C. van der Leest
Waar staan we voor als leden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt?
Her en der wordt gezegd dat de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (in het vervolg: GKV) door alle
veranderingen die daarin gaande zijn hun identiteit zijn kwijtgeraakt. Eigenlijk is dat een vreemde benadering, net alsof de GKV een persoonlijkheid hebben. Maar het zijn toch de léden van de GKV die samen bepalen wat zij als typerend zien voor de GKV? Alleen, bij mijn weten is daar geen GKV-breed onderzoek naar gedaan. Zo blijft het onduidelijk welk antwoord gegeven moet worden op de vraag waar
de meerderheid van de GKV-leden voor staat.
Ik persoonlijk verwacht dat in elk geval de zeven onderstaande kenmerken voor veel GKV-leden belangrijk zijn. Om het beknopt te houden volsta ik ermee die heel schematisch weer te geven.
Overigens realiseer ik me dat het onderstaande geen typisch gereformeerd-vrijgemaakte thema's bevat. Dat geeft naar mijn idee aan hoe sterk christenen de laatste tijd naar elkaar zijn toegegroeid.
Nu dan die zeven kenmerken:
1 Gericht op Christus:
1.1 De Bijbel bevat geen allegaartje aan teksten en visies, maar vormt een hechte eenheid, dank zij
Christus, Gods Zoon die voor ons mens is geworden, is gestorven en nu levend bij God in de
hemel troont: hij is als het ware de rode draad die door de hele Bijbel heen te volgen is.
1.2 De Bijbel is geen boek dat we al lezend voor kennisgeving kunnen aannemen. Daarin is Christus' Geest werkzaam die ons ertoe brengt dat we Christus als Redder en Heer erkennen.
2 Gehoorzaamheid aan het Woord:
2.1 Het zit in ons om zélf te bepalen wat we denken, willen en doen. Als christen zijn we bereid ons
innerlijk en gedrag te laten corrigeren door wat God ons via zijn Woord, de Bijbel, voorhoudt.
2.2 Deze gehoorzaamheid aan wat God ons te zeggen heeft, gaat zo ver dat we ons niet kritiekloos
gewonnen geven aan wat tegenwoordig in de wetenschap de overheersende opinie is, bijvoorbeeld inzake het begin van wereld en mensheid. Ook zijn we bereid in te gaan tegen wat onszelf
dierbaar is, want beslissend voor ons is niet ons goede gevoel maar de richting die God wijst.
3 Trouw aan de aarde maar tegelijk niet daaraan verslingerd:
3.1 We staan niet met de rug naar de aarde omdat het alleen om de toekomst en de hemel zou
gaan. We erkennen dat we hier in Gods wereld leven. Hoe veel gebrokenheid en ellende ook
vallen aan te wijzen, het blijft Gods wereld en het is hier dat God ons een taak heeft gegeven.
3.2 Tegelijk leven we niet op deze aarde alsof we het alleen en helemaal van het hier en nu moeten
hebben. Geleid door Christus' bestuur zijn we op weg naar de hemel op aarde.
4 Uit één stuk:
4.1 In het leven van een christen kan een gespletenheid bestaan zodat hij een godsdienstig leven
heeft (waar God de richting wijst) én een seculiere leven (waar de mens richtinggevend is).
Voor ons als christen hoort het leven in die zin één te zijn dat we ons altijd weten te leven in
Gods aanwezigheid, of we nu in de kerk zitten of onze dagelijkse bezigheden hebben.
4.2 Er is nog een gespletenheid mogelijk, namelijk als christenen een publiek leven hebben waar
God het voor het zeggen heeft én een geheim leven waar ze vasthoudend een bepaalde zonde
koesteren. Als het goed is geldt ook hier dat we christen uit één stuk zijn, zodat we ons uiterlijk
én innerlijk leven onder de invloed stellen van Christus' Geest en Woord.
5 Zelfbewust maar bescheiden
5.1 Volgens de Bijbel neemt God ons en onze kinderen op in zijn verbond met Hem, met het doel
ons op weg te zetten naar het eeuwige leven. Daarmee kent God ons waarde toe: we mogen
ons zijn geliefd kind weten. Deze band met Hem bevestigt God door de doop.
5.2 Dit zelfbewust-zijn gaat samen met bescheidenheid, want we staan met vuile handen voor God,
zelfs als we letten op het goede dat we doen. Want alles danken we aan Gods vergevende gunst.
6 Evenwicht: in de kerk zoeken we een balans tussen geduld en appel:
6.1 In de kerk kunnen we de grenzen te nauw nemen. Dan maken we van de kerk een gemeenschap van elite-christenen; dat pakt altijd onbarmhartig uit voor mensen die moeilijk meekomen. In de kerk moeten we dan ook geduld hebben met elkaar, zodat we elkaar vasthouden.
Iedereen moet de tijd en ruimte krijgen om te kunnen veranderen en groeien.
6.2 In de kerk kunnen we de grenzen ook te wijd nemen. Dan wordt de kerk een volkskerk waar
haast iedereen een wettige plek heeft, zonder dat die ooit tegengas krijgt. In de kerk moeten
we dan ook een appel op elkaar willen en durven doen, zodat we laksheid tegengaan en mensen
aansporen God radicaal toegewijd te zijn.
7 Loyaal maar ontspannen tegenover de traditie:
7.1 We zijn blij met de belijdenisgeschriften. Die ervaren we als resultaat van de invloed van Christus' Geest. Die geschriften maken duidelijk dat we als bijbellezer niet opnieuw hoeven te beginnen maar onze winst kunnen doen met wat eerdere bijbellezers uitgedacht hebben.
7.2 Dat betekent niet dat we de traditie zonder kritiek op ons af laten komen. Geleerd door Christus' Woord hebben we soms kanttekeningen bij onze traditie, zonder dat we die loslaten.

