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Terugblik en vooruitzicht 

In hoofdstuk IV hebben wij eerst stilgestaan bij de richtingenstrijd in Friesland ten 
tijde van Noordmans' predikantschap in die provincie. Vervolgens hebben wij gecon
stateerd, dat hij die aan den lijve ondervonden heeft, vooral bij de Friese Predikanten
vereniging en het Hervormd Zondagsblad. In de subparagrafen 4.2.1., 4.2.2. en 4.2.3. 
werd ons duidelijk, dat hij in 1916 alle banden met de vereniging, het blad en 'Kinder-
zorg' verbroken heeft. Het confessionele klimaat aldaar was hem in de loop der jaren te 
benauwend geworden. Inmiddels had hij elders 'onderdak' gevonden: bij het Fries 
Godgeleerd Gezelschap, de kring rondom Van Dijk en later nog bij de Algemene Friese 
Predikantenvergadering. Daar zal de sfeer anders geweest zijn. Noordmans zal daar 
ook zijn intellectuele bevrediging gevonden hebben. Bij de Volksuniversiteit en de 
Nederlandse Christen-Studenten Vereniging kreeg hij de kans, zijn gedachten op be
langstellenden over te dragen. Het behoeft geen betoog, dat zijn activiteiten in het ker
kelijke en theologische verenigingsleven in Friesland van grote betekenis geweest zijn 
voor zijn vorming. 

In hoofdstuk V hebben wij om te beginnen een schets gegeven van de reorganisatie
beweging in de Nederlandse Hervormde Kerk. Daarna hebben wij Noordmans' visie 
op de kerkelijke reorganisatie behandeld. Uitgangspunt daarvoor was 'De reorgani
satiebeweging in de Hervormde Kerk'. J.M. Hasselaar heeft uit dat referaat twee rich
tinggevende gedachten gedestilleerd8'0. De eerste is, dat de visie op de noodzakelijke 
reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk na 1886 gewijzigd is: ging het vóór 
de Doleantie om de leer, daarna om de waarheid. Als tweede hoofdgedachte formuleert 
Hasselaar, dat de kerkinrichting van 1816 het partijwezen in de hand gewerkt heeft. De 
genoemde elementen hebben wij ook genoemd, respectievelijk onder de samenvattende 
zinnen 'De belijdenis heeft een dienend karakter.' en 'De rechte kerkelijke beweging is 
naar elkaar toe.' Wij signaleerden evenwel ook een derde aspect, verwoord in de zin 
'De kerk als zodanig heeft een roeping.' Dit apostolaire motief kwam eveneens in de 
andere vroege bijdragen van Noordmans over de kerk in mindere of meerdere mate tot 
uitdrukking, naast de nadruk op de katholiciteit van en de solidariteit in de kerk. G.W. 
Neven heeft Noordmans' oog voor de apostolaire roeping van de kerk wel als eigenstan
dig element in zijn denken onderkend; hij schrijft: 'Door het beeld van de kerk, zoals 
dat oprijst reeds uit Noordmans' eerste artikelen, lopen twee lijnen die in het kerkelijk 
handelen zich naar elkaar toebuigen. Deze toenadering maakt het handelen eerst echt 
tot kerkelijk handelen. De ene lijn is die van de waarheid. Het is de stuwing van de 
belijdenis. De grote geestelijke inspiratie van de una sancta. De andere lijn is die van de 
direkt praktische arbeid van mensen die in hun handelen de bruggen slaan tussen de 
kerk en het konkrete leven. Steeds weer heeft Noordmans het punt gezocht waarin 
belijdenis en dienst samenkomen.'811 Wij hebben geconstateerd, dat de katholiciteit 
van de kerk en de solidariteit in de kerk in de loop van het tweede decennium van de 

wo. J.M. Hasselaar, 'In het spoor van Noordmans', in Kerk en Theologie 30 (1979) nr. 3, p. 198. 
»3I.G.W. Neven, ibid..p. 30. 
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twintigste eeuw steeds meer onder druk kwamen te staan, niet in het minst in confessi
onele kring. Dat zo ook de apostolaire slagkracht van de kerk gevaar liep, behoeft geen 
betoog. In zijn pleidooi voor een apostolaire kerk probeerde Noordmans vernieuwend 
bezig te zijn, nog voordat er sprake was van een hervormde apostolaatstheologie. Zo 
wilde hij de aloude, verlammende spanning tussen het belijdenisvraagstuk en de reor
ganisatiekwestie overstijgen in de kerkelijke dienst aan het volk. 

Wij hebben in de bespreking van 'De grootst gemene deler' en de pennenstrijd 
die daarvan het gevolg was, gezien, dat Noordmans grote moeite had met de juridische 
benadering van de kerkelijke problematiek zoals hij die in toenemende mate in con
fessionele kring aantrof. Die invalshoek deed hem terugdenken aan de tijd van de Dolean
tie832. In zijn latere oeuvre komt hij daar diverse keren op terug. In het artikel 'Het 
eschatologisch karakter van kerkelijke tucht' ( 1930) stelt hij, dat de confessionelen 'in 
de eschatologische jaren 1914-1918' de betrekking van de kerkelijke tucht op het hier
namaals vergeten hebben, toen zij zich voor verscherping van de proponentsformule 
inzetten8". In het artikel 'Kerkherstel en Kerkopbouw' ( 1932) merkt hij op: 'Vermoeid 
door de vele mislukte pogingen begonnen de confessionelen in 1915 een actie om al
thans de ongebreidelde leervrijheid enigszins te beperken door wijziging van de propo
nentsformule (...) Dit was een teruggaan op de confessionele tactiek van voor 1886.'834 

In de lezing 'Kerkopbouw en Kerkherstel' (1936) spreekt Noordmans over 'de ouder
wetse confessionele actie van ± 1915'835. Duidelijk is, dat de ontwikkelingen bij de 
confessionelen in het midden van het tweede decennium van de twintigste eeuw hem 
welhaast traumatische ervaringen bezorgd hebben. 

Noordmans zag in de juridische benadering van de kerkelijke problematiek een 
grote bedreiging voor de reorganisatie van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het was 
hem om de eenheid van de kerk te doen. Daarom doet hij in 'De weg tot reorganisatie' 
de oproep: 'Het zou (...) met het oog op een gewenste reorganisatie niet onvruchtbaar 
zijn dat ieder zich maar al vast op zijn partijgehalte onderzocht. Zichzelf afvroeg, in 
hoe sterke mate hij partijman is.'836 Dat Noordmans zelf partijman was, kan in ieder 
geval niet gezegd worden. Hij heeft bruggenbouwer willen zijn. Niet alleen in de jaren 
'10 van de twintigste eeuw, ook toen het reorganisatiestreven in de periode van 1929 
tot 1939 een nieuwe fase zou ingaan837. 

'Kerkelijke vragen interesseerden de jongere ethischen niet.', aldus O.J. de Jong838. 
Deze beoordeling is te generaliserend. Zo moet Valeton als uitzondering bij de ethische 
theologen van de tweede generatie839 genoemd worden840. In het eerste decennium van 

832. Cf. O. Noordmans, 'Catechismusprediking', in V. W. dl. 1, p. 109, 111 en 114. 
*". O. Noordmans, 'Het eschatologisch karakter van kerkelijke tucht', p. 83v. 
8M. O. Noordmans, 'Kerkherstel en Kerkopbouw', in V.W. dl. 5, p. 132. 
835. O. Noordmans, 'Kerkopbouw en Kerkherstel', in V.W. dl. 5, p. 343. 
836. O. Noordmans, 'De weg tot reorganisatie', p. 460. 
837. Zie daarvoor: H. Bartels, ibid., passim. 
'38. O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis (Nijkerk 1972' - 19863, aangevulde dr.), p. 362. 
83*. Zie voor de aanduiding 'de ethische theologen van de tweede generatie' : inleiding par. 8.1. 
"40. Zie daarvoor: F.G.M. Broeyer, 'Valetons kerkbesef in het licht van zijn correspondentie', in Documentatie
blad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de negentiende eeuw 20 (1985), p. 5-24. 
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de twintigste eeuw heeft slechts een enkele ethische theoloog van de derde generatie841 

zich diepgaand met de kerk beziggehouden. In 1906 pleitte H.H. Meulenbelt, kenner 
van D. Chantepie de la Saussaye842, voor samenwerking tussenpartijen en richtingen 
van rechtzinnigen843. Met zijn oproep richtte hij zich vooral tot de ethischen, bij wie hij 
meer aandacht voor een belijdende gemeente dan voor een kerk met een belijdenis 
signaleerde. Uit het tweede decennium van de twintigste eeuw kan gewezen worden op 
een uit 1916 daterend geschrift van J. Gouverneur844. Daarin constateert de auteur, dat 
de ethischen in de kerk hun bloeitijd gehad hebben, als gevolg van 'de confessionele 
vloed' die is komen opzetten845. Hij wenst een samenkomst van ethischen. Wij hebben 
vastgesteld, dat Noordmans ook over het komen opzetten van de confessionele vloed 
geklaagd heeft. Hem was het evenwel niet om een samenkomst van ethischen te doen, 
maar om 'heel de Kerk en heel het volk'. Hoe anders ook de benadering van F.W.A. 
Korff! In een in 1923 verschenen brochure846 ontwaart hij bij de ethischen in het alge
meen weinig belangstelling voor de kerk. Soms zien zij zelfs een tegenstrijdigheid 
tussen kerkorganisatie en het ethisch beginsel. Daartegenover betoogt hij, dat het indi
vidu uit de gemeenschap geboren wordt. Hij benadrukt in dat verband wel, dat de kerk, 
die op verschaffing van gemeenschap ingericht moet zijn, de rechten van de individu
aliteit moet erkennen. Hij staat uiteindelijk een voorziening in de richting van het pa
rochiestelsel voor. Daarbij spreekt hij zijn voorkeur uit voor de modus-viven.di-geda.chte: 
de gemeenschap is gebaat bij een schikking tussen de richtingen. Meer verwantschap 
is er tussen Noordmans' visie en het standpunt van Hoek, in het eveneens in 1923 ver
schenen artikel 'Ethischen en kerkbesef'847. Hoek signaleert een negatief-kritische hou
ding van veel ethischen ten opzichte van de kerk: 'Vol verachting zien zij neer op de 
schare, die de wet, d.w.z. de hoge wet van de ethische vrijheid en de ethische geeste
lijkheid, niet kent.'848 Een kritische instelling vindt Hoek niet erg. Maar: '(...) één stap 
verder en de ethischen worden farizeeërs, de hoogmoedigste en de onbarmhartigste en 
de bekrompenste van alle kerkelijke farizeeërs.'849 Vanuit christocentrische invalshoek 
vraagt de scribent van zijn geestverwanten 'mede-lijden met onze kerk en met ons 
volk', in welk verband hij de kerk 'de schare, waarover de Christus zich ontfermt' 
noemt! 

In hoofdstuk VI hebben wij aandacht besteed aan Noordmans' visie op de volkskerk, 
aan de hand van 'Iets over volkskerk'. In de inleiding van de lezing zegt Noordmans: 
'Ik wil (...) niet gaarne beloven dat ik genoeg, laat staan veel zal geven.' Wij menen, dat 

841. Zie voor de aanduiding 'de ethische theologen van de derde generatie' : inleiding par. 8.1. 
842. Zie daarvoor: H.H. Meulenbelt, De prediking van D. Chantepie de la Saussaye (Nijmegen 1907). 
843. H.H. Meulenbelt, Kerkelijke partijschappen of kerkelijke eenheid (Nijmegen 1906). 
844. J. Gouverneur, De ethischen. Eene kerkelijke tijdvraag ('s-Gravenhage 1916). 
M5. J. Gouverneur, ibid., p. 24. 
M6. F.W.A. Korff, Kerkorganisatie en ethisch beginsel (Baarn 1923). 
M7. W.A. Hoek, 'Ethischen en kerkbesef', in Stemmen voor Waarheid en Vrede 60 (1923), p. 97-113 en 
177-191. 
M8. W.A. Hoek, ibid., p. 98v. 
*". W.A. Hoek, ibid.,p. 189. 

http://modus-viven.di-geda.chte
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Noordmans in zoverre weinig gegeven heeft, dat duidelijker is wat hij niet wil dan wat 
hem wel voor ogen staat. Hij verzet zich tegen de gedachte van de gezuiverde kerk, die 
zich van het volk isoleert. Hij merkt op beeldende wijze op: 'Ons staat niet voor de 
geest het beeld van de Gereformeerde Bond. Een burcht, die wèl ommuurd is en waar
uit het licht uitstraalt over de donkere wereld850. Maar we willen bij de kerk meer den
ken aan de Heiland naar Thorwaldsen851, met de geopende armen, of aan een moeder 
en de schoot der kerk.'8" Dat wijst in de richting van 'een ruime praktijk', maar veel 
meer is er niet over te zeggen. Nu beseft Noordmans zelf ook, dat zijn pleidooi een 
nadere uitwerking vergt: 'We zouden het daarbij moeten hebben over het ambt, over 
wezen en welwezen der kerk, over het verband tussen organisme en instituut, over de 
verhouding tussen Koninkrijk der hemelen en Lichaam van Christus, over de betekenis 
van de sleutelmacht.' Het zal nog jaren duren, voordat die uitwerking komt: in het 
bijzonder in Noordmans' bemoeienis met de vereniging 'Kerkopbouw'853. 

De volkskerkgedachte heeft Noordmans nooit meer losgelaten. In zijn latere 
publicaties komt zij vaak terug854. Dat geldt in het bijzonder voor wat Noordmans over 
de schare gezegd heeft. Wij merken op, dat hij zich in zijn latere oeuvre nog scherper 
dan in het tweede decennium van de twintigste eeuw over nationalistische tendensen 
uitlaat. Wij wijzen hierbij op het artikel 'Kerk en natie'855 ( 1933) en op enkele versprei
de uitspraken856. 

Wij hebben vooral in de subparagrafen 6.1.4.4. en 6.1.4.5. gezien, dat Noordmans 
inzake zijn visie op de volkskerk de meeste verwantschap voelde met Hoedemaker en 
Kromsigt. Noordmans' positieve kijk op Hoedemaker is gebleven. In zijn bijdragen 
over de negentiende eeuw857 komt die kerkvader meestal slechts zijdelings aan de orde. 
Het meest expliciet komt hij ter sprake in het opstel'Twee kerkelijke richtingen'858 

( 1926-1927), over de confessionele en de ethische positie. De thematiek is dezelfde als 
in 'De reorganisatiebeweging in de Hervormde Kerk' en 'Iets over volkskerk', de toon 
is minder scherp; de auteur schrijft meer beschouwend over het gedachtegoed van 
Kuyper (en van het neocalvinisme). Maar het verzet tegen elke vorm van confessiona-
lisme is niet zwakker! Noordmans pleit Hoedemaker van deze verstarring vrij. Hij 
stelt: 'Vooral Hoedemaker, deze 'confessionele idealist' zoals men hem genoemd heeft, 
doorzag heel goed dat de kracht van een belijdenis niet in haar grootst-gemene-deler-

850. Mogelijk is Noordmans dit beeld tegengekomen in Slotemaker de Bruines Plaats en taak van de Her
vormde Kerk, p. 37: 'Ds. Jongebreur (die op de zevende jaarvergadering van de Gereformeerde Bond in 
1912, een rede gehouden had over 'Onze Kerkbeschouwing', J.D.Th. W.) begeert in woorden aan dr. Kuy
per ontleend een kerk, die door streng gehandhaafde belijdenis stevig ommuurd is en die dan door de ven-
steren het licht wijd uitstraalt. Zij kan geen volkskerk zijn; 'een gereformeerde volkskerk is practisch een 
onmogelijkheid' (...)' 
" ' . Zie daarvoor: J.D.Th. Wassenaar, 'Christus? Anarchist? Antichrist? 'De Heiland naar Thorwaldsen' 
volgens O. Noordmans, K.H. Miskotte en K. Barth', in In de Waagschaal nieuwe jg. 24 (1995) nr. 7, p. 25-

852. O. Noordmans, ibid., p. 386. 
853. Zie daarvoor: H. Bartels, ibid., passim. 
B4. Zie daarvoor vooral: O. Noordmans, Evangelie en volkskerk, in V.W. dl. 5, p. 278-295 
85!. O. Noordmans, 'Kerk en natie', in V.W. dl. 5, p. 151-156. 
8". O. Noordmans, 'Beginselen van kerkorde', p. 178, en 'Stellingen over kerkorde', in V W dl 5 D 325 
8". O. Noordmans, V.W. dl. 3, p. 263-504. ' ' F ' 
858. O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen', in V.W. dl. 3, p. 373-389. 
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schap ligt. Ik 'zie hem nog met zijn armen op een podium te Utrecht de expansie van 
een kerkelijk symbool naar alle kanten uitmeten. Van de aanvang af was hij er tegen 
geweest om, zoals Kuyper wilde, de gereformeerden voorlopig te verenigen op de 
grondslag van een statuut. En Kuyper wilde dat nog doen op de belijdenis in haar 
geheel !'859 Noordmans vervolgt: 'In engere zin behoorde Hoedemaker dan ook niet tot 
de confessionelen (...) De vereniging van die naam heeft hij vaarwel gezegd. Toch 
bleef hij met de groep in nauwe aanraking.' In deel 5 van Noordmans' Verzamelde 
Werken valt de congenialiteit waarmee de auteur in zijn recensie van de dissertatie van 
Scheers860 over Hoedemaker schrijft, op. In deze bespreking noemt hij ook nog een 
jeugdherinnering: 'Een nieuw pied à terre vond hij in de Friese plattelandsgemeente te 
Nijland861. Ik heb daar als jongmens enkele malen zijn prediking beluisterd en steeds is 
de herinnering mij bijgebleven aan de bijzondere wijze waarop hij beslag legde op zijn 
gehoor en waarop hij het Woord wist te snijden.'862 In tal van publicaties wijst Noord
mans op de brede visie van Hoedemaker, bijvoorbeeld in 'Legendenvorming' als volgt: 
'Wat breedheid van opvatting betreft èn op het stuk van de belijdenis èn op dat van de 
kerk, heeft Hoedemaker zijn gelijke nog niet weer gehad.' Meestal 'gebruikte' Noord
mans Hoedemaker tegen regressieve tendensen binnen het Nederlands Hervormd Ver
bond tot Kerkherstel861. 

Van persoonlijke contacten tussen Noordmans en Kromsigt is weinig bekend. 
De beide predikanten zullen elkaar ontmoet hebben tijdens de najaarsvergadering van 
de Ethische Vereniging864 op 30 en 31 oktober 1929 te Laren-Blaricum865. In 1934 
kwam het tot een schriftelijke aanvaring: in het artikel 'Hamer en nijptang'866 (1934) 
schrijft Noordmans, dat 'de veteraan uit de reorganisatie-beweging' ten onrechte over 
'een uiterst vage belijdenis' in het reorganisatie-ontwerp van 'Kerkopbouw'867 had ge
sproken. Tenslotte: bijna een jaar later feliciteerde Kromsigt Noordmans met zijn pro
motie868. 

Wij hebben Noordmans zojuist in negatieve zin horen spreken over de ommuurde burcht 
van de Gereformeerde Bond. Maar zijn bezwaren richtten zich vooral tegen het kerk
begrip van Kuyper c.s., zo hebben wij meer dan eens geconstateerd. In dit verband 
merken wij het volgende op. In 'Terugblik en vooruitzicht' van het eerste deel van onze 
studie hebben wij in samenvattende zin stilgestaan bij 'de scheur van 1886' in het gezin 
Noordmans. Wij hebben gezien, dat Noordmans' visie op de Doleantie door die erva-

859. O. Noordmans, 'Twee kerkelijke richtingen', p. 378. 
8W>. O. Noordmans, 'Boekbespreking van G.Ph. Scheers, Philippus Jacobus Hoedemaker , p. 514-517. 
861. Ziedaarvoor: S. ten Hoeve, 'Dr. Philippus Jacobus Hoedemaker to Nijlân', in It Beaken 35 (1973)nr. 5, 
s. 179-192. 
8M. O. Noordmans, ibid., p. 516. 
863. Zie voor het Nederlands Hervormd Verbond tot Kerkherstel: H. Bartels, ibid., passim. 
8M. Zie voor de Ethische Vereniging: Mededeelingen der Ethische Vereeniging (vanaf januari 1924) en 
Jaarboeken der Ethische Vereeniging (vanaf 1927-1928). Cf. J. Gouverneur, 'De Ethische Vereeniging', in 
Stemmen voor Waarheid en Vrede 58 (1921), p. 545-557, en F.W.A. Korff, 'Is een Ethische Vereeniging on
ethisch?', in Jaarboek der Ethische Vereeniging 1927-1928 (Amsterdam 1928), p. 33-37. 
865. O. Noordmans, V.W. dl. 3, p. 372 n. 1. 
8". O. Noordmans, 'Hameren nijptang', in V.W. dl. 5, p. 295v. 
867. Zie voor het reorganisatie-ontwerp van 'Kerkopbouw': H. Bartels, ibid., p. 225-337. 
^8. Brief 549 (P.J. Kromsigt aan O. Noordmans, 19 oktober 1935). 
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ring gestempeld is. In het onderhavige deel van onze studie zijn wij verschillende keren 
bepaald bij het gebrek aan kerkelijke solidariteit dat Noordmans de Doleantie verweet. 
Daarvan was niet alleen in het tweede decennium van de twintigste eeuw sprake. Reeds 
in 1906 schrijft Noordmans over de Doleantie: 'En zo heeft het er in onze tijd veel 
meer van dat deze hooggeroemde reformatie, deze uittocht, volstrekt niet is geweest de 
uittocht uit het land der slavernij, maar veeleer de tocht van een woelige stam, van Dan, 
die niet tevreden met zijn woonplaatsen van de ene zijde der vaderlijke erve zich heeft 
verplaatst naar de andere en naar het noorden is getrokken en daar zich gevestigd heeft 
in de woonplaatsen van een stil en zeker volk en zo een gemakkelijke overwinning zich 
heeft bevochten.'869 Aan de andere kant hebben wij in 'Terugblik en vooruitzicht' van 
het eerste deel van onze studie geconstateerd, dat Noordmans de scheiding van 1886 
aan het einde van zijn leven steeds meer als historisch zag. 

Noordmans verzet zich in 'Iets over volkskerk' niet alleen tegen de gedachte van de 
gezuiverde kerk. Hij verklaart zich ook tegenstander van een zodanige opvatting met 
betrekking tot de volkskerk, dat die in het sociale leven opgaat. Deze neiging signaleert 
hij bij Slotemaker de Bruine en P.D. Chantepie de la Saussaye. Een latere parallel van 
deze visie op de roeping van de kerk is te vinden in Noordmans' 'Confrontatie met H. 
Kraemer en de theologie van het apostolaat'870. 

In hoofdstuk VII hebben wij eerst een overzicht van de geschiedenis van de Bond van 
Nederlandse Predikanten gegeven, waarna wij de relatie tussen Noordmans en de 
predikantenbond hebben besproken. In paragraaf 7.2. is duidelijk naar voren gekomen, 
dat Noordmans veel aan de bond te danken had. Hij zal ook aan zichzelf gedacht heb
ben, toen hij op 19mei 1921 aan De Vrijer schreef:'Het forse van de stoot die de bond 
gaf is voor menig predikant een morele restauratie geweest.'871 Omgekeerd was de 
bond Noordmans veel dank verschuldigd, in het bijzonder vanwege zijn principiële 
benadering. Dat brengt ons bij het volgende. Brouwer heeft de Bond van Nederlandse 
Predikanten als een professionele arbeidsorganisatie beschreven872. In formeel opzicht 
staat de predikantenbond als beroepsorganisatie los van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Toch kan (inmiddels) gezegd worden, dat de bond en de kerk alles met elkaar te 
maken hebben. Brouwer stelt: 'De synode, en ookde financiële organen, zijn lotgeno
ten geworden.'871 In die zin is iets van Noordmans' ideaal werkelijkheid geworden. Of 
Noordmans geheel tevreden geweest zou zijn, is evenwel de vraag. Ter verklaring van 
deze opmerking wijzen wij op het feit dat hij in 'Kerk of beweging' een cesuur in de 
geschiedenis van de bond signaleert. Dienaangaande merkt hij op: 'De tweede wereld
oorlog bracht niet het loon, maar het werk naar voren. Niet het traktement, doch het 
ambt:m Toch kan niet beweerd worden, dat de predikantenbond de theologische vraag 

"". O. Noordmans, 'Beslistheid', p. 78. 
87°. O. Noordmans, V.W. dl. 5, p. 520-557. Cf. J. Bruin, ibid., J.W. Kirpestein, ibid.. en A. Noordegraaf, ibid 
8". Brief 327 (O. Noordmans aan M.J.A. de Vrijer, 19 mei 1921). 
872. Zie daarvoor: Rein Brouwer, ibid., p. 64-81. 
8 " Rein Brouwer, ibid., p. 74. 
"'. O. Noordmans, 'Kerk of beweging', p. 521. 
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naar het ambt beantwoord heeft. Brouwer vindt: 'De noemer op grond waarvan de 
BNP haar gehele geschiedenis door in staat is geweest de belangen van de predikanten 
te behartigen, is dat het belang van de predikant het belang van de gehele kerk is. Dit 
concept was en is met name gericht op de materiële en maatschappelijke aspecten van 
het predikantschap. Over de theologische aspecten, het 'ambt', heeft de BNP zich nim
mer uitgelaten.'8" In het licht van deze constatering moet vastgesteld worden, dat de 
Bond van Nederlandse Predikanten minder dan Noordmans in 1946 suggereerde, waar
gemaakt heeft, dat het hem uiteindelijk om de morele kant van de zaak van het predikant
schap ging. 

P. van den Heuvel stelt: 'In 1951 werd de scheiding tussen bestuur en beheer doorbro
ken doordat het beheer werd toevertrouwd aan een college van kerkvoogden, dat deel 
uitmaakt van de kerkeraad. Sindsdien worden de kerkvoogden bevestigd als ouderlin
gen-kerkvoogd en hebben zij als ambtsdragers deel aan het geestelijk bestuur van de 
gemeente door de kerkeraad.'876 Terecht merkt Van den Heuvel daarbij op, dat aanslui
ting aan de nieuwe regels van de kerkorde van 1951 op basis van vrijwilligheid ge
beurde. De hoop was, dat alle gemeenten binnen vijfjaar hun plaatselijke regelingen 
aan de nieuwe kerkorde zouden aanpassen. Die hoop is ijdel gebleken. Inmiddels is de 
regeling aldus, dat in alle gemeenten ouderlingen-kerkvoogd verkozen worden; in een 
college van kerkvoogden kunnen echter ook een of meer kerkvoogden zitting hebben, 
die geen ambtsdrager zijn. Overigens, zoals in subparagraaf 7.3.2.3. gemeld: deze op
lossing van de beheersproblematiek wordt door een aantal kerkvoogdijen nog steeds 
aangevochten. 

Het behoeft na wat wij in de laatstgenoemde subparagraaf gezien hebben, geen 
betoog, dat Noordmans de 'opheffing' vande scheiding van bestuur en beheer toege
juicht heeft. Dat blijkt in de eerste plaats uit de 'Kroniek augustus 1939'877 en het 
artikel 'Regeer en beheer'878 (1948). In de het stuk uit 1948 gaat de auteur onder meer 
op de regeling van de predikantstraktementen in. In de tweede plaats kunnen Noord
mans' bijdragen in het kader van zijn lidmaatschap van de Commissie voor de Kerk
orde van de Nederlandse Hervormde Kerk, die na de tweede wereldoorlog een nieuwe 
kerkorde voorbereid heeft, genoemd worden879. In de derde plaats kan gewezen wor
den op een brief van Noordmans van 9 februari 1949 aan A. de Jong, secretaris van de 
Vereniging van Kerkvoogdijen en eindredacteur van het maandblad De Kerkvoogdij™. 
De Jong had Noordmans gevraagd, of hij medewerker van het blad wilde worden. In 
zijn antwoordbrief spreekt Noordmans over 'een zeer aantrekkelijke mogelijkheid iets 
te kunnen doen voor de bevordering van de inschakeling van de kerkvoogdij in het 
nieuwere kerkelijke leven'. 

875. Rein Brouwer, ibid., p. 80. 
876. P. van den Heuvel, De hervormde kerkorde. Een praktische toelichting (Zoetermeer 1991), p. 287. 
877. O. Noordmans, 'Kroniek augustus 1939', in V.W. dl. 4, p. 262-266. 
"7S. O. Noordmans, 'Regeer en beheer', in V.W. dl. 5, p. 570-579. 
87 '. Zie daarvoor: W. Balkeen H. Oostenbrink-Evers (bew.), De Commissie voorde Kerkorde (1945-1950). 
Bouwplan, agendastukken en notulen van de vergaderingen ter voorbereiding van de nieuwe kerkorde 
(1951) van de Nederlandse Hervormde Kerk (Zoetermeer 1993), p. 401v. en 413v. 
88°. In dienst van de Kerk. p. 237. 
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Tot aan het einde van zijn leven heeft Noordmans zich beziggehouden met de positie 
van de predikant. Om te beginnen kan nogmaals gewezen worden op zijn activiteiten in 
de Commissie voor de Kerkorde. Zijn invalshoek blijkt dezelfde te zijn als aan het 
begin van de jaren '20. Met betrekking tot de vergadering van 27 juni 1947 staat geno
tuleerd: 'Dr. Noordmans brengt allereerst zijn bezwaren naar voren tegen de bemoeiing 
en de inperking van de predikant in het geheel van de ordinanties. Diens charismatische 
begaafdheid komt hier in de knel. Hij wordt een ambtenaar met een bestuur om zich 
heen. Een predikant moet ruimte om zich heen hebben.'881 Overigens: in een brief van 
24 januari 1948 aan het hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse Predikanten klinkt 
een vergelijkbaar geluid:Tn de ontwerp-kerkorde, waaronder ik ook mijn handteke
ning heb geplaatst, komt inderdaad de 'pastor' min of meer in het gedrang. Hem dreigt 
isolement in de kerkeraad en daarbuiten. Dit is de keerzijde van het radenstelsel en van 
de reeds lang in gang zijnde afzonderlijke organisatie van diakenen en kerkvoogden en 
nu ook enigszins van de ouderlingen. In de commissie voor de kerkorde ben ik daarte
gen zoveel mogelijk in het geweer geweest, en ik heb nog mijn bezwaren op sommige 
punten, nu het ontwerp er ligt. In ieder geval moet het niet zo worden, dat men naar de 
Bond moet vluchten om z'n vrijheid en aansluiting te redden. Dat perspectief lijkt mij 
wat triest. De kerkorde moet daartegen garanties bieden.'882 Vervolgens kan het artikel 
'Liquidatie'881 (1952), waarin Noordmans felle kritiek levert op ordinantie 13 artikel 
30 van de hervormde kerkorde884, genoemd worden. 

Of Noordmans gelukkig geweest zou zijn met wat in de ontwerpordinanties 
behorende bij de ontwerpkerkorde van wat vooralsnog de Verenigde Protestantse Kerk 
in Nederland heet, ten aanzien van de positie van de predikant gezegd wordt, moet 
betwijfeld worden. Luttikhuis heeft aangetoond, dat de rechtspositie van de predikant 
ten opzichte van de kerkorde van 1951 verzwakt is88S. Dat lijkt ons niet in overeenstem
ming met wat Noordmans over de vrijheid van het ambt van de predikant geschreven 
heeft. 

Men kan zich tenslotte afvragen, of de idealistische visie op het ambt van predi
kant niet gebleven is, ondanks alle veranderingen die zich in de twintigste eeuw vol
trokken hebben. Brouwer geeft uitspraken daarover van G.D.J. Dingemans over de 
handoplegging bij predikanten en van A. van de Beek en G. Dekker over de sacraments-
bevoegdheid van predikanten886. Dingemans schrijft: 'De handoplegging geldt kenne
lijk als een character indelebilis (...) Het predikantsambt staat - niet in theorie, maar 
wel in de praktijk - ver boven de ambten van ouderling en diaken, die slechts plaatselijk 
en tijdelijk en zonder handoplegging aan gemeenteleden worden toevertrouwd.' Van de 

*". W. Balke en H. Oostenbrink-Evers (bew.), ibid., p. 505, cf. 510. 
*82. Brief 809 (O. Noordmans aan het hoofdbestuur van de Bond van Nederlandse predikanten, 24 januari 
1948). 
m3. O. Noordmans, 'Liquidatie', in V W dl. 5, p. 600-603. Cf. brieven O. Noordmans aan H.C.J. van Deelen, 
9 mei en 6 juni 1952. 
*84. In ord. 13 art. 30 van de hervormde kerkorde wordt ontheffing van het ambt wegens 'kennelijke 
ongeschiktheid' geregeld. 
"". B.A.M. Luttikhuis, 'Enige notities bij de ontwerp-ordinanties voor de kerkorde van de VPKN', in Kerk 
en Theologie 49 (1998) nr. 1, p. 45-47. 
*". Rein Brouwer, ibid., p. 89. 
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Beek: 'Het domineesambt is het ambt bij uitstek, in wezen het enige echte ambt, dat 
sacramentele waarde heeft. Daarmee is de predikant niet meer de door het godsvolk in 
hun midden aangestelde, maar in wezen weer de priester die het heil bedient.' Dekker 
merkt op, dat de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland meerdere malen 
heeft uitgesproken, dat het verrichten van 'ambtelijke handelingen' aan predikanten is 
voorbehouden. Hij stelt: 'Een duidelijker aanwijzing dat men het ambt van predikant 
min of meer sacraal beschouwt is moeilijk te geven (...)' 




