
 

Persbericht 

COGG zet de vraag naar ‘gereformeerd zijn’ anno 2020 stevig op de kaart. 

                                Gereformeerd anno 2020 !? 

Taak en roeping van de gereformeerde gezindte in kerk en samenleving. 
Een praktische toespitsing.  
 
‘Wat is gereformeerd?’ En wat betekent gezindte anno 2020? Dwars door de officiële 

kerkelijke grenzen heen constateren we een driedeling van gereformeerden: bevindelijken, 

orthodoxen en modernen.  

Het thema ‘Gereformeerd anno 2020 !?’ wordt op de COGG conferentie in twee lezingen 

aan de orde gesteld. In de eerste lezing komt opnieuw de vraag naar voren: Zijn we nu 

verder gekomen…?  Is het ene waar of wat is het ware één? Wat is nu precies gereformeerd? 

We lopen allen het gevaar het ‘gereformeerd zijn’ in te vullen vanuit onze eigen kerkelijke 

positie en verstaanshorizon. In de tweede lezing wordt ingegaan op de vraag naar de 

relevantie en de betekenis van het ‘gereformeerd zijn’ voor onze tijd en voor de samenleving 

en de cultuur waarin we leven en die we allemaal inademen. Hoe zijn gereformeerden 

dienstbaar aan de samenleving?  

Dr. R.T.  te Velde,  Theologische Universiteit Kampen,  gaat in op het thema: ‘Gereformeerd 
anno 2020 in theologische zin’.  Prof. dr. J. Hoogland, Vrije Universiteit Amsterdam  
behandelt het thema ‘Gereformeerd anno 2020 in cultureel-maatschappelijke zin’. Het 
COGG wil met deze conferentie uitstijgen boven een puur theologische discussie. Mede 
daarom geeft dr. J.A. van den Berg, directeur vereniging voor zending in Nederland’ (IZB), 
het antwoord op de  vraag wat dit vandaag  praktisch in gemeente en samenleving  
betekent.  
 
In de 57-jarige geschiedenis van het COGG zijn alle vragen over eenheid en verscheidenheid,  

over waarheid en eenheid al  meer keren gesteld. Er zijn grote kerkelijke, culturele, en 

maatschappelijke veranderingen. Te midden van deze veranderingen wordt elke generatie in 

de eigen tijd opnieuw geroepen ’gereformeerd te zijn’. Het getuigenis van de Bijbel conform 

het gereformeerd belijden is het fundament van het COGG. Hierop willen en moeten we 

elkaar blijven ontmoeten en aanspreken. Waarbij we ook geroepen zijn elkaar kritische 

vragen te stellen. Elkaar bemoedigen en opscherpen om in onze tijd gereformeerd te zijn  
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