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Joods meldpunt 
seksueel misbruik 

 ▶ Amsterdam
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkge-
nootschap (NIK) werkt aan het 
 opzetten van een meldpunt voor 
seksueel misbruik en geweld. Aan-
leiding voor dat plan zijn berichten 
over misbruik op de joodse school 
Cheider in Amsterdam en over een 
rabbinaal functionaris in dienst van 
een joodse gemeente. Er zal ook 
aandacht moeten komen voor pre-
ventie, laat het NIK weten. ‘We ma-
ken ons terecht zorgen over externe 
veiligheid en hangen camera’s rond 
joodse gebouwen; leden van de 
joodse gemeenschap moeten zich 
ook binnen veilig weten’, aldus NIK-
secretaris Ruben Vis. <

 …Luisteren naar de vragen waar 
mensen nu mee worstelen, is be-
langrijker dan het afstoffen van de 
Dordtse Leerregels.

 …Dit jaar is het vierhonderd jaar 
geleden dat de Synode van Dor-
drecht begon.

 ▶ Nijkerk
‘We sturen jullie weg! Ga heen, ga 
heen!’ Met dat citaat begon Peter 
Nissen woensdag zijn verhaal over de 
Synode van Dordrecht van 1618-
1619. Deze synode stond centraal op 
een forumavond van de interkerke-
lijke beweging Ikoon in Nijkerk, ge-
leid door EO-presentator Tijs van den 
Brink.
Nissen is remonstrants dominee. 
Juist die remonstranten trokken vier-
honderd jaar geleden aan het kortste 
eind. De synode besloot hen uit de 
kerk te zetten. De woorden waarmee 
Nissen zijn verhaal begon, waren van 
Johannes Bogerman, een van de drij-
vende krachten achter het verbannen 
van de remonstranten.
De synode besloot de ‘juiste’ leer op 
te tekenen in de Dordtse Leerregels. 
Juist van dat document stond de 
 actualiteitswaarde tijdens dit forum 
ter discussie. De kwestie die de 
 synode verdeelde was de vraag of de 
mens alleen door Gods genade gered 
kan worden, of ook zelf iets aan zijn 
verlossing kan bijdragen.

De remonstranten zaten op die laat-
ste lijn. Nissen: ‘Een bedelaar kan een 
aalmoes alleen ontvangen als hij zijn 
hand uitstrekt. Ook als hij dat doet, 
blijft de aalmoes een aalmoes. Zo 
geldt dat ook voor genade. Die blijft 
genade, ook als wij eraan meewer-
ken.’
Nissen eindigde met de stelling dat 
de Synode van Dordrecht een ‘zwarte 
bladzijde in de geschiedenis van de 
Nederlandse kerk was’. De heden-
daagse kerk moet volgens hem 
 ruimte geven aan diverse opvattin-
gen, zonder zich te binden aan een 
specifieke belijdenis.

poetsdoek
‘U hoeft niet weg’, stelde Van den 
Brink Nissen met een knipoog gerust. 
Tijdens het forum stond vooral de 
eenheid tussen diverse kerken cen-
traal. Dat was ook te zien aan de 
 herkomst van de andere sprekers: 
dominee Gerrit de Fijter uit de Pro-
testantse Kerk, dominee Willem van 
’t Spijker uit de Christelijke Gerefor-
meerde Kerk en Izak Kole, prominent 
uit de Gereformeerde Gemeenten. 
Kole lichtte toe hoe de herziening 
van de Statenvertaling tot stand was 
gekomen. Deze zeventiende-eeuwse 
bijbelvertaling was ‘in die tijd de 
 beste vertaling’, vond ook Nissen. Ze 
kwam tot stand in opdracht van 
 diezelfde Dordtse Synode.
Een belangrijke vraag tijdens het 

 forum was of – net als de Statenver-
taling – ook de Dordtse Leerregels 
aan een update toe zijn. Heeft dat do-
cument jongeren nog iets te bieden? 
Heeft het zin om er een ‘poetsdoek’ 
over te halen? Het document spreekt 
aan de ene kant in mooie taal over de 
genade van God. Aan de andere kant 
hebben veel mensen tegenwoordig 
moeite met andere passages die 
spreken over hoe God sommige men-
sen ‘verwerpt’.
Van ’t Spijker en Nissen hadden een 
vergelijkbare boodschap: belijdenis-
sen als de Dordtse Leerregels zijn 
tijdgebonden. Van ’t Spijker: ‘Ze 
 geven antwoorden op vragen die nog 
steeds actueel zijn, zoals: Hoe weet je 
zeker of je bij God hoort? Hoe kan je 
omgeving zien dat je christen bent? 
Je moet geen afgestofte antwoorden 
uit het verleden gebruiken om die 
vragen te beantwoorden, maar terug 
gaan naar de Schrift.’
De Fijter benadrukte de waarde van 
belijdenissen, maar wilde liever 
 kijken naar de geloofsbelijdenis van 
Nicea dan naar de Dordtse Leerregels. 
‘Nicea is voor ons genoeg’, lichtte hij 
toe. Als aanvoerder van de Nationale 
Synode, een project dat de protes-
tantse kerken wil verbinden, hield hij 
een pleidooi om tot een nieuwe 
volkskerk te komen. Een van de aan-
wezigen constateerde bij zichzelf: ‘Ik 
kom er vanavond achter dat ik toch 
een beetje remonstrant ben.’ <
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Dordt als ‘zwarte bladzijde’ 
in de kerkgeschiedenis

Michel Remery is priester van 
het bisdom Rotterdam. Op 1 ja-
nuari legde hij zijn functie als 
vice-secretaris-generaal voor 
de Raad van Europese bisschop-
penconferenties in het Zwitser-
se Sankt-Gallen neer. Hij gaat 
nu aan de slag in Luxemburg 
om zich er op nationaal en in-
ternationaal jongerenwerk te 
richten. Met veel nadruk op het 
internet.

 ▶ Luxemburg

 ■ Wat deed u precies bij de 
Raad van Europese bisschop-
penconferenties?
‘Ik had als taak de bisschoppen te 
helpen elkaar te ontmoeten en 
informatie uit te wisselen zodat 
ze konden leren van de verschil-
lende situaties in Europa. Mijn 
termijn van vijf jaar liep af. En het 
werd tijd dat deze functie eens 
door iemand uit Oost-Europa ver-
vuld zou gaan worden. Mijn op-
volger komt uit Slowakije.’

 ■ Zijn er spanningen tussen 
bisschoppenconferenties, bij-
voorbeeld over vluchtelingen-
problematiek en islam?
‘Er zijn verschillende manieren 
om met deze vraagstukken om te 
gaan. De geschiedenis van de ver-
schillende landen – met name de 
landen uit Oost-Europa die de on-
derdrukking door het communis-
me nog vers in het geheugen heb-
ben – speelt daarbij een 
belangrijke rol. In Polen en Hon-
garije zijn de bisschoppen meer 
geneigd om op de rem te gaan 
staan dan in sommige westerse 
landen gebeurt. Maar menings-
verschillen gaan niet alleen hier-
over. Altijd speelt de vraag hoe de 
leer van de kerk concreet toege-
past moet worden in een concrete 
situatie. Dat maakt deel uit van de 
rijkdom van onze kerk.’

 ■ Het jongerenpastoraat is een 
rode draad in uw achtereenvol-
gende functies.
‘Afgelopen maart organiseerde ik 
een grote Europese bijeenkomst 
in Barcelona over kerk en jonge-
ren. Toen ik als priester in Leiden 
werkte, ontstond het project 
‘Twitteren met God’ dankzij het 

werken met jongeren. We begon-
nen niet bij de kerkelijke leer, 
maar bij de vragen die er leefden 
en we luisterden naar de verschil-
lende meningen van jongeren die 
aan tafel zaten. Aan het eind van 
elke avond schreef ik een samen-
vatting van wat we ontdekt had-
den. Dat werd op verzoek van de 
jongeren opgenomen in een boek. 
En weer later mondde dat uit in 
een website en een app met 
 video’s. Het boek werd vertaald in 
het Engels en het Pools en later in 
nog twaalf talen. Over een maand 
komt een Arabische versie uit. Het 
is tekenend dat jongeren graag 
meer willen horen over dingen 
die in hun leven relevant zijn.’

 ■ En toen bood de aartsbis-
schop van Luxemburg u een 
baan aan?
‘Mgr. Jean-Claude Hollerich heeft 
mij gevraagd om het Luxemburg-
se jongerenpastoraat te leiden. 
Tot dusver deed hij dat zelf. En 
 internationaal wil hij dat ik mijn 
bestaande contacten uitbouw en 
verdiep. Hij wil sterk inzetten op 
vernieuwing en gelooft in een 
kerk die eropuit gaat, beginnend 
bij jongeren en kinderen. Hoe dat 
concreet handen en voeten gaat 
krijgen, willen we in de komende 
tijd ontdekken. Maar eigenlijk ligt 
het in de handen van de Heilige 
Geest.’
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Eropuit als kerk, te 
beginnen bij jongeren
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Chris ook bereikbaar 
via WhatsApp

 ▶ Driebergen-Rijsenburg
Jongeren met problemen en vragen 
kunnen nu ook via WhatsApp con-
tact opnemen met medewerkers van 
de christelijke organisatie Chris. Die 
organisatie, onderdeel van Stichting 
Chris en Voorkom!, biedt al anonie-
me chatgesprekken aan. Op de site 
waarschuwt Chris dat WhatsApp 
minder anoniem is, omdat de orga-
nisatie het telefoonnummer van de 
jongeren kan zien. Chris belooft 
niets met die gegevens te doen. 
‘WhatsApp wordt door veel kinde-
ren en jongeren gebruikt en is 
 daarom een passend middel om in 
te zetten in ons online pastoraat’, 
aldus Evertine Krabbe van Chris. <


