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Katholiciteit 
Dr. A. van de Beek of dr. A.J. Devisser 

 

In de meimaand (2019) werden twee bijeenkomsten gehouden, waar de katho-

liciteit van de kerk in het centrum van de aandacht stond. De eerste was de Na-

tionale Synode nieuwe stijl in Dordrecht, de tweede een vergadering in Bun-

schoten waar verontruste vrijgemaakte Gereformeerden zich presenteerden in 

hun bezwaren tegen vrouwelijke ambtsdragers. Dr. A. van de Beek sprak in de 

eerste samenkomst, dr. A.J. de Visser (hoogleraar in Hamilton) in de tweede. 

In dit artikel ga ik in op de vraag: hoe is het mogelijk dat beide sprekers zo ver-

schillende posities innemen bij het thema van de katholiciteit? 

 

Dordrecht 

 

In Dordrecht kwamen bijna veertig Nederlandse kerkgenootschappen bijeen die 

hun onderlinge verbondenheid voor het aangezicht van de Heer van de kerk met 

een handtekening hebben bekrachtigd. 

Onder de sprekers nam Van de Beek een markante plaats in.  

Kern van zijn betoog: de kerk is één omdat er maar één God en één Heer Jezus 

Christus is. Deze katholieke kerk is de kerk van de geloofsbelijdenis van Nicea: 

één geloof, één doop, één eucharistie.  

De eenheid van God verdraagt zich daarom niet met een verdeelde kerk. 

Aan het eind van zijn toespraak hekelde hij het woordje ‘eigenlijk’: eigenlijk 

behoren we een te zijn, maar helaas is de werkelijkheid weerbarstig. Dit woordje 

‘eigenlijk’ is de doodsteek voor de oecumene, het frustreert waarachtig geloof 

en gehoorzaamheid, en het past niet bij de eenheid van God. 

 

Opvallend is de overeenkomst tussen de toespraak van Van de Beek en de recto-

rale rede die dr. H. Bavinck 130 jaar eerder uitsprak in Kampen, onder de titel: 

De Katholiciteit van Christendom en kerk. 

In 1888 waren de Christelijk Afgescheiden en de Dolerende Kerken bezig de 

weg te verkennen naar kerkelijke eenheid, die in 1892 een feit werd. Al ging een 

deel niet mee: de latere Christelijke Gereformeerde Kerken. 

Bavinck onderscheidt bij de kerkvaders drie betekenissen van het woord katho-

liek: 

 De kerk als geheelheid en eenheid tegenover de verspreide plaatselijke 

kerken 
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 De kerk is één en omvat zonder uitzondering alle gelovigen uit alle vol-

ken, door alle tijden en alle plaatsen 

 De kerk bezit de volkomen overlevering, alle de mens ter kennis nodige 

dogmata over onzienlijke en zienlijke dingen. 

Kernachtig formuleert Vincentius van Lerinum dit geloofsthema in de 5
e
 eeuw: 

katholiek is wat altijd, overal en door allen is geleerd. 

In zijn rede betoogt Bavinck dat deze eenheid vanaf het begin de onderlinge 

band van de christelijke gemeenten heeft gekenmerkt.  

‘Hoe zou het ook mogelijk zijn, dat deze geestelijke band onder de eerste 

gemeenten ontbroken zou hebben? De eenheid en katholiciteit der kerk is een 

heel het Nieuwe Testament door telkens terugkerende gedachte. Zij vloeit on-

middellijk voort uit de eenheid Gods, uit de eenheid van de Middelaar Gods en 

der mensen, uit de eenheid van de Geest. Uit de eenheid der waarheid, uit de 

eenheid van het verbond, uit de eenheid der zaligheid.’ 

 

Uit deze citaten blijkt dat Bavinck over de grenzen van de gereformeerde kerken 

heen wilde kijken. Hij sloot zich niet af van de gelovigen in de Hervormde Kerk 

en had ook een open vizier naar de wereldkerk. 

Daarbij spaarde hij zijn eigen kerken niet. Aan een (hervormde) collega schrijft 

hij (Pag. v van de brochure):  

‘Bedenk bij de lezing dat ze vooral bestemd is als enige medicijn voor de 

seperatistische en sectarische neigingen, die soms in onze kerk zich vertoonen. 

Er is zoveel enghartigheid, zoveel bekrompenheid onder ons en ’t ergste is, dat 

dat nog voor vroomheid geldt.’   

 

Nu zitten er tussen Vincentius en Bavinck 14 eeuwen kerkgeschiedenis. Eeuwen 

van concilies en voortgaande kerkelijke uitspraken, maar ook eeuwen van diep-

ingrijpende schisma’s, zoals de scheiding tussen de oosterse en westerse kerken 

en de Reformatie van de 16
e
 eeuw. 

De Rooms Katholieke Kerk was duidelijk. Zij paste de definitie van Vincentius 

toe op het voortgaande leeronderricht van de eigen kerk, dat voortbouwt op de 

kerkvaders en de concilies. Inclusief de leer over de ambten, waarbij de sacra-

mentele heiligheid van de mannelijke ambtsdrager beleden werd als een repre-

sentatie van Christus zelf. Met als gevolg dat alles wat hiervan afwijkt als niet-

katholiek wordt veroordeeld. 

En dus zaten Luther en Calvijn met een probleem. Want hun breuk met Rome 

vroeg om een nieuwe ijking van de katholiciteit. 
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Daarbij grepen zij niet terug op de overlevering of de concilies, maar recht-

streeks op het Woord van God. Art. 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is 

daarvan een helder voorbeeld.  

Het probleem was vervolgens hoe je moest omgaan met de onderlinge verschil-

len tussen de kerken, die ook de leer raakten. Denk aan de avondmaalsleer en de 

ambtsleer. 

Uiteraard kun je, zoals de Rooms Katholieke Kerk doet, de dogmata van je ei-

gen kerkgenootschap intern verheffen tot de katholieke leer, maar daarmee kom 

je wel in strijd met de oorspronkelijke definitie, trouwens ook met die van 

Bavinck. Met andere woorden: niet alles wat je binnen jouw kerk vastlegt over 

leer of leven kun je nog katholiek noemen. Daarom zul je, als Bavink, toch moe-

ten erkennen dat je deel uitmaakt van een groter en geestelijk geheel. En dus ook 

bereid moeten zijn om de uitleg van de Bijbel te delen met anderen, die niet den-

ken zoals jij. 

Te denken valt aan de voorzichtige manier van formuleren van het gereformeer-

de doopformulier, waarin instemming wordt gevraagd met de leer van het Oude 

en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samen-

gevat. 

Katholiek wordt dan min of meer dat je als kerk het gezag aanvaardt van de oe-

cumenische belijdenisgeschriften: het Apostolicum, het Nicaeanum en het Atha-

nasianum. Tegelijk erken je dat er een verschil in visie is op de uitleg en toepas-

sing van de Bijbel. Bijvoorbeeld op het gebied van de sacramenten of de amb-

ten. Het onderscheid tussen verschillende kerken of kerkverbanden wordt vast-

gelegd in belijdenissen, die al of niet als formulieren van eenheid worden aan-

vaard.  

 

Het zal duidelijk zijn dat de katholiciteit van de kerk op deze manier onder druk 

komt te staan. Wij geloven wel naar de Schriften, maar de concrete inhoud van 

onze leer wordt niet meer altijd, door allen en overal geleerd. 

Daar kun je op minstens drie manieren mee omgaan.  

Je kunt blijven erkennen dat het oecumenisch erfgoed, zoals dat in de belijdenis-

sen van de vroege kerk is samengevat, het gemeenschappelijk geloof van alle 

christenen bevat. Dat vraagt dan wel de erkenning dat de kerk van Christus 

wordt vergaderd uit alle kerken die zijn Naam dragen. 

Je kunt ook claimen dat jij de enige erfgenaam bent van het oecumenisch erf-

goed, omdat de stroom van Christus kerk loopt door de bedding die bij jouw 

kerk of kerkverband uitkomt.  
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Deze twee manieren van denken brengen ons allen in verlegenheid. Een verle-

genheid die aan den lijve werd gevoeld tijdens de bijeenkomst van de Synode 

van Dordt nieuwe stijl. 

Eigenlijk zouden we een moeten zijn, omdat we bouwen op Nicea. En toch gaan 

we weer gescheiden uiteen, omdat we onze identiteit niet op (willen) geven.  

Die houding leidt als vanzelf naar een derde manier van denken. Vergeet de 

georganiseerde kerk en ga voor eenheid in geloof boven kerkelijke verdeeldheid. 

In dit denken wordt de kerk een onzichtbare, geestelijke eenheid van mensen die 

het christelijke geloof met elkaar delen. Dan kun je mooi blijven zitten waar je 

zit, of verhuizen als je het niet meer naar je zin hebt. Dan heb je eigenlijk de 

kerk niet meer nodig. 

Omdat dit niet de kerk is die Vincentius en Bavinck voor ogen staat, laat ik deze 

mogelijkheid verder rusten. 

 

Bunschoten 

 

In dezelfde meimaand was er ook een vergadering in Bunschoten, samenge-

roepen door de werkgroep Bezinningmvea, die zich richt tegen de besluiten van 

de synode van Meppel 2017 van de GKv. 

Op verzoek van de organisatoren sprak daar dr. A.J. de Visser, hoogleraar in 

Hamilton, over de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt 

‘vanuit een katholiek perspectief’. 

Twee keer raakt hij het thema van de katholiciteit in zijn rede aan. 

De eerste keer gebeurt dat via een citaat van dr. B. Kamphuis:  

‘Gezien mijn invalshoek, wil ik in herinnering roepen het advies van prof. 

B. Kamphuis aan de synode van 2014. Hij vroeg daarin aandacht voor de katho-

liciteit van de kerk en stelde dat “de visie dat naast mannen ook vrouwen mogen 

dienen in de kerkelijke ambten niet katholiek is. Het is een visie die pas sinds 

ongeveer een eeuw is opgekomen, en alleen nog binnen een deel van het 

wereldwijde protestantisme.” Prof. Kamphuis vroeg de synode te luisteren naar 

de stemmen van de zusterkerken in het verleden en vandaag, met verwijzing 

naar het woord van Paulus: “Heeft het woord van God zich soms verspreid 

vanuit uw gemeente? Of heeft het enkel u bereikt?” (1 Kor. 14:36)’. 

De tweede keer gebruikt hij het woord katholiek terloops in zijn adviezen voor 

zijn toehoorders: 

‘In de tweede plaats wil ik u oproepen vast te houden aan de overtuiging dat 

mannen en vrouwen verschillende taken hebben in de dienst van de Here. De 
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apostel Paulus, geleid door de Heilige Geest, vraagt van mannen liefdevol lei-

ding te geven in het gezin en hij vraagt van de vrouw die liefdevolle leiding te 

aanvaarden (Ef. 5:22-32). Voor het kerkelijke leven vraagt hij dat we rekening 

houden met de onderscheiden schepping van man en vrouw (1 Tim. 2:13; 1 Kor. 

14:34) en met de realiteit van de zondegeschiedenis in het paradijs (1 Tim. 

2:14). Ik besef dat u onder grote druk staat om in plaatselijke gemeenten vrou-

wen toe te laten tot leidinggevende ambten in de kerk. Maar denkt u dan maar 

gerust “katholiek.” Wereldwijd en door de eeuwen heen hebben de kerken de 

brieven van de apostel Paulus aanvaard als geïnspireerd door de Heilige Geest. 

En Paulus’ voorschriften zijn altijd zo toegepast dat mannen geroepen worden 

liefdevolle leiding te geven in hun gezin en dat sommige mannen geroepen 

worden leiding te geven in de kerk.  

Nu moeten we niet van de weeromstuit in defensief conservatisme vervallen. We 

moeten juist positief ervan uitgaan dat de apostolische voorschriften heilzaam 

zijn voor het funktioneren van mannen en vrouwen in gezin en kerk. In een kerk 

waar Paulus’ voorschriften gehonoreerd worden, kunnen vrouwen hun gaven 

optimaal gebruiken en ook werkelijk floreren. Je ziet dat trouwens ook bij 

Paulus zelf. Als je Romeinen 16 leest, met die lange lijst van groeten een mensen 

die met hem meegewerkt hebben in de dienst van het evangelie, dan vind je in 

die lijst ook de namen van diverse vrouwen. Dat komt van dezelfde apostel die 1 

Tim. 2 en 1 Kor. 14 schreef!’ 

 

Het is duidelijk dat in deze twee citaten het woord katholiek van kleur verschiet. 

Waarbij ik in het midden laat of hij de woorden van Kamphuis wel in het juiste 

perspectief gebruikt. Probleem is dat De Visser citeert uit een advies van prof. 

Kamphuis aan de synode van Ede 2014 dat een vertrouwelijk karakter heeft, 

maar door een misverstand in de openbaarheid is gekomen. Ik heb daarom niet 

de vrijmoedigheid hier nader op in te gaan.  

Wel is duidelijk dat het hier niet meer gaat om de eenheid van de kerk in God en 

in Jezus Christus, maar om een vorm van eenheid in het verstaan van de 

Schriften. Let wel: niet de Bijbel zelf is daarbij in geding, ook niet de inhoud 

van onze belijdenissen, maar het begrijpen van bepaalde passages uit de Bijbel.  

Niemand ontkent dat woorden van Paulus eeuwenlang en wereldwijd zijn ver-

staan, zoals ze zijn toegepast. Maar dat wil niet zeggen dat die toepassing ka-

tholiek mag worden genoemd. In de citaten van De Visser zitten een aantal exe-

getische keuzes, die zonder omhaal van woorden normatief worden gemaakt en 

voorzien van het etiket: katholiek. In werkelijkheid staat zijn opvatting sterk 
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onder invloed van de complementaire theologie, die vanuit Amerika ook in 

Europa voet aan de grond krijgt bij fundamentalistische christenen. 

Terecht zegt De Visser dat vrouwen volgens Romeinen 16 meegewerkt hebben 

in de dienst van het evangelie. Ute E Eisen toont in haar studie Women 

Officeholders in early Christianity aan dat dit de eerste eeuwen ook op ambtelijk 

niveau is gebeurd. Is het dan niet ook katholiek, volgens de opvatting van De 

Visser, om daar conclusies uit te trekken? Katholiek in die zin dat de kerk 

eeuwenlang, onder invloed van de heersende cultuur, zulke noties heeft gene-

geerd of gemarginaliseerd? 

 

Waar het appel van Bavinck en Van de Beek, met een beroep op de katholiciteit 

van de kerk, gericht is op eenheid en verbinding, leidt het spoor van De Visser 

naar verdeeldheid en scheiding. 

Bavinck opereerde op het snijvlak van scheiding en vereniging, tussen 1886 en 

1892. Van de Beek steekt ons een hart onder de riem in het proces van kerken 

die elkaar weer zoeken, zoals concreet de Nederlands Gereformeerde Kerken en 

de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 

Het internationale kerkverband van kleine gereformeerde kerken (ICRC) heeft 

de vrijgemaakte kerken geschorst, de Canadese kerken (waarvan De Visser lid 

is) hebben de band met de GKv verbroken. Binnen de Christelijke Gereformeer-

de Kerken, waar onderhuidse spanningen aan de oppervlakte komen, durven 

gezaghebbende voorgangers onomwonden te zeggen: als je het met de synode 

niet eens bent, stap je maar op. En hoe voorzichtig ook geformuleerd, de advie-

zen van De Visser tenderen naar een breuk binnen de GKv. 

 

Alle reden om de term ‘katholiciteit’ opnieuw te ijken. 

Van de Beek grijpt daarbij terug op de geloofsbelijdenis van Nicea: het oudste 

document dat de wereldwijde eenheid van de kerk van Christus belijdt. 

Hetzelfde deed de Nationale Synode nieuwe stijl in Dordrecht, hoeveel voetan-

gels en klemmen dat praktisch ook oplevert. 

Hebben wij, voor een nadere toespitsing van de katholiciteit van de kerk, het 

werkelijk nodig dat wij Paulus voorschriften zo toepassen ‘dat mannen geroepen 

worden liefdevolle leiding te geven in hun gezin en dat sommige mannen 

geroepen worden leiding te geven in de kerk.’?  

Opvallend is het woord ‘toepassen’ in het citaat van De Visser. Inderdaad, dat is 

de taak van de kerk door alle eeuwen heen: Gods Woord leren verstaan en 

toepassen in de actualiteit. 



7 
 

Zo kon Kamphuis in een bijdrage, die hij samen met Marinus de Jong in het 

Nederlands Dagblad (3 oktober 2013) plaatste, schrijven: De ene katholieke kerk 

sluit pluraliteit niet uit en culturele diversiteit in verschillende tijden en plaatsen 

kan  pluraliteit rechtvaardigen. Het woord ‘pluraliteit’ slaat in dit artikel na-

drukkelijk op verschil in praktijk inzake vrouw en ambt.  

Dat plaatselijke en landelijke kerken elkaar bij het verstaan en toepassen van 

Gods Woord helpen en zo nodig corrigeren, mag je katholiek noemen. Al ge-

bruik je het woord dan wel in een nogal versmalde betekenis. Maar katholiek is 

dan ook dat kerken elkaar, bij verschil van mening en praktijk, verdragen. De 

katholiciteit, die haar fundament vindt in het oecumenisch belijden, wordt echter 

op het spel gezet wanneer kerken elkaar uitsluiten of scheuren. 

Zo sprak Bavinck 130 jaar geleden profetische en appellerende woorden, toen 

Afgescheiden en Dolerende kerken elkaar verkenden op weg naar kerkelijke 

eenheid.  

Ze hebben niets aan betekenis verloren! 

 

Henk Folkers, 8 juli 2019 


