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Afwikkeling ‘Verklaring van verbondenheid’ 
Nadat op 29 mei 2019 in de Grote Kerk te Dordrecht in een slotbijeenkomst 
over de ‘Verklaring van Verbondenheid’ gezegd was wat we willen, heeft het 
bestuur van de Stichting Nationale Synode contact opgenomen met de directie 
van het Dordrechts Museum. Afgesproken is dat de originele ‘Verklaring van 
Verbondenheid’ met de handtekeningen van alle kerken en 
geloofsgemeenschappen een speciale plaats in het Dordts museum zal krijgen. 
Zoals het er nu uitziet in het ‘Het Hof van Nederland’. 

Met de directeur Peter Schoon werd tot tweemaal toe een afspraak gemaakt om 
met de kleine vertegenwoordiging van de kerken en geloofsgemeenschappen 
genoemde verklaring te overhandigen en de plek te bezien waar deze zou komen 
te hangen. Keer op keer moest deze afspraak vanwege COVID19 worden 
afgezegd. ( 7 april 2020 en 7 oktober 2020) Het stichtingsbestuur hoopt in de tweede 
helft van 2021 de te kunnen realiseren. 

  

Peter Schoon 

 

Overige activiteiten  

Overleg met de nieuwe preses van de Prot. Kerk in Nederland Ds. M.Batenburg. 
Overleg met de heer Jurjen de Groot, directeur van de Dienstenorganisatie van 
die kerk. Met een aantal betrokkenen werd gesproken over de continuïteit van 
het werk van de Nationale Synode. Met name over de vormgeving van de 
geloofsgesprekken in de plaatselijke gemeenten. 



 

 

Communicatie over de Nationale Synode 

Ook de communicatie kwam vanwege Corona onder druk te staan. Door de 
voorzitter werden veel telefonische contacten gelegd en via internet werden de 
bestaande contacten ‘warm’gehouden. 

Via de fysieke communicatiemogelijkheden werden de onderstaande 
advertenties geplaatst. 



 
 

 

Steun de Stichting Nationale Synode via IBAN NL 37 RABO 0102442738 



 



 
 

Leerstoel aan drie universiteiten 

De voorzitter en de secretaris hebben een gesprek gehad met de rector van de 
Protestantse Theologische Faculteit Prof. Dr. Mechteld Jansen, die aangaf dat 
de PThU bereid is de leerstoel te vestigen. Voorts hebben we gesprekken gehad 
met de rector van de Theologische Universiteit Kampen. Onder leiding van de 
nieuwe secretaris van de Raad van Bestuur zal bezien worden hoe en of de 
leerstoel aan twee universiteiten kan worden gevestigd. De aanvankelijke 
bereidheid van de Theologische Universiteit te Apeldoorn bij monde van Prof. 



Dr. Herman Selderhuis is nog niet nader geconcretiseerd. Een en ander hangt 
samen met de vormgeving van het curatorium van de leerstoel.  

Ook deze gesprekken zijn stil gelegd vanwege de Coronapandemie. 

Hieronder nemen wij het profiel van de bedoelde leerstoel op. 

 
 

Profiel Bijzondere Leerstoel Nationale Synode ‘Reformed 
Ecclesiology and Catholicity’ 
 
Situatie 
1. De kerkelijke verdeeldheid op het protestantse erf (en zeker die op het erf 
van de kerken die zijn voortgekomen uit de Reformatie in de Nederlanden) 
wordt in toenemende mate onverdedigbaar. Dat betekent niet, dat 
leerverschillen er niet meer toe zouden doen. Echter, de eigenlijke fronten 
lijken te zijn verschoven van het debat over leerverschillen naar de vragen met 
betrekking tot de relevantie van het christelijk geloof in een post-christelijke 
cultuur. De leerverschillen die er tussen de verschillende denominaties 
bestaan, vallen bovendien niet (meer) samen met de verschillende kerkelijke 
grenzen, maar doen zich in meerdere of mindere mate binnen alle 
denominaties voor. In geloofsgesprekken blijkt vaak spirituele verbondenheid 
die ver over kerkgrenzen heen reikt. De uitdaging waar kerk en theologie nu 
voor staan is de vraag of en hoe gestalte gegeven kan worden aan een 
katholiek-gereformeerde visie.  
2. Het vak ‘’oecumenica’’ is de laatste jaren steeds meer onder druk komen te 
staan, o.a. vanwege de crisis in de oecumene.  Soms wordt het vak daarom 
gecombineerd met missiologie of kerkrecht. De inhoudelijke reflectie binnen 
het vak oecumenica is lange tijd bepaald geweest door de oecumene op 
mondiaal niveau, zoals die onder andere gestalte krijgt binnen de Wereldraad 
van Kerken. Oecumenica richtte zich daarbij op het bestuderen van de 
oecumenische ontwikkelingen zoals die naar voren kwam op de verschillende 
assemblees (Uppsala, Porto Allegre, Busan, etc.).  De genoemde ontwikkelingen 
werden echter niet of nauwelijks in relatie gebracht met de oecumenische 
ontwikkelingen in kleiner verband (bijv. dat van de gereformeerde gezindte, of 
dat van de relatie tussen calvinisten en baptisten). Het wegvallen van het vak 
‘’oecumenica’’ leidt onvermijdelijk tot een versmalling van de visie op de 
mondiale en katholieke gestalte van de kerk en tot een ‘’kokervisie’’ die zich 
beperkt tot het eigen kerkelijk erf.  Het gaat de initiatiefgroep om de vraag: hoe 
vormen wij voorgangers die een bredere blik hebben dan alleen de eigen 
context? Bovendien zijn er een groot aantal praktische vraagstukken op het 



terrein van de oecumenica, in het bijzonder van gereformeerde ecclesiologie 
en katholiciteit, die onvoldoende bestudeerd worden. 
3. Sinds 2010 is in ons land de stuurgroep Nationale Synode actief, die leden 
van een groot aantal kerken uit de gereformeerde familie bijeen heeft weten te 
brengen voor bezinning, beraad en getuigenis. Deze beweging heeft vooral op 
het zogenaamde grondvlak van de kerken weerklank gevonden. Op 29 mei 
2019 zal dit worden geconcretiseerd in de ondertekening van een ‘Verklaring 
van Verbondenheid’ door al dan niet officiële vertegenwoordigers van een 
groot aantal kerken 
4. Een aantal van de kerken die samenwerken binnen de stuurgroep Nationale 
Synode, is bovendien inmiddels met elkaar in gesprek geraakt binnen het 
zogenaamde ‘’vijfkerken overleg’’. Het gaat hierbij om de Chr. Geref. Kerken, 
de Geref. Kerken Vrijgemaakt, de Ned. Gereformeerde Kerken, de Voortgezette 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Protestantse Kerk in Nederland. 
Uitgangspunt van deze gesprekken is de vraag hoe we met elkaar als kerken 
kunnen optrekken (denk bijv. aan de samenwerking op missionair gebied) met 
inachtneming van de verscheidenheid. 
 
Uitgangspunt:  
De leerstoel, uitgaande van de Stichting Nationale Synode, stelt zich ten doel 
onderzoek te doen naar en onderwijs te geven in oecumenische vragen en 
oecumenische spiritualiteit, toegespitst op het Protestantse terrein. Daarmee 
wordt een bijdrage gegeven aan de katholiciteit van de kerk, ook en in het 
bijzonder vanuit gereformeerde tradities. Daarbij wordt uitdrukkelijk gezocht 
naar een verbinding tussen theorie en praktijk. De leerstoel staat ten dienste 
van de academische vorming van studenten in de beweging van de oecumene, 
zoals deze in de Nationale Synode wordt nagestreefd. Daarin spelen de 
gereformeerde traditie, de evangelische en pentecostale traditie en de 
opkomende traditie van de kerken voortkomend uit migratie een belangrijke 
rol. Deze oecumene weet zich verbonden met de katholiciteit van de kerk, 
uitgedrukt in het credo. De leerstoel bevordert een open oog voor mondiale 
ontwikkelingen in de christenheid. Binnen de theologie en de 
predikantsopleiding levert de leerstoel een bijdrage aan de voortgaande 
vorming van voorgangers die, met een open oog voor relevante ontwikkelingen 
in samenleving en kerk, zich inzetten voor ‘één heilige, katholieke en 
apostolische kerk’ (Nicea). 
 
Doelstellingen: 

1. De leerstoel is gericht op het doen van onderzoek naar en het geven van 
onderwijs in de vragen die verband houden met oecumenische vragen 



en oecumenische spiritualiteit vanuit gereformeerd perspectief. Dat 
perspectief kan niet los worden gezien van de huidige mondiale context.  

2. Empirisch onderzoek zal een belangrijke taak voor de leerstoel zijn. 
Daarbij gaat het om vragen als: Wat voor betekenis hebben kerkelijke 
grenzen voor gemeenteleden en hun spiritualiteit? Welke 
ontwikkelingen vinden daarin plaats? Welke gevolgen hebben daarin 
enerzijds secularisatie, anderzijds reconfessionalisering. Hoe kunnen 
kerken op een verantwoorde wijze op dit alles inspelen? De leerstoel 
beziet deze vraagstukken in een internationaal perspectief. 

3. Vanwege deze verbinding tussen theorie en praktijk zal de leerstoel 
uitdrukkelijk interdisciplinair van karakter dienen te zijn. Dit betekent dat 
enerzijds verschillende theologische disciplines met elkaar verbonden 
moeten worden (zoals kerkgeschiedenis, systematische theologie, 
praktische theologie) en dat anderzijds verbinding zal moeten worden 
gezocht met niet-theologische disciplines (zoals sociologie en 
psychologie). 

4. Voor de verankering van de leerstoel binnen de deelnemende 
universiteiten, is het belangrijk dat het onderzoek wordt ingebed in 
bestaande onderzoeksprogramma’s. Tevens wordt gestreefd naar 
verbinding met het IRTI (International Reformed Theological Institute) en 
met anderen die zich op universitair niveau bezighouden met dezelfde 
problematiek. 
 

Concretisering:  
1. De leerstoel heeft een totaalomvang van 0,4 fte en wordt zo mogelijk 

gevestigd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische 
Universiteit Kampen en aan de Protestantse Theologische Universiteit. 

2. De bijzondere leerstoel heeft een college van curatoren dat minimaal 
bestaat uit drie personen die ten minste de doctorstitel dragen, en 
waarvan één lid hoogleraar is in de faculteit waar de bijzonder 
hoogleraar zal worden benoemd.  De curatoren vormen een voldoende 
afspiegeling van de kerken die tot stichting van de leerstoel hebben 
besloten.   

 
 

Nog geen leerstoel eenheid kerken: 
‘Ik vraag me af of we het nog rond 
krijgen in deze tijd’ 



De financiering voor het vestigen van een bijzondere leerstoel over de katholiciteit 
(eenheid) van de kerk aan drie protestantse theologieopleidingen is niet rond. 

Gerard ter Horst  15 juni 2020, 19:35  aangepast 16 juni 2020 11:56 
 

 
De Nationale Synode van 2013 in de Dordtse Grote Kerk.(beeld anp / bas Czerwinski) 
KAMPEN 

Dat laat dominee Gerrit de Fijter weten in reactie op de vraag hoe het ervoor staat 
met deze leerstoel. Die werd vorig jaar mei, bij de afsluiting van de Nationale 
Synode, een protestants forum dat veertig kerken verenigt achter een Verklaring 
van Verbondenheid, aangekondigd. De leerstoel zou verbonden worden aan drie 
opleidingen tegelijk: de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), de 
Theologische Universiteit Kampen (TUK) en de Theologische Universiteit 
Apeldoorn (TUA). Na de aankondiging bleef het stil. 



Dat komt omdat de financiering niet rond is, laat De Fijter weten. ‘De leerstoel 
moet voor minimaal vier jaar gegarandeerd zijn, anders zit de benoeming van een 
hoogleraar er niet in.’ De inzet is om iemand voltijds te benoemen. ‘Met een 
benoeming voor één dag in de week kom je niet echt verder’, zegt De Fijter. 

Dat betekent dat er ‘honderdduizenden euro’s’ nodig zijn. ‘Ik vraag me af of we dat 
rond krijgen, zeker in deze tijd.’ 

De voorzitter van de stuurgroep hoopt dat zich nieuwe geldschieters melden voor 
wie de eenheid van christenen aan het hart gaat en wil investeren in het gezamenlijk 
optrekken van kerken. ‘Juist in deze tijd van digitale kerkdiensten kijken we over 
elkaars muurtjes heen.’ 

nog geen overdracht 

Volgens De Fijter zit de Nationale Synode op dit moment in quarantaine. Eigenlijk 
zou het werk van de zelfstandige stuurgroep in april worden overgedragen aan de 
kerken die vorig jaar het Verbond van Kerken aangingen. Dat ging als gevolg van 
de coronacrisis niet door. Het idee is dat de betrokken kerken zelf de 
verantwoordelijkheid nemen voor de aangegane verbondenheid die door de 
stuurgroep is voorbereid. 
De Nationale Synode sloot vorig jaar op 29 mei 2019 tijdens een slotmanifestatie in 
de Grote Kerk van Dordrecht een periode van tien jaar af waarin werd ingezet op 
meer kerkelijke eenheid en verbondenheid. Zo’n veertig kerken gingen die dag een 
Verbond van Kerken aan. < 

 
 
 

 

 



 
 

Ds. G. de Fijter, voorzitter 

Dr. J.M. van ’t Kruis, secretaris. 

 

 


