
een gezamenlijke kijk op het verleden.
Moeilijker is het wanneer de geschiedschrijving nog nauwelijks begonnen is,
zoals dat met de crisis van de zestiger
jaren het geval is. Er zijn destijds allerlei
brochures verschenen die de strijd ter

Ver zo en i n g
i n 5 stap p en

—H
 erinner samen:
wat is er gebeurd?
—B
 ied vergeving aan: wat
gedaan is, bepaalt niet
hoe ik nu met je omga.
—T
 oon berouw en
verontschuldiging: ik erken
wat jou is aangedaan.
— Herstel schade,
voor zover mogelijk.
—S
 luit elkaar in de armen,
voor een nieuwe
toekomst samen.

Toch is vijftig jaar een lange tijd. In
een plaatselijke kerkenraad van nu zal
weinig kennis te vinden zijn van wat
toen gebeurd is. Eenvoudig omdat de
ambtsdragers van nu te jong zijn om de
breuk bewust te hebben meegemaakt!
De algemene kennis van de geschiedenis
van de Vrijmaking tot de zestiger jaren
verdwijnt uit het collectieve geheugen.
Het kan goed zijn om dat verleden te
(laten) onderzoeken en iets van het verhaal van toen door te vertellen aan de
generatie van nu. Mensen die de breuk
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hebben meegemaakt, kunnen uitgenodigd
worden om hun verhaal te delen.

6

Zo kan samen teruggekeken worden:
— Welke pijn hebben gemeenteleden
toen ervaren door het handelen van
de kerkenraad of door wat geschreven
is in de kerkelijke bladen?
— Wat heeft de breuk kapotgemaakt in
onderlinge verhoudingen en
vriendschappen, door eigen
gedrag of door dat van ‘de ander’?
— Wat heeft het kerkelijke klimaat
van toen betekend voor jongeren
die daarin opgroeiden?

VER ZO EN I N G SB I JEEN KO M ST

Met het oog op herstel en verzoening
kan het (daarnaast) nodig zijn om
specifiek te (laten) onderzoeken:
— Is er in onze gemeente in de jaren
’60 een predikant buiten verband
geraakt; zo ja, leven hij en zijn vrouw
nog? Leeft een eventuele predikantsweduwe nog? Heeft iemand in de gemeente nog contact met de kinderen?
— Zijn er in onze gemeente destijds
ouderlingen of diakenen geschorst
of afgezet? Leven zij nog? Sommigen
wonen misschien nog in uw midden,
andere gemeenteleden hebben nog
concrete herinneringen aan hen die
toen leiding gaven aan de gemeente.
—Z
 ijn er anderen van wie bekend is dat
ze destijds extra geraakt zijn door de
gebeurtenissen, bijvoorbeeld doordat ze ontslagen werden (onderwijs,
kerkelijke instelling)?
—Z
 ijn wij als kerkenraad de
rechtsopvolger van de kerkenraad
van een inmiddels opgeheven gemeente, en hebben daar dit soort
situaties gespeeld?

Wanneer zulke situaties bekend zijn,
vraagt dat eerst om gesprek(ken), om
luisteren en serieus nemen. In overleg
met betrokkenen kan er gekozen worden
voor een verzoeningsbijeenkomst van
leden uit beide kerken. Zo’n bijeenkomst
kan een bredere werking hebben en dus
ook waardevol zijn als er niet zulke specifieke situaties van schorsing e.d. spelen.
In Kampen hebben de leden van de
Generale Synode van de GKv en van
de Landelijke Vergadering van de NGK
elkaar ontmoet. Die ontmoeting liep uit
op een gezamenlijke avondmaalsviering.
Op tafel stonden een weegschaal en
een kruik, zoals boven geschreven.
Misschien kunt u die symbolen ook in
uw gemeenten gebruiken.
Op de weegschaal is plek voor
wat nog uitgesproken kan worden:
—Z
 ijn er concrete besluiten van toen
die besproken en misschien opnieuw
overwogen kunnen worden?
— Was er sprake van schorsing en
afzetting van ambtsdragers?
—O
 f voltrok zich de breuk binnen
de classis of provincie?
— Is er, van welke kant ook,
gedrag geweest waarover nu
spijt uitgesproken kan worden?
Pijn die wel benoemd (of opgeschreven)
maar niet weggenomen kan worden, kan
in de kruik worden gestopt en voor Gods
aangezicht worden neergelegd. Dat kan
hardop of in stilte. Denk daarbij aan wat
niet goed gemaakt kan worden omdat
betrokkenen overleden zijn. Maar het
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kan ook gaan om mensen die verhuisd
zijn en al lang niet meer wonen in dezelfde gemeente als vijftig jaar geleden,
maar er wel de pijn van meedragen.

7
R ec en t e pi jn
Naast de pijn van de jaren zestig kan
het bij groeiende kerkelijke eenheid
goed zijn om aandacht te hebben voor
de gevoelens van hen die in latere jaren,
soms met veel teleurstelling of pijn,
vertrokken zijn uit een gemeente of
kerkverband, waarmee ze nu weer één
worden. De gevoelens over de afkondiging
‘met droefheid’ of het gebed om bekering
van destijds mogen benoemd worden.
Ook kunnen te harde woorden en oordelen die in de afgelopen jaren over
elkaar gesproken zijn, samen bij Christus
gebracht worden.

8
L ANDEL J KE H U LP VO O R
PL AATSELI JKE SI T UAT I ES
We hopen dat kerkenraden in de
eigen situatie aan het werk gaan met
deze handreiking. Een werkgroep van
Deputaten Kerkelijke Eenheid (GKv) en
Commissie voor Contact en Samenwerking (NGK) willen helpen waar dat
nodig is. Deze werkgroep kan waar
nodig bemiddelen, bijvoorbeeld wanneer
oud-predikanten, predikantsweduwen
of andere ex-ambtsdragers (of hun
kinderen) niet tot een bevredigend
gesprek met de kerkenraad van destijds
kunnen komen (of niet weten bij welke
kerkenraad ze terecht kunnen, bijvoorbeeld omdat de gemeente van destijds

niet meer bestaat). De werkgroep wil
ook kerkenraden of gemeenteleden
adviseren en waar nodig een helpende
hand bieden op de weg van herstel
en verzoening.

9
VER ZO EN I N G ALS
KEN M ER K VAN D E KER K
In het werken aan hereniging van de
twee kerkverbanden, moeten herstel
en verzoening een duidelijke plaats
hebben. Nog belangrijker is het dat
genade en verzoening kenmerkend
moeten zijn voor de kerk die we samen
zullen zijn. Het gaat niet om een proces
dat straks afgerond zal zijn. Steeds weer
zullen we terug moeten gaan naar wat
ons samenbindt: de liefde van Jezus
Christus. Door hem leren we elkaar te
aanvaarden en te leven van vergeving.
Dat betekent ook dat de kerk niet pas
weer geheeld kan zijn als alle relaties
hersteld zijn. De gebrokenheid, ook
vanuit de breuk van de jaren zestig, zal
voelbaar blijven. Maar in geloof mogen
we steeds kiezen voor de houding van
verzoening, en elkaar daar naar terugroepen. Daarvan mag een getuigenis
uitgaan in deze wereld, tot eer van
Jezus Christus.

Deze handreiking is een initiatief
van Deputaatschap Kerkelijke Eenheid van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt), en Commissie voor
Contact en Samenwerking van de
Nederlands Gereformeerde Kerken,
in samenwerking met de Regiegroep
die de hereniging van beide kerkverbanden voorbereidt.
Na deze eerste handreiking krijgt
u van ons in de loop van de tijd
nog meer materiaal in verschillende
vormen, als hulpmiddelen op weg
naar hereniging. Ook krijgt u als
kerkenraden actief informatie over
het landelijke proces tot hereniging.
Meer informatie
Alle informatie is ook
beschikbaar op de website
www.onderwegnaar1kerk.nl
Via deze website kunt u zich ook
inschrijven op de maandelijkse
nieuwsbrief van de Regiegroep.
Geheel of gedeeltelijk overnemen
van de tekst van deze handleiding
voor publicatie in plaatselijke
kerkbladen of verspreiding via
mail en dergelijke is toegestaan.
Maart 2018

Advies
Vanuit DKE en CCS is een werkgroep
samengesteld. Kerkenraden en
gemeenteleden kunnen een beroep
doen op deze werkgroep voor advies
en hulp in concrete situaties. Elk van
de leden is daarvoor bereikbaar:
Prof. dr. Erik de Boer, Kampen
DKE-GKv — eadeboer@tukampen.nl
06-40864024
Mr. Heleen Hamelink
DKE-GKv — Heleenhamelink@live.nl
06-28904269
Dr. Kees de Groot, Nunspeet
CCS-NGK — ctdgroot@wxs.nl
0341-266775 / 06-44265899
Dr. Geert van Dijk, Sliedrecht
CCS-NGK — gvandijk@upcmail.nl
0184-778493
Contact
Contact is ook mogelijk
via de secretarissen:
Ds. Jan Luiten
DKE — eenheid@gkv.nl
Ds. Henk Zuidhof
CCS — secretaris.css@ngk.nl
Regiegroep
Voor algemene reacties met
betrekking tot het proces van
hereniging van GKv en NGK:
Regiegroep p/a
Lydia Postma-Douma
regiegroep@ngk.gkv.nl

