EUROPEAN CONFERENCE OF REFORMED CHURCHES
24-27 mei 2016
De Glind

Opening
De opening devotions worden verzorgd door Stephen Spanjer over Romeinen 2:5vv
De EuCRC conferentie is als een herstellingsoord. Een plaats waar gewonde soldaten
kunnen herstellen en nieuwe contacten op kunnen doen om de strijd weer aan te gaan
aan het front.

Introductie
Daarna is er gelegenheid voor een aantal
introductions. Onder andere brengt ds Böcek Fikret
de groeten over van de reformatorische kerk in
Izmir. De drie kerken groeien ondanks tegenwerking
en vijandschap. Ds Dariusz Brycko vertelt dat de
ARP in Warschau waarschijnlijk de enige officiële
kerkplanting in Polen is. Polen is vaak overgeslagen
als zendingsterrein in Europa.
Ds Ernst Toerien (ERC Russische Federatie), ds
Almir Pehlic (PRKC, Kroatië), dr Jonas Ziauka (ERCL
Litouwen), dr Clay Quarterman (ERSU Oekraïne) en
enkele anderen introduceren hun kerken. Veelal gaat
het om (zeer) kleine kerken maar die toch in
1. Ds Jos Colijn, de voorzitter
moeilijke omstandigheden Gods Woord mogen
uitdragen.
We sluiten dit gedeelte af met gebed en voorbede voor de geïntroduceerde kerken.
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Lezing Brink
De lezing van deze avond wordt verzorgd door dr E. Brink (GKv) over het onderwerp
“Het Heilig Avondmaal als genademiddel”.

De context is de exodus uit de slavernij uit
Egypte. Bittere kruiden en ongezuurde koeken
herinneren aan de bittere slavernij. De wijn
aan de zoete bevrijding. Maar de Heere Jezus
heeft het bittere uit de Paschamaaltijd
genomen en het Heilig Avondmaal toegepast
op Zijn bevrijdend werk tot verlossing.
Het gaat in het Heilig Avondmaal om gedenken
en dat is meer dan een herinnering. God
gedenken is Hem voor waarachtig en
betekenisvol houden. Jezus gedenken is Hem
herinneren als dood geweest maar nu levend.

Het sacramenteel spreken 'dit is Mijn bloed'
vergelijkt Brink met II Samuël 23:17. Daar
krijgt het water betekenis door het woord dat gesproken wordt. Zo ook bij het
Sacrament: door het Woord wordt het brood Zijn vlees tot voeding van onze ziel, de wijn
wordt het bloed dat vergoten is tot verzoening van de zonden.
In de Bijbelse cultuur had iemand niet een lichaam maar was hij een lichaam.
Christus geeft Zijn lichaam, Zichzelf, tot voedsel voor ons.

2. Dr Egbert Brink

De terminologie of vergieten/uitgieten/uitstorten is dezelfde als het gaat om het bloed
van Christus en de gave van de Heilige Geest. Hierbij komen de volken ook in het zicht.
Het bloed van Christus wordt vergoten tot verzoening van de zonden waar de volken
door de uitstorting van de Heilige Geest in mogen delen.

Communie met Christus kan alleen in de relationele band met de levende Christus
(Calvijn: unio mystica).
Bepalend voor het zitten aan de Tafel van Christus is "genade". Daarom kunnen
zondaars, die anders de reputatie van Christus zouden schaden, aanzitten.
Eet Mijn vlees en drink Mijn bloed, is de meest intieme duiding van de gemeenschap met
Christus. Dat is geen optie, maar een aanbod dat om een gelovig antwoord vraagt.
Het enige wat we meenemen naar de Tafel is onze eigen onwaardigheid. Alles wat we
meer meenemen strijdt tegen het karakter van de gave van Zijn vlees en bloed voor
zondaren.
Het Sacrament is alleen te verkrijgen in de gemeente. Christus als het Hoofd van Zijn
kerk is niet apart te ontvangen. Het is een persoonlijke gemeenschap in de gemeenschap
van de gemeente.
De Tafel als het gedenken van het lijden en sterven van Christus is ook verbonden met
Zijn opstanding. Het ziet ook vooruit naar Zijn wederkomst en het Nieuw Jeruzalem.
Iedere Tafel is er een dichterbij het eeuwige Bruiloftsfeest.
De lezing van wordt plenair besproken. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voor de
voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Niet in elk land hanteert men
dezelfde gebruiken rond avondmaal. Nederlandse en buitenlandse culturen verschillen.
Er zijn gemeenschappen waar men vaker dan onze gebruikelijke vier of vijf maal per
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jaar avondmaal viert. Een speciale voorbereidingsdienst is dan niet voor de hand
liggend. En buiten Nederland kent men nauwelijks de traditie van het vieren van het
avondmaal rond een tafel.

De avondsluiting wordt gedaan door ds Böcek Fikret vanuit Exodus 17:1-7. Daarna gaat
br Marc Bube (OPC) gaat voor in dankgebed.
Woensdag 25 mei
Na een ontbijt met mooie ontmoetingen komen we bij elkaar in de parkzaal voor de
morning devotions. We zingen, bidden en overdenken een Bijbelgedeelte.
Het hoofdpunt van de agenda deze morgen is een lezing van dr William Schweitzer,
predikant van de Evangelical Presbyterian Church in England and Wales te Gateshead,
over ‘Children at the table’ over kinderen aan het avondmaal.

3. Dr William Schweitzer

Lezing Schweitzer
Dr Schweitzer begint met een schets van de
ontwikkelingen in de Verenigde Staten van
Amerika. Daar krijgt de theologie, die voorstaat
dat ook kinderen deelnemen aan het avondmaal,
steeds meer voet aan de grond in
reformatorische kringen. Dit leidt tot veel
controverse en ook tot scheuringen van
gemeenten en kerken, noteert de spreker. Hij
waarschuwt voor deze ontwikkelingen, die
Europa nog niet hebben bereikt, maar wellicht
niet voorbij gaan.

Dr Schweitzer geeft een overzicht van de
kerkhistorische gegevens, aan de hand van de vroege kerk, de reformatie en de zeer
jonge kerkgeschiedenis. Eigenlijk is de visie dat kinderen zonder onderscheid deel
kunnen nemen aan het avondmaal van zeer recente datum, en opgekomen in de
Verenigde Staten. Dr. Schweitzer ziet een verband met de opkomst van de ‘New
Perspective’ theologie, bekend van o.a. N.T. Wright.

Dr Schweitzer besluit zijn betoog met een bespreking van praktische zaken: hoe gaan wij
om met vragen rondom kinderen en avondmaal? Zijn eigen visie is dat er sprake moet
zijn van een toelaten tot het avondmaal, als er een waar geloof is, en als de gelovige de
capaciteiten heeft om het lichaam te onderscheiden. Dat zou dus ook een kind van 11
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kunnen. Maar hij is er tegen dat kinderen zonder onderscheid het avondmaal zouden
meevieren. Dan eten en drinken ze zich misschien een oordeel, en dat is niet tot opbouw.
Na zijn referaat is er bespreking in groepen. De belangrijkste vragen uit deze groepen
worden plenair besproken. Hoe betrek je hen, die het avondmaal niet vieren, wel bij de
viering tijdens prediking en gebed? Wat is een goede voorbereiding voor het vieren van
het avondmaal? Op welke leeftijd kan men het lichaam onderscheiden? Wat als mensen
het lichaam niet meer kunnen onderscheiden door bijv. dementie? Hoe verhouden zich
dan geloof en denkcapaciteiten?
Gaandeweg het gesprek ontdekken we opnieuw hoe zeer de context van waaruit je spreekt,
meespreekt in de discussie. Er zijn gemeenten waarin het heel gebruikelijk is dat kinderen als
ze twaalf jaar of ouder zijn en oprecht gelovig zijn worden toegelaten tot de viering. Dan
praat je over ‘kinderen-aan-het-avondmaal’ op een andere manier dan wanneer je jongeren
toelaat op oudere leeftijd (rond de 20 jaar) na een lang catechesetraject. Zo’n traject bestaat
veelal niet omdat de verantwoordelijkheid van die catechese bij de ouders wordt gelegd als
onderdeel van de opvoeding. Ook proef je dan accentverschil namelijk dat bij het toelaten aan
het avondmaal veel minder nadruk wordt gelegd op de geloofskennis als wel op de
geloofsrelatie met God.
We ronden op tijd af, om samen te lunchen. Na de lunch staat een bus voor ons klaar, die ons
naar Amersfoort brengt.
Bezoek Amersfoort
Na de lunch vertrekken we met een bus naar Amersfoort. Daar krijgen we een rondvaart
aangeboden. De gids aan boord vertelt in uitstekend Engels op een aansprekende
manier over de stad Amersfoort en de gebouwen die we passeren.

5. Rondvaart in Amersfoort

4. St. Joriskerk Amersfoort

Na de rondvaart hebben we een uur om zelf te besteden. Wim Wüllschleger, David
Miller, Bill Schweitzer en William Middelkoop bezoeken de Sint Joriskerk en de kamer
van het gilde van de chirurgijnen. Onder de Lange Jan verzamelen we om vervolgens per
bus terug te keren naar De Glind.
Business meeting
Om 17.00 uur hebben we een business meeting. Deze wordt bezocht door Wim
Wüllschleger en William Middelkoop. In deze meeting inventariseren we welke punten
aan de orde moeten komen in de business meeting vrijdagmorgen.
1. Vaststellen van de regulations
2. Bemensing van het convening committee
3. Evaluatie van conferentie en vaststelling van de locatie van de volgende conferentie
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4. Communicatie van de conferentie naar buiten
5. Financiële verantwoording
Er is gelegenheid om alle voorstellen tot wijziging van de regulations in te dienen zodat
vrijdag deze verwerkt zijn in een tweede conceptversie.

6. Business meeting woensdag

Sing-In
Op woensdagavond is er in de GKv van Barneveld een Sing-In georganiseerd. Een aantal
leden van deze kerk zorgen voor het vervoer van de conferentiegangers. Een uur zingen
we samen met gemeenteleden liederen afwisselend in het Engels en Nederlands. We
worden begeleid door twee jongeren van de kerk door middel van piano en panfluit. Na
afloop van de Sing-In is er tijd voor ontmoeting waarna we terugkeren naar De Glind.
Donderdag 26 mei
De morning devotions worden verzorgd door Eric Kayayan. Hierna krijgt prof. Robert
McCollum (RPCI) het woord. Het onderwerp is: ‘Infant Baptism as a means of grace’. De
lezing is uitgeprint, zodat iedereen woordelijk kan meelezen.

7. Prof. Robert McCollum

Lezing prof. McCollum
McCollum neemt zijn uitgangspunt in het
genadeverbond. Hij gaat uitvoerig in op de
definities van termen als genadeverbond,
sacramenten, doop en genademiddelen.
Hierbij citeert hij de Westminster Confessie en
de Westminster Shorter Catechismus.
Vervolgens legt hij uit hoe de kinderdoop een
genademiddel is voor kinderen. Ook al is het
kind zich nog nergens van bewust, toch deelt
Christus een zegen mee aan het kind. Als
bewijs citeert hij Markus 10:13-16. M.b.t.
kinderen van gelovige ouders geldt dat wat is
betekend in de doop (wedergeboorte en
eenwording met Christus) kan plaats vinden
voor, tijdens of na de doop.

Hij onderstreept de noodzaak dat de ouders trouw zijn aan hun doopbelofte. Ouders
verbinden zich: 1. om voor het kind te bidden, 2. om het kind Gods Woord te
onderwijzen, 3. om trouw te zijn in hun christelijke levenswandel en dienst aan God.
ouders dienen hun kinderen niet op te voeden in vrees, maar in geloof. veel ouders zijn
bang dat hun kind zal afdwalen. Daarmee wordt hun vrees een selffulfilling prophecy.
Ouders mogen pleiten op Gods verbond. Kinderen moeten vaak herinnerd worden aan
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hun doop. In veel huizen hangen zwem-, zang- en muziekdiploma’s van de kinderen. Het
doopcertificaat mag er niet ontbreken.
In veel gereformeerde kerken leggen ook de gemeenteleden een belofte af. Gedoopte
kinderen zijn ook kinderen van de gemeente.
De kinderdoop is de deur waardoor kinderen formeel worden toegelaten tot de kerk. in
de prediking dient de doop aan de orde te komen wanneer daar gelegenheid voor is.
openbare geloofsbelijdenis wordt ook wel genoemd ‘confirmatie’. Het is een bevestiging
dat waar in de doop al op was vooruitgegrepen nu een werkelijkheid in hun leven is
geworden. door de genade van God hebben zij Christus leren kennen en liefhebben als
hun Redder en Koning.
Wanneer ouders de betekenis van de doop goed verstaan en gelovig hun verplichtingen
naleven, zal een rijke en overvloedige zegen in het gezinsleven genoten worden. in hun
jonge jaren zullen de kinderen worden wedergeboren. Er zijn ook kinderen die het
verbond breken. Op hen rust de wraak van het verbond. McCollum ziet het als
uitzondering wanneer een gedoopt kind dat op gelovige wijze is grootgebracht, zal
verloren gaan.

Groepsbespreking
Na de pauze wordt in groepen
doorgesproken over de kinderdoop.
Ook nu is het boeiend om te zien hoe
per land gebruiken rond de doop
verschillen. Om twee voorbeelden te
noemen. In veel kerken worden bij de
doop naast de doopvragen aan de
ouders ook concreet aan de leden van
de gemeente een vraag gesteld. In het
antwoord laten de leden blijken dat zij
de verantwoordelijkheid nemen voor
8. Groepsbespreking van het onderwerp
het te dopen kind. Op die
verantwoordelijkheid wordt in onze kerken wel gewezen; meestal zonder een specifieke vraag
te stellen. Een tweede voorbeeld: in het buitenland gaat men soms anders om met de status
van orthodoxe kerken in het oosten van Europa of de Rooms Katholieke Kerk. Bij
overkomsten wordt er dan opnieuw gedoopt omdat men de doop van die kerken niet erkend
omdat ze gezien worden als valse kerken. Met een plenaire bespreking wordt dit onderwerp
afgesloten.
Na de lunch is er tijd voor netwerken. Voor degenen die
geïnteresseerd zijn is er een conversation on theological
education.

9. Ds David Miller, Church planting map

Presentaties
Daarna vinden opnieuw enkele presentaties plaats. De
volgende personen houden een kort praatje: Mark Bube
(OPC) over mission outreach in the World; David Miller
(FCS) over church planting in Europe; Jan-Matthijs van
Leeuwen over De Verre Naasten; Rimas Mikalauskas
over de kerk in Litouwen en Ronald Andre (IPB) over
cross cultural mission in Romania.
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Workshops
Na de theepauze gaan de aanwezigen in groepen uiteen naar drie workshops: 1. Fencing
the table, 2. Frequency of communion, 3. Infant baptism.
Na het diner houden we een
bespreking over de vraag hoe onze
houding dient te zijn ten opzichte van
vluchtelingen. Moeten we hier spreken
van een crisis of een challenge? In de
discussie die volgt komen beide
aspecten naar voren. Verschillende van
de aanwezige broeders wisselen
ervaringen uit die zij hebben met het
vluchtelingenwerk.
Br. Lucius de Graaff heeft zich in dit
10. Workshop
onderwerp verdiept en een studie
gepubliceerd onder de titel Holy War
and Islam. Ter lezing wordt ook aanbevolen: Thomas Sowell, Migrations.

Ds Atilla Pal houdt een slotpreek. Na een koffiepauze wordt een gebedsbijeenkomst
gehouden en is er tijd voor netwerken.
Vrijdagmorgen 27 mei
De morning devotions wordt geleid door Xose Manuel Lopez Franco, predikant in de IRE
van Spanje. Hij staat stil bij 2 Korinthe 4:7. Hij wijst ons op de grote schat die God in ons
legt, het evangelie van Jezus Christus dat wij mogen verkondigen. Tegelijk legt God dit in
aarden kruiken, die broos en breekbaar zijn: wij mensen die Hem dienen mogen. Hij
trekt de lijn door naar Christus die een aarden vat werd, mens, om ons de rijkste schat te
geven, verlossing in Hem. David McKay (RPCI) gaat voor in gebed.

Business meeting
De business meeting vindt plaats. Allereerst wordt het verslag van de EuCRC 2014
goedgekeurd.
Vervolgens worden de
financiën besproken. Er is
een kleine financiële buffer.
Dat wil men zo houden als
zekerheid voor de nieuw te
organiseren conferentie.
Verwacht wordt dat we dit
keer een bedrag overhouden
tussen € 2000 en 3000. Voor
4 bezoekers van de huidige
conferentie zijn de kosten
11. Business meeting vrijdag
betaald. De accountant van
BBK verzorgt de financiële controle. Het idee om een eigen rekening te openen wordt
losgelaten, mede omdat de EuCRC geen eigen rechtspersoon is.
Daarna worden de regulations besproken. Wij vragen naar de reden waarom de EuCRC
verslag doet naar de ICRC terwijl de ICRC een persoon zendt naar de EuCRC die ook
verslag uitbrengt. Het convening committee ziet het als haar taak om zelf verslag uit te
brengen en vindt het geen probleem dat dit dan via twee kanalen gebeurt.
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Ook vragen we naar de reden waarom de penningmeester niet in het committee zit. Dit
voorstel dient om te voorkomen dat de penningmeester steeds vervangen moet worden.
Dit wordt ook voorgesteld ten aanzien van de uitvoerend secretaris, al zal er formeel een
secretaris in het committee worden benoemd. De regulations worden aangenomen.
De regulations schrijven voor dat het convening committee zal bestaan uit vijf leden van
verschillende lidkerken.
Vanuit de CGK treedt ds Laurens-A. den Butter toe als vijfde lid.
De FCS wordt gevraagd om de conferentielocatie voor 2018 te verzorgen. Als vervanger
wordt de EPCEW aangewezen. Wat betreft de datum (mei 2018) houden we rekening
met de synode van de FCS en FCC.
Peter Naylor heeft een persbericht opgesteld. Daarin wordt iets van de inhoud van de
conferentie
weergegeven. Het is
niet meer een mission
statement zoals tot nu
toe gebruikelijk was.
Plenary session
In de plenary session
worden de
belangrijkste zaken van
de business meeting
gedeeld met de
12. Plenary session
aanwezigen.
Gevraagd wordt naar suggesties voor het thema van de conferentie in 2018.

Er wordt gevraagd om aandacht te besteden aan het missionair werken in een omgeving
waar de islam of de orthodoxe kerk grote invloed heeft. Een andere suggestie is de
plaats van en betekenis van de kerk in de samenleving. Ook oppert iemand aandacht te
besteden aan de reformatie in verband met het reformatieherdenkingsjaar 2017.
Closing devotions
De closing devotions worden geleid door Stefan
Daniel uit de kerk van Roemenie. We zingen psalm
146 en lezen Jesaja 54:1-8. In dit gedicht gebruikt
God de metafoor van een relatie. God is de man en
Israel de vrouw. Er is een dramatische relatie
tussen hen. God verlaat Israel, maar Hij herbouwt
haar ook. David Pfeiffer (EPCEW) gaat voor in
dankgebed.
Sluiting
Jos Colijn dankt iedereen en wordt door David
Miller zelf bedankt voor zijn leiding, waarna hij de
conferentie sluit.
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13. Ds Stefan Daniel

14. Convening Committee 2016
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