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APPEL 
OP (DE KERKEN IN) DE CLASSIS AMSTERDAM-LEIDEN 

 
De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland hebben in het verleden als grondslag 
voor hun onderlinge eenheid de Heilige Schrift als Woord van God aanvaard. Dit Woord van 
God wordt, naar de overtuiging van deze kerken, na gesproken in drie belijdenisgeschriften, 
nl. de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse 
Leerregels. De hartelijke instemming met deze belijdenissen moet stevigheid geven aan de 
eenheid tussen de kerken. Het is daarom begrijpelijk dat predikanten en andere 
kerkenraadsleden, evenals de docenten aan hun theologische opleiding te Kampen, bij het 
aanvaarden van hun taak instemming betuigen met de gereformeerde belijdenisgeschriften. 
 
Hoe snel het kerkverband ons voor de keus kan plaatsen van ‘al of niet gereformeerd’ blijkt  
concreet uit een verzoek, dat  onlangs door de gereformeerde kerk van Amsterdam-Centrum 
bij de classis Amsterdam-Leiden is ingediend. In dat verzoek vraagt deze kerk om de 
missionaire gemeente Stroom toe te laten als zelfstandige kerk binnen het verband van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).  
Dit verzoek van de kerk van Amsterdam-Centrum mag opvallend heten. In dat verzoek wordt 
meegedeeld dat Stroom inmiddels oudsten heeft benoemd, zonder van hen instemming met 
de belijdenisgeschriften te vragen. Deze instemming zou ook moeilijk serieus te nemen zijn, 
onder meer omdat het de leden van deze gemeente vrij staat voor hun kinderen aan de 
volwassendoop voorkeur te geven boven de kinderdoop. Dit is in strijd met antw. 74 van de 
Heid. Catechismus. 
 
Tegenover de classis wil Stroom wel verklaren dat in haar midden het onderwijs en de 
sacramenten ‘in lijn zullen zijn met het evangelie en het gereformeerd belijden’, maar zij 
wachten voor het ondertekenen van de belijdenisgeschriften de discussie af, die er 
momenteel binnen de classis over het ondertekeningsformulier gevoerd wordt. Kennelijk is er 
dus over dit ondertekenen ook binnen de classis verschil van mening.  
 
Een andere opvallende zaak moet hier ook vermeld worden: Stroom heeft naast mannen ook 
vrouwen tot oudsten aangewezen. Zij heeft duidelijk uitgesproken dat zij, na toelating als 
zelfstandige kerk tot de classis Amsterdam-Leiden, de ambten in haar gemeente open blijft 
stellen voor man en vrouw. 
 
Wanneer Stroom als zelfstandige kerk binnen ons verband aanvaard wordt, zal dat minstens 
twee gevolgen hebben die alle gereformeerde kerken aangaan.  
 
Allereerst wordt het onderlinge vertrouwen tussen de kerken op de proef gesteld. Terwijl ons 
ja ja zou moeten zijn, wordt in de classis Amsterdam-Leiden na toelating een weg tussen ja 
en nee bewandeld met betrekking tot het ondertekeningsformulier.  
In de tweede plaats zal er met het aanvaarden van Stroom een nieuw tijdperk aanbreken. 
Tot op heden hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vrouwen niet toegelaten tot de 
ambten van predikant of ouderling. Stel dat Stroom als gereformeerde kerk wordt 
geaccepteerd, dan betekent dit een duidelijke doorbraak. Teksten uit de Bijbel, die dit tot nu 
toe verhinderd hebben, blijken dan de facto geen geldigheid meer te hebben. Geen 
kerkelijke vergadering onder ons heeft het ambt voor vrouwen opengesteld.  
 
Het zal ieder duidelijk zijn dan wij geen zaak aansnijden waarmee wij ons niet moeten 
bemoeien, alsof zij slechts de classis Amsterdam-Leiden zou aangaan. De beslissing die 
deze classis moet nemen, heeft met de grondslag van alle kerken te maken. De vraag is aan 
de orde wat het betekent een gereformeerde kerk te zijn. En daarover laten we langs deze 
weg onze stem publiek horen.  
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Wij hopen van harte dat de classis in september a.s. het verzoek van de kerk van 
Amsterdam-Centrum niet zal honoreren en evenmin zal vluchten in een halfslachtig 
compromis. Hier moet duidelijkheid worden geboden. 
Laten we ons realiseren dat we ons ja-woord telkens weer moeten verdedigen en moeten 
bevestigen. Wij wensen een dreigende ontbinding van onze kerkelijke gemeenschap te 
stuiten door de kerken op tijd te waarschuwen.  
 
Dit Appel hebben wij opgesteld, niet alleen uit verontrusting over de toekomst van de 
gereformeerde kerken, maar ook uit dankbaarheid jegens de Heer van de kerk voor alles wat 
Hij ons in verleden en heden heeft geschonken en nog dagelijks schenkt. 
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