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Debatteren over de wereldkerk en Dordt

KERK & RELIGIE 

23-03-2012 22:55 | Kerkredactie

DORDRECHT – „De vaderen
van Dordt keken tijdens de
synode in 1618-1619 verder
dan de landsgrenzen.” Dat
stelde de christelijke
gereformeerde predikant
ds. J. M. J. Kieviet
vrijdagavond in Dordrecht
tijdens een debatavond van
het Reformatie Instituut
Dordrecht (RID) over de
actualiteit van de Dordtse

Leerregels.

Thema van de avond was ”De Dordtse Leerregels en de wereldkerk”. Net als dr. E.
Mackay, docent cultuurgeschiedenis aan Driestar Hogeschool, verzorgde ds. Kieviet
een lezing over dit onderwerp. In het forum tijdens de discussie namen ook ds. N. W.
van den Houten, predikant van de hervormd-confessionele wijkgemeente rondom de
Andreaskerk in Dordrecht, en theoloog dr. J. C. van Burg plaats.

Ds. Kieviet benadrukte in zijn lezing dat de leerregels door alle –ook veel
buitenlandse– afgevaardigden op de synode werden ondertekend. Volgens hem
hebben de leerregels zowel positieve als negatieve invloed gehad op de wereldkerk.
„Ze kregen de geur van intolerantie en fanatieke rechtzinnigheid. Toch is de
samenvatting van de regels in vijf punten in de wereldkerk aangemerkt als de
wezenlijke kenmerken van het geloof.”

Dr. Mackay stelde dat hij door de wereldkerk te ontdekken, is gaan zien waar de
Dordtse Leerregels over gaan. „Ze gaan over het raadsel waarom sommige mensen
geloven en anderen niet.” Tijdens een ontmoeting met de onlangs overleden koptische
paus Shenuda III kwam Mackay tot het inzicht dat de kerk „de eenheid als deel van de
waarheid” belijdt. Verder bepleitte de docent cultuurgeschiedenis dat de status van de
leerregels binnen de kerk „bescheidener en voorzichtiger” zou moeten zijn.

Tijdens het debat vroeg ds. Van den Houten zich af wat de sprekers nu precies
bedoelen met de wereldkerk. „Zijn dat bijvoorbeeld alle gereformeerde kerken of de
Rooms-Katholieke Kerk?” Debatleider Pieter Verhoeve antwoordde met een
wedervraag. Wat verstaat de predikant zelf onder de wereldkerk? „Wat mij betreft zijn
dat niet alleen de kerken die Dordt aanvaarden. Het zijn alle kerken waar Jezus
Christus het fundament is en waar men zich de vraag stelt: Ben ik gerechtvaardigd
door Hem?”
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