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Hervormde ds. Dee heeft
zich 'vrijgemaakt'
Van onze kerkredactie AMSTERDAM - De

hervormde predikant dr. J. J. C. Dee heeft zich

afgescheiden van zĳn kerk en is met het hele gezin

overgestapt naar de gereformeerde kerken

(vrĳgemaakt). In de Nederlandse hervormde kerk is

het instituut steeds belangrĳker geworden, ten

koste van 'schrift en belĳden', vindt Dee.

25 juli 1995, 00:00

Afgelopen zondag heeft de dominee zijn gemeente in
Twijzelerheide (Friesland) het droeve nieuws gemeld: Dee zou
niet alleen hèn verlaten, maar hij zou de hele hervormde kerk de
rug toekeren. En de daad bij het woord voegend is hij gisteren al
verhuisd naar Bunschoten waar hij tijdelijk een leegstaande
pastorie betrekt van de christelijke gereformeerde kerk aldaar.

De sprong naar de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) is voor
hem niet helemaal een sprong in het diepe. Dee had daar al
contacten door zijn promotiestudie aan de 'vrijgemaakte'
Theologische universiteit in Kampen naar de theologie van prof.
K. Schilder. Deze theoloog heeft hem sterk aangesproken en
beïnvloed.

In een verklaring aan de plaatselijke en landelijke hervormde kerk
schrijft Dee: “De bestudering van de theologie van K. Schilder
heeft mij laten zien, dat de enig-legitieme wijze om met het
vraagstuk van de kerk bezig te zijn ligt in: terug naar het Woord
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van God, terug naar de kerkelijke belijdenisgeschriften.” Volgens
hem drijft de hervormde kerk daar steeds verder vanaf, door onder
meer de kerkpolitieke ontwikkelingen in het Samen-op-Weg
proces. “Begrijp me goed”, zegt een verhuizende Dee door de
telefoon, “Samen-op-Weg is een sluitstuk geweest op mijn
beslissing weg te gaan, niet de oorzaak.”

Toch is ds. Dee altijd een veel naar buiten tredend criticus geweest
van het proces van het samengaan van de drie grote protestantse
kerken. Hij heeft er begin vorig jaar zelfs zijn functie als secretaris
van het Hervormd Weekblad (orgaan van de Confessionele
vereniging, rechts in de hervormde kerk, links van de
gereformeerde bond) voor opgegeven. De koers van de
Confessionele vereniging was positief-kritisch ten aanzien van
SoW.

Dee was wèl kritisch, maar niet positief. Dominee Dee ervaart zijn
kerkoverstap als een bevrijding, een letterlijke vrijmaking van een
instituut waar hij steeds vreemder tegenover kwam te staan. Hij
ervaart ook pijn omdat hij in de achttien jaar dat hij predikant was
ook veel “goede gelovige kinderen Gods” ontmoet heeft. Hij zal
dan ook nooit neerkijken op de hervormde kerk en zich “hoeden
voor te grote woorden die mij niet passen”. Reacties vanuit zijn
gemeente waren begripvol maar ook geschokt: “Maar de
hervormde kerk, daar mag je toch nooit uitgaan, dat is toch een
planting Gods?” Maar Dee zegt: “Natuurlijk werkt God in de
historie van een land, maar een instituut is niet heilig, het gaat om
de gehoorzaamheid die de Heere vraagt! Alsof de hervormde kerk
het laatste woord heeft, nee, het laatste woord is aan de Schrift.”

Dee wordt op 5 september geëxamineerd door de classis Dokkum
van de gereformeerde kerken. Dan wordt bepaald of hij beroepbaar
kan worden gesteld.

Blinde sprong

“Dapper” noemt W. G. de Vries, emeritus predikant van de
gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Zwolle de daad van Dee.
“Hij is nog niet eens beroepen en heeft dus blind een sprong in de
toekomst gewaagd.”
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De Vries had al vermoed dat de overstap van Dee eraan zat te
komen. Wat hij publiceerde stond al een hele tijd op gespannen
voet met de ideeën van de hervormde kerk. De Vries schrijft de
langzame nadering van Dee tot de vrijgemaakten toe aan zijn
fascinatie voor K. Schilder. “Dee woonde in Oegstgeest en fietste
eens langs de K. Schilder-school. Hij wilde weten wie dat was. Hij
raakte geïntrigeerd en heeft hem diepgaand bestudeerd. En dat is
een beetje zijn levenspad geworden. Ik ben een schoonzoon van
Schilder maar Dee weet ongelooflijk veel meer van hem dan ik.”

De Vries neemt aan dat Dee warm zal worden ontvangen bij de
vrijgemaakten en snel zal worden beroepen. “Andere dominees die
zijn overgestapt, zijn ook steeds snel beroepen.”

Ds. Hagen, secretaris van de Confessionele vereniging vindt dat
Dee eindelijk gevolg heeft gegeven aan de koers die hij al jaren
voer. Hij was al een tijd een outsider in de Confessionele
vereniging. “De opvatting van de vereniging over Samen-op-Weg
was niet ja en niet nee. Dee fietste daar op vrijgemaakte wijze
doorheen. Zijn kerkvisie ging meer uit van het geloof van de mens
dan van Gods trouw. Wij willen zo lang mogelijk trouw blijven aan
de vaderlandse kerk. Zijn vertrek bevestigt wat we altijd zeiden.”
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