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SCHETS KERKGESCHIEDENIS 
 

 

AFSCHEIDING EN HERENIGING IN 

ZWOLLE 
 
 
SAMENVATTING EN GESPREKSPUNTEN 
 
1  VOORGESCHIEDENIS 
 
1.1  Inleiding 
Na de Reformatie van de 16e eeuw heeft de Afscheiding van 1834 niet 
alleen grote invloed gehad op kerkelijk Nederland, maar ook op het 
gebied van onderwijs, maatschappij en staat. 
 
1.2  De Verlichting en de Franse Tijd 
De Bijbel was een interessant en leerzaam boek, maar had bij verlichte 
denkers weinig of geen gezag meer. Alleen wat met het verstand te 
begrijpen of te beredeneren was, had waarde. Alles wat de Bijbel 
mensen leert en wat niet uit de natuur is af te leiden, verdween uit 
beeld. Terwijl dat juist de zaken zijn waar het op aan komt, zoals: de 
leer over zonde, over de verzoening, over de rechtvaardiging en 
heiliging en de leer over de Heilige Drie-eenheid. Het gevolg was dat de 
mens Jezus Christus als Verlosser niet meer nodig had. Jezus was een 
voorbeeldige leraar en een voorbeeld van de ware deugd. Meer niet. 
 
Psalmberijming van 1773. “Als dichtwerk was de nieuwe berijming 
inderdaad aanmerkelijk beter, al kunnen we er allerminst over roemen. 
Maar de aandachtige lezer speurt telkens achter deze berijmde 
vertaling de sfeer van “het Opperwezen”, de “Godsvrucht”, en “de 
deugd”, die aan de Psalmen zelf geheel vreemd is. Dat de gemeente dit 
nauwelijks beseft, komt doordat de grote meerderheid van de 
psalmverzen nooit wordt gezongen”. 
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In 1807 werd er een gezangenbundel ingevoerd: De Evangelische 
Gezangen. De invoering van deze bundel leidde tot veel verzet. Er was 
inhoudelijke kritiek op de gezangen, maar ook kritiek op het 
dwangmatige: er moest minstens één gezang per dienst gezongen 
worden. Hoewel er in de bundel wel goede gezangen te vinden waren, 
was de geest van de Verlichting in veel gezangen aan te wijzen. 
 
1.3  Pietisme en de Nadere Reformatie 
Samenvattend kan gezegd worden dat de inzet van de Nadere 
Reformatie was het Woord van de Heere door te laten werken in het 
leven van de christen. Gedurende de 18e eeuw kwam de Nadere 
Reformatie steeds meer onder invloed van het Piëtisme te staan, 
waarbij de mens en zijn geloofservaringen in het middelpunt kwamen 
te staan. Kenmerkend voor Nederland was dat uitverkiezing en 
wedergeboorte benadrukt werden ten koste van een vrijmoedig geloof 
in Gods beloften. 
 
1.4  Het Conventikel 
Conventikels of gezelschappen waren groepjes mensen die bij elkaar 
kwamen om over hun geloof en geloofsleven te praten. De 
conventikels hebben hun oorsprong in Engeland, waar de reformator 
Martin Bucer in de 16e eeuw zich beijverde voor het onderlinge 
onderricht van gemeenteleden. De bedoeling was dat gemeenteleden 
na de zondagse preek samen zouden komen om over de preek door te 
praten en elkaar op te bouwen in het geloof. In Duitsland kwam met 
het Piëtisme ook het conventikel of gezelschap mee. Dit had eveneens 
invloed op kerkelijk Nederland. 
 
1.5  Na de Franse Tijd 
In 1816 werd bij Koninklijk Besluit het Algemeen Reglement voor het 
Bestuur van de Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden 
vastgesteld. De Gereformeerde Kerk heette nu officieel de Nederlands 
Hervormde Kerk en kreeg een hiërarchische structuur. Deze structuur 
was tegengesteld aan de gereformeerde kerkstructuur, zoals geregeld 
in de Dordtse Kerkenordening.  
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Daarin heeft de plaatselijke kerk een centrale positie en worden classis 
en synoden als meerdere (= er zijn meer kerken vertegenwoordigd, het 
is dus geen zaak van rangorde of autoriteit) vergaderingen gezien en 
niet als kerkelijke bestuursorganen. 
 
1.6  Afscheiding in Ulrum 
 
Toen ds. De Cock was afgezet en er verder geen uitzicht was op 
reformatie binnen de Nederlands Hervormde Kerk, besloot de 
kerkenraad van Ulrum op 13 oktober 1834 tot Afscheiding over te 
gaan. Er werd een ‘Acte van Afscheiding of Wederkeering’ opgesteld en 
getekend. Op 14 oktober 1834 konden de gemeenteleden de ‘Acte van 
Afscheiding of Wederkeering’ ondertekenen. 
 
1.7  Niets nieuws 
 
De Afscheiding van 1834 en volgende jaren, heeft niets nieuws 
gebracht en heeft ook niets nieuws willen brengen. In een tijd en 
binnen een kerk waar vrijzinnigheid vrij spel had, werd teruggeroepen 
naar de grondslag van de kerk, namelijk Gods Woord en de op Gods 
Woord gegronde belijdenisgeschriften. We kunnen ook zeggen dat het 
een terugkeer was naar de synode van Dordrecht 1618/19; terug naar 
het vasthouden aan de belijdenisgeschriften en terug naar een kerkelijk 
leven dat ingericht was volgens de Dordtse Kerkenordening. Dat 
betekende tevens herstel van de Gereformeerde eredienst; 
voorgangers moesten zich weer houden aan de vastgestelde 
formulieren en liturgische formules. 
 
1.8  Na de Afscheiding – Crisis der jeugd 
 
Behalve de publieke veroordeling van de Afscheiding en de 
vervolgingen waren er interne moeiten binnen de afgescheiden 
gemeenten. Er was sprake van meningsverschillen, ruzies en 
scheuringen. Er was niet alleen binnen de gemeenten geruzie, ook 
predikanten hadden meningsverschillen en bestreden elkaar over 
bijvoorbeeld de kerkorde en de oefenaar. 
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Opvallend is de harde houding die mensen tegen elkaar innamen. Er 
was een snelle groei, er moest van alles geregeld worden en er moest 
samengewerkt worden. Dit ging moeizaam, omdat iedereen zijn eigen 
geschiedenis meenam en er onderling veel wantrouwen was. Je kunt 
zeggen dat er veel ‘vlees en bloed’ bij was. 
 
1.9  Verder verloop 
 
Als we terugkijken op de geschiedenis van de Afscheiding, zien we juist 
bij ‘gewone’ gemeenteleden, het geloof en de liefde voor het Woord 
van God en de belijdenisgeschriften. Ondanks de geestes-stromingen 
van de eigen tijd, waren zij trouw en wilden zij trouw blijven. Dat ging 
in de weg van het kennen van het Woord van God en het lezen van 
opbouwende literatuur. In die weg kwamen zij op Gods tijd tot 
reformatie. Dit is het wonder van de 19e eeuw. 
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2  AFSCHEIDING EN HERENIGING IN ZWOLLE 
 
2.1  Conventikels 
 
Er waren conventikels die, in lijn met bepaalde voorgangers uit de tijd 
van de Nadere Reformatie·, het ware geloof fundeerden in de 
uitverkiezing en daarom de nadruk legden op de wedergeboorte en de 
innerlijke geloofsbeleving. Dit is de bevindelijke of lijdelijke stroming 
(de Drentse stroming). Het gevaar dat in deze leer school is dat niet 
alleen het werk van Jezus Christus, de rechtvaardiging door het geloof 
alleen, maar ook de eigen subjectieve ervaring het fundament van het 
geloof wordt.  
De tweede soort stroming, de Overijsselse/Gelderse, wilde dicht bij 
Schrift en belijdenis blijven en ging uit van Gods Verbond, de 
verbondsmatige stroming. Het gevaar dat de bevindelijke richting in 
deze stroming zag was dat belijdende kerkleden zichzelf al te 
gemakkelijk voor wedergeboren konden houden. 
 
2.2  Situatie in Zwolle 
 
In Zwolle ging oefenaar Smitt voor in de bijeenkomsten bij het (sterk) 
bevindelijk conventikel dat vergaderde bij Johannes Ridderinkhoff, 
aannemer, ‘op de Dijk’, tegenwoordig Thorbeckegracht nr. 49. 
Dit conventikel had zoveel kritiek op de NHK dat de leden ervan 
helemaal niet meer naar de kerk gingen. De preken vonden zij niet 
meer gereformeerd, de huisbezoeken te ongeregeld, het diakenschap 
kon afgekocht worden en de armenzorg deugde niet. In feite waren zij 
al afgescheiden en de Zwolse Afscheiding zou dan ook in dit gezelschap 
beginnen. De familie Ridderinkhoff stond in contact met belangrijke 
critici van de nieuwe Hervormde kerkelijke hiërarchie, onder wie ds. 
Dirk Molenaar, de in 1834 afgescheiden ds. Hendrik de Cock (1801 -
1842) en Isaäc Da Costa. 
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2.3  Afscheiding in Zwolle 
 
Op 11 juni 1835 werd in het huis van Willempje Schutte ‘buiten de 
Diezerpoort’, dat is tegenwoordig Th. à Kempisstraat nr. 3, de eerste 
godsdienstoefening van de Afgescheidenen gehouden. Op die dag of 
een dag later vond in de buurtschap Langenholte (Zwollerkerspel) de 
officiële stichting van de Zwolse Afgescheiden Gemeente plaats. Twee 
ouderlingen – onder wie Schouwenberg – en twee diakenen werden 
door de gemeente verkozen en door ds. De Cock bevestigd. In Zwolle 
en Langenholte gingen voortaan de oefenaars Schouwenberg en Smitt 
voor. 
 
2.4  Kerkelijke erkenning 
 
De eerste Algemene Synode van de Afgescheidenen, van 2 -12 maart 
1836 in Amsterdam, schreef een verzoekschrift om als kerk erkend te 
worden (vrijheidsaanvraag) en ondertekende met de ‘Christelijk 
Gereformeerde Kerk onder het kruis in Nederland’. Het antwoord van 
de Koning kwam via een Koninklijk Besluit van 5 juli 1836: deze kerk 
was geen bestaande maar een nieuwe kerk, die ontbonden moest 
worden. Wel mochten de Afgescheidenen met meer dan 20 personen 
vergaderen als ieder daarvoor persoonlijk aan de burgemeester 
toestemming vroeg. Maar het moest zijn ‘zonder vorm van gemeente’, 
d.w.z. zonder kerkenraad en zonder sacramentsbediening. Ze mochten 
zich ook niet een gereformeerde gemeente noemen. Zonder er goed 
over door te denken vroegen Afgescheidenen uit Zwolle e.o. (ongeveer 
270 personen) onder deze voorwaarden godsdienstvrijheid aan. In 
eerste instantie bleef dit zonder succes maar in september 1836 
verleende de plaatselijke overheid van Zwolle toch de gevraagde 
godsdienstvrijheid. De Afgescheiden Zwolse gemeente gaf zich echter 
gewonnen aan het principiële bezwaar van ds. De Cock dat een kerk 
zonder kerkenraad en sacramentsbediening in strijd was met ‘het recht 
en de roeping van de kerk’ om volledig kerk te zijn. De gemeente gaf 
daarom in januari 1837 de verleende godsdienstvrijheid weer terug! De 
gemeente ging opnieuw ‘ondergronds’, met de kans op geldboetes en 
inkwartiering. 
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2.5  Principiële twistpunten 
 

 1837-1838: de (overigens kortdurende) vervanging van de Dordtse 
Kerkorde (verder te noemen: Dordtse KO) door de zogenoemde 
Utrechtse Kerkorde (verder te noemen: Utrechtse KO).  

 1839-1869: het aanvragen van godsdienstvrijheid waarbij werd 
geaccepteerd dat in de kerknaam de verwijzing naar 
‘gereformeerd’ niet voorkwam en  

 1836-1869: het steeds opnieuw botsen van de bevindelijke en de 
verbondsmatige geloofsrichting in de kerken. 

 
2.6  Strijd en verzoening 
 
Ds. De Vos, predikant van de Zwolse Christelijk Afgescheiden 
Gemeente, kreeg in zijn gemeente problemen met bevindelijk gerichte 
kerkleden. Hij zou volgens die kerkleden te gemakkelijk zijn in het 
aanbieden van het heil in Christus. Dit bracht de kerkenraad ertoe om - 
nota bene achter de rug van ds. de Vos om - in 1844 een tweede meer 
bevindelijke predikant, namelijk ds. B. Fijnebuik, te beroepen. Dit 
beroep slaagde. 
 
In 1851 verenigde de predikant geworden oefenaar Schouwenberg zich 
weer met de Christelijk Afgescheidenen in Zwolle. Hij beleed schuld 
vanwege zijn fouten, waardoor mede de scheuring in 1838 onder de 
Afgescheidenen ontstaan was. Hij voegde aan zijn schuldbelijdenis toe: 
“dat ook de anderen, die op dergelijke manier leraars zijn geworden, 
alzoomogtenterugkeeren, teneinde al Gods volk weer verenigd te 
samen wone als in de dagen vóór 1837”.  
 
Ook is Zwolle in 1851 zijn eerste christelijke (maar nog niet 
gereformeerde!) school rijk geworden. Dit was dankzij de vrijheid van 
onderwijs die als grondrecht in de Grondwet van 1848 was vastgelegd. 
In 1854  is door de Christelijk Afgescheiden Gemeenten de 
Theologische Hogeschool in Kampen opgericht. 
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2.7  Kerken onder het kruis 
 
In de Kruisgezinde gemeente in Zwolle waren in 1841 nog maar 8 
kerkleden over. Zij sloten zich aan bij een grotere Kruisgezinde 
gemeente in Zalk waar Smitt predikant was. Het werd toen de 
gemeente Zalk-Zwolle. Deze Kruisgezinde gemeente groeide wel en 
kreeg ook een eigen vergaderplaats in de Goudsteeg. Na ds. Smitts 
overlijden in 1846 werd zijn zwager ds. D. Klinkert, leerlooier, eerst 
oefenaar en later predikant van de gemeente Zalk-Zwolle. 
 
2.8  Kritiek op functioneren kerkverband Kruisgezinden 
 
In de vijftiger jaren van de negentiende eeuw leefde de kritiek op het 
functioneren van het Kruisgezinde kerkverband onder meer bij de 
jonge predikant van de Kruisgezinden in Vlissingen, ds. W.H. Gispen sr. 
In 1858 bracht de zaak van ds. Den Oever (geschorst vanwege 
heerszuchtig optreden, waarna hij het kerkverband verliet) hem tot 
grondige bezinning op het bestaansrecht van zijn kerken. Hij kwam tot 
de conclusie dat de verschillen tussen het Kruisgezinde kerkverband en 
het verband van de Christelijk Afgescheiden Gemeenten niet essentieel 
waren. Hij wilde zich daarom inzetten voor hereniging. 
Eerdere pogingen tot hereniging van beide kerkverbanden, zoals door 
de synodes van respectievelijk de Kruisgemeenten (1849) en de 
Christelijk Afgescheiden Gemeenten (1851) hadden in eerste instantie 
wel toenadering tot gevolg, maar hereniging bleek nog een brug te ver. 
Ook al konden zij het over de leer en de kerkregering eens worden en 
zelfs over de door de Christelijk Afgescheidenen voorgestelde wijze van 
erkenning van de Kruisgezinde predikanten.  
Verder hadden de Afgescheidenen al in 1851 als nieuwe kerknaam 
“Christelijk-Gereformeerd” of “Oud-Gereformeerd” voorgesteld. Maar 
hèt struikelblok op weg naar de hereniging bleef voor de Kruisgezinden 
zowel in 1849 als in 1851 ‘de vrijheidsaanvraag’ van de Christelijk 
Afgescheidenen en daarmee het prijsgeven van de naam 
‘gereformeerd’. 
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In 1854 stokte de zo positief begonnen toenadering. De Christelijk 
Afgescheiden Synode van 1854 besloot terug te komen op eerdere 
besluiten over de erkenning van de Kruisgezinde predikanten en het 
struikelblok van ‘de vrijheidsaanvraag’ bleef bestaan.  
 
2.9  Vooruitgang? 
 
Op de synoden van de Christelijk Afgescheiden Gemeenten en van de 
Kruisgezinde gemeenten werd wederzijds erkend dat er eenheid in de 
leer en de KO was. Maar voor ds. Klinkert en een medecommissielid 
bleek ‘de vrijheidsaanvraag’ en daarmee het prijsgeven van de naam 
‘gereformeerd’ opnieuw een onoverkomelijk bezwaar. Want dit zou 
verloochening van het koningschap van Christus zijn! Ook het punt van 
erkenning van de Kruisgezinde predikanten bleek opnieuw een 
belemmering. De Synode kwam er niet uit en de commissie van 
Kruisgezinde predikanten ook niet, ook niet na een gesprek hierover 
met de professoren van de Theologische Hogeschool in Kampen. 
 
2.10. Kruisgezinden buiten het verband 
 
De opvolger van ds. Klinkert, ds. Veldman die in 1864 in de 
Kruisgezinde gemeente Zalk-Zwolle bevestigd was, kreeg in 1866 
problemen in zijn gemeente. Een bevindelijk deel van zijn kerkleden 
vond dat hij ‘niet zwaar genoeg’ en ‘niet gereformeerd’ preekte. Hij 
werd daarom (maar ook om een andere reden) voor zes weken door de 
Kruisgezinde Synode geschorst. Dit vond ds. Veldman en een deel van 
zijn gemeente onaanvaardbaar. De groep Veldman-gezinden ging als 
Kruisgemeente ‘buiten verband’ verder, maar bleef vergaderen in de 
Goudsteeg. 
 
2.11  Overeenstemming 
 
Op 8 juni 1869 had inmiddels ook de Synode van de Kruisgezinden 
onder leiding van ds. Klinkert besloten tot hereniging. Als voorwaarden 
stelde deze Synode dat de Kruisgezinde predikanten en gemeenten 
erkend zouden worden en dat in de gezamenlijke kerknaam het woord 
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‘Gereformeerd’ zou voorkomen. De Christelijk Afgescheiden Synode in 
Middelburg aanvaardde deze voorwaarden. Beide kerkverbanden 
zouden voortaan samengaan onder de kerknaam: ‘Christelijk 
Gereformeerde Kerk’. Dit akkoord werd door de laatste synode van de 
Kruisgezinden in Amsterdam op 24 juni 1869  bekrachtigd. 
 
2.12  Hereniging in Zwolle 
 
In Zwolle werd op 17 juni 1869 door de Christelijk Afgescheiden 
Gemeente met de Zwolse Kruisgemeente (binnen verband) op de Wal 
een samenspreking gehouden om dit akkoord plaatselijk gestalte te 
geven en dat lukte.  
Ook de Kruisgezinde gemeente (buiten verband) meldde zich bij de 
Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle aan en werd nadat de leden 
van deze gemeente schuldbelijdenis hadden gedaan van hun eerder 
buiten het verband van de Kruisgemeenten treden, als leden aanvaard. 
 
2.13  De Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk van 1873-1875 
 
We nemen een laatste stap. In 1873 werd ds. Gispen sr. beroepen in 
Zwolle. Op zijn eerste kerkenraadsvergadering stond ook als 
agendapunt ‘kerkbouw’. De hereniging van de drie Zwolse kerken uit 
de Afscheiding, maar ook hun groei maakte meer ruimte noodzakelijk. 
Ds. Gispen werd voorzitter van de bouwcommissie. Hij legde op 2 juli 
1874 de eerste steen van deze kerk, kerkelijk symbool van de 
hereniging. Op 25 juli 1875 kon de eerste kerkdienst in de nieuwe 
Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk (in 1892 Plantagekerk 
genoemd) gehouden worden. 
In 1892 vond de Vereniging van de dolerende NHK-leden en de 
Christelijk Gereformeerden plaats. De Zwolse Christelijk 
Gereformeerde Kerk werd nu de Gereformeerde Kerk van Zwolle.  In 

dat gedenkwaardige jaar heeft ds. Gispen als voorzitter van de Synode 
van de Christelijk Gereformeerde Kerk dr. Abraham Kuyper de hand 
kunnen geven ‘als symbool van de eenheid van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland’. 
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3  DE AFSCHEIDING EN KERK VAN CHRISTUS ZIJN IN ONZE TIJD 
 
3.1  Geest van de tijd 
Vooraf moet gezegd worden, dat ik deze opmerkingen maak vanuit de 
overtuiging dat we ons één weten met de Afscheiding als terugkeer 
naar het Woord van God en met de belijdenis van de kerk die daarmee 
in overeenstemming is. 
 
Supranaturalisme 
Deze beweging sprak wel over Gods openbaring die in de Bijbel tot ons 
komt. Zij zeiden bijvoorbeeld dat wat we in de Bijbel lezen, we moeten 
geloven voor zover dat niet in strijd komt met het gezonde verstand. 
 
Groninger richting 
Op het supranaturalisme dat sterk door het verstand werd beheerst, 
komt wel een reactie. Die reactie op het supranaturalisme komt van 
wat later de Groninger theologie gaat heten.  
De Groninger theologie is een duidelijke reactie op de nadruk op het 
‘verstandelijke’ bij het supranaturalisme. Hofstede de Groot en zijn 
medestanders legden veel meer de nadruk op gevoel en ervaring. Het 
gevoel van de christelijke gemeente was heel belangrijk. Maar dat 
betekende nog geen terugkeer naar de Schrift waarbij het ook om het 
hart gaat. 
 
De reactie van de Groninger theologie was er ten diepste één waarin 
de mens toch in het middelpunt bleef staan. De mens was, net als bij 
alle theologie die voortkomt uit de Verlichting, steeds meer zichzelf tot 
norm geworden. Je ziet dan ook bij de Groninger theologie, die in de 
tijd van de Afscheiding steeds invloedrijker wordt, dat de mens als 
‘goed’ gezien wordt. De mens zou een goddelijke aanleg hebben en 
zich steeds verder ontwikkelen. Daarbij werd dan veel over opvoeding 
gesproken. De HERE zou in de geschiedenis de mens aan het opvoeden 
zijn. Hij doet dat dan in meerdere stadia. Onder andere in dat van de 
Griekse filosoof Socrates naar Christus toe. Vervolgens gaat Hij 
daarmee vanaf Christus weer verder. De mens wordt steeds meer de 
ware mens die gelijkvormig aan God wordt.  
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3.2  Terug naar de Schrift tegenover het menselijk gevoel 
 
We zien in de Afscheiding heel duidelijk dat de Schrift als Gods 
betrouwbare en onfeilbare Woord boven alles gaat. Kenmerkend bij de 
Afscheiding is dat de broeders die afscheid namen van de Hervormde 
Kerk van toen, niets bijzonders wilden. Het waren geen mensen die 
voor iets nieuws pleitten. Ze wilden maar één ding en dat is de HERE 
dienen volgens Zijn gegeven Woord. Ze wilden de HERE dienen als de 
onveranderlijke God die Zijn duidelijke Woord gegeven heeft. Ze 
wilden bouwen op Gods beloften die gegeven zijn en in Christus ‘ja en 
amen’ zijn.  
 
De tijd waarin de Afscheiding plaatsvond was een tijd waarin het 
nieuwe denken, de zogenaamde Verlichting, overheersend was. De 
mens was uit het donker nu komen te staan in het licht van eigen 
verstand. Later is dat verbreed naar het licht van ons eigen gevoel en 
onze eigen ervaring. Het naar binnen kijken bij onszelf is in 
toenemende mate normgevend geworden. In onze tijd gaat dat zelfs 
zover dat er een ‘filosofie van wantrouwen’ gekomen is. Je moet gaan 
wantrouwen waarom mensen bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel 
opgeschreven hebben. Je moet ook de uitleg van de Bijbel wantrouwen 
omdat ieder dat doet vanuit zijn eigen belangen.  
Op deze wijze verdwijnt onder de deken van wantrouwen de 
mogelijkheid om Gods duidelijke Woord te kennen. We komen dan niet 
verder dan: dit is jouw uitleg.  
Het kenmerk van echte reformatie is dat er terugkeer is naar het 
Woord van God. Dat het licht van het Woord weer volop het licht op 
ons levenspad is. Dat we dat niet laten verduisteren door de geest van 
de tijd. Dan zullen er altijd de beschuldigingen zijn dat je daarmee 
terug gaat in de tijd en dat jij de rust verstoort.  
 
Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in onze tijd is dat in de 
hermeneutiek de menselijke ervaring - en daarmee ook wat de 
meerderheid voelt - naast de Schrift een bron voor (ethische) 
normgeving wordt. De verschuiving in zogenaamde orthodoxe kring in 
onze tijd in Nederland wordt duidelijk beschreven in: Evangelical 
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Theology in Transition (VU-Press, 2012). Daarbij wordt al meer 
beslissend of iets voor ons ‘werkt’ en of wij ons ‘er goed bij voelen’. Dat 
wordt steeds meer richtinggevend als het gaat om ethische 
onderwerpen. Daarbij ontstaat in toenemende mate de neiging om 
vast te houden aan wat volgens ménsen de hoofdboodschap van de 
Bijbel is. Dit wordt zelfs uitgespeeld tegen het concrete spreken van de 
Geest, bijvoorbeeld als het over vrouw in het ambt en 
homoseksualiteit gaat. De Schrift krijgt dan gezag voor zover het 
volgens onze ervaring werkt en klopt.  
 
3.3  God en jezelf kennen 
 
Heel belangrijk is wat Calvijn duidelijk uitgedragen heeft: dat het er in 
ons leven om gaat dat we God en onszelf kennen; nadrukkelijk in deze 
volgorde. We leren vanuit het kennen van de HERE naar onszelf te 
kijken en te zien wie wij zijn. 
 
Als het om persoonlijke schuld gaat is er ook vandaag veel verzet. Je 
ziet dat o.a. in de invloedrijke theologie van N.T. (Tom) Wright, waarin 
eigenlijk niet over persoonlijke schuld gesproken wordt. Zowel in het 
Nederlands Dagblad (ND) als het Reformatorisch Dagblad (RD) konden 
we een verslag lezen van de toespraak die prof. G. van den Brink 
gehouden heeft op de conferentie voor predikanten van de 
Gereformeerde Bond begin januari 2013. In zijn lezing ging van den 
Brink in op de theologie van Tom Wright. Meerdere boeken van Tom 
Wright zijn ook in het Nederlands vertaald. Ook onder ons worden zijn 
boeken gelezen. Zoals: “Paulus voor iedereen, Romeinen deel 1 en 2”. 
Hij wordt gezien als een orthodox theoloog vooral om wat hij over 
Christus’ opstanding geschreven heeft. Juist als dat de algemene indruk 
van Wright is, is het goed om te luisteren naar wat van den Brink ons 
óók over Wright vertelt. 
 
3.4  Gods verkiezing 
 
Ook in onze tijd wordt er over Gods verkiezing steeds meer gezwegen. 
Dat hangt samen met de gedachte dat de mens zo slecht nog niet is.  
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3.5  Gemeente-zijn 
 
Je ziet in de tijd die aan de Afscheiding vooraf gaat een grote druk om 
de protestantse kerken in Nederland tot één kerk te maken. Het gaat 
bij velen zelfs nog verder. De remonstrantse hoogleraar Abraham des 
Amorie van der Hoeven zegt op 28 oktober 1834 o.a. dat de kerk van 
de toekomst zich zo moet ontwikkelen “uit de roomsche Petruskerk, en 
de protestantse Pauluskerk, tot de evangelisch-katholieke 
Johanneskerk”. In die dagen werden dit soort idealen breed gedragen, 
onder andere door koning Willem I. Daarbij was de eenheid van de 
kerk belangrijker dan de leer van de Schrift.  
Het was daarom ook dat koning Willem I niets van de Afscheiding 
moest hebben. De Cock en de anderen brachten het ideaal van één 
nationale kerk in gevaar. 
 
We zien in onze tijd dezelfde soort idealen, onder andere in de 
nationale synode waarover in onze dagen wordt gesproken. Het ideaal 
is om tot één heel brede kerk te komen. In het Reformatorisch Dagblad 
van 5 november 2016 lezen we daarover o.a. dit: “Die samenwerking 
tussen christenen is breed”, aldus prof. dr. B. Kamphuis. 
„Gereformeerden hebben Pinkstermensen nodig, en omgekeerd. 
Vrijzinnigen hebben orthodoxen nodig, en omgekeerd. Wij hebben 
elkaar heel hard nodig, want zonder elkaars hulp falen we in de dienst 
aan God. We gaan dingen over het hoofd zien, we worden eenzijdig, 
we missen de antenne voor wat nodig is in onze tijd, in onze situatie. 
Daarom moeten wij elkaar kunnen corrigeren en verder helpen, elkaar 
steunen in onze dienst aan God en in onze dienst aan de wereld.”  
 
Het was ook De Cock die bij de vorming van het kerkverband van de 
Afgescheidenen het echte oecumenische benadrukte. Hij benadrukte 
dat we elkaar niet boven de Schrift uit moeten binden in het nieuwe 
kerkverband. Juist als dat dreigt te gebeuren en daardoor allerlei 
ellende in het kerkverband van de Afgescheidenen dreigt te ontstaan 
en ook daadwerkelijk komt, doet de classis Veendam onder leiding van 
Hendrik de Cock een opvallende uitspraak. Ik haal een deel aan uit de 
brief die de classis Veendam schrijft aan de kerken in Overijssel.  
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Deze brief is opgesteld door De Cock en is 28 oktober 1837 geschreven. 
We lezen daar onder andere dit:  “De schrijver dezes, als daartoe 
verzocht zijnde van de Eerwaardige Vergadering, u dezen te doen 
geworden, kon niet nalaten, hierbenevens de woorden van zekeren 
reeds lang ontslapenen Leraar te laten volgen, en mogt de Heere Zijner 
Gemeente alles tot eere Zijns naams en zegen Zijns volks doen gedijen: 
“In het noodzakelijke eenheid, in het niet noodzakelijke vrijheid, in 
alles liefde.” Een regel, waardoor veel twist in zaken van godsdienst 
met broeders konden voorkomen worden. Die het laatste lid van dien 
regel betracht, zal nooit liefdeloos twisten, zal nooit om verschillen met 
broeders, die het in het noodzakelijke eens zijn, maar in het minder 
noodzakelijke vrijheid hebben, twisten.” (te vinden in: Handelingen en 
Verslagen van de Algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene 
Gereformeerde Kerk  Houten/Utrecht 1984 p. 169). 
 
Het gaat om scheurmakerij als mensen hun eigen mening zo sterk op 
de voorgrond stellen dat iedereen het daar altijd helemaal mee eens 
moet zijn. Als ze niet meer de verscheidenheid eerbiedigen die er 
volgens de Schrift is. Het is scheurmakerij als we mensen in de kerk aan 
meer willen binden dan  waaraan de HERE zelf ons in Zijn Woord bindt. 
Als dat toch gebeurt, noemen we dat een boven-Schriftuurlijke binding. 
Het is scheurmakerij als de groep waarbij wij ons het beste thuis voelen 
al meer op zichzelf wil staan en ons daarom van anderen afscheiden. 
Het moet ook daarbij gaan om het fundament van de kerk: Christus. 
Dat we bouwen op het fundament van de apostelen en profeten. 
 
Acte van Afscheiding:  “weshalve de ondergetekenden met dezen 
verklaren dat zij overeenkomstig het ampt aller gelovigen Art. 28 zich 
afscheiden van de gene die niet van de Kerk zijn, en dus geen 
gemeenschap te willen hebben, met de Nederlansche Hervormde Kerk, 
tot dat deze terug keert tot de waarachtige dienst des Heeren en 
verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware 
Gereformeerde ledematen, en zich te willen vereenigen met elke op 
Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering, aan wat plaatze God 
dezelve ook vereenigd heeft” 
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4  GESPREKSPUNTEN 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wat is Reformatie? 
 
a. De werkgroep 500 jaar Reformatie omschreef het als volgt: 

Reformatie is een periode van verandering en vernieuwing. 
 
b. J. Kamphuis in Doleantie – Wederkeer, over Afscheiding en 

Doleantie: Beide bewegingen zijn, omdat zij reformatorisch 
waren, als “wederkeer” te typeren – terugkeer tot de Heere 
en zijn Woord en dienst, terugkeer tot de belijdenis van de 
‘aloude’ Gereformeerde Kerken in het land, terugkeer ook 
tot de gereformeerde kerkregering en eredienst. 

 
2. Wat betekenen de volgende uitspraken concreet: 

a. Terugkeer tot de Heere en zijn Woord en dienst; 
b. Terugkeer tot de belijdenis van de kerk; 
c. Terugkeer tot de gereformeerde kerkregering; 
d. Terugkeer tot de gereformeerde eredienst. 

 
3. Is kerkreformatie vooral ‘een kiezen van een andere kerk’? 

 
4. Afval: christenen passen hun opvattingen aan, aan de geest van 

hun tijd en vervolgens passen ze ook hun gedrag aan (het 
omgekeerde kan ook). De Bijbel is niet meer de norm en regel 
voor leer, leven en eredienst. Kan dit getypeerd worden als 
ongeloof? Waarom krijgen de Bijbel en de Wet van God een 
herinterpretatie? Is dit een bewust proces? 
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5. Wat is het verschil tussen ‘bevindelijk’ en gereformeerd? 
Bevindelijk: uitgaan van Gods uitverkiezing en wedergeboorte; 
Gereformeerd: uitgaan van Gods beloften en geloof. Kunnen 
kerken met deze verschillen in één kerk of kerkverband 
samenleven? Kunnen we spreken van twee stromingen, die 
naast elkaar (moeten) bestaan?  
 
Is de leer van de verkiezing bedoeld om ons onzeker te maken? 
Hoe sterkt deze leer ons in het geloof? 
 

6. Leidt de gereformeerde opvatting tot gemakzucht? Horen wij in 
de prediking de roep tot geloof en bekering,  het vermaan, de 
waarschuwing? 
 

7. De conventikels waren oorspronkelijk bedoeld om als 
gemeenteleden samen over de preek door te praten. Is dat een 
goede bedoeling? Praten wij op zondag samen over de preek 
(of wordt die koffiedrinkend terzijde gelegd)? 
 

8. Niet gaan boven wat geschreven staat (1 Kor. 4:6). Wat 
betekent deze oproep? 
 

9. Als kerken hebben wij een kerkverband en regelen we een 
aantal zaken  die met de Bijbel en de belijdenis te maken 
hebben (zaken die ons geloof raken). Zoals: predikantsopleiding 
en examens; Bijbelvertaling; kerkboek met: psalmen en 
gezangen, formulieren, orden van dienst, gebeden. Dit zijn de 
middelen voor leven en eredienst. Gemeenten en kerkenraden 
organiseren zelf het kerkelijk leven. Hoe ver kan een synode 
gaan in het voorschrijven hoe of wat een plaatselijke kerk mag 
doen? Is dit gaan boven wat geschreven staat? Mogen 
plaatselijke kerken niet zelf uitmaken uit welke Bijbelvertaling 
ze lezen, welke psalmen en gezangen ze zingen, hoe ze de 
kerkdienst invullen, welke preken ze lezen, welke predikanten 
ze voor laten gaan, welke formulieren ze gebruiken? 
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10. Na de Afscheiding waren er vele conflicten: kerkorde, 
erkenning door de overheid, naam van de kerken, dopen van 
kinderen (van ongelovige ouders), ‘bevindelijkheid’. We kunnen 
ook zeggen: er was wantrouwen over de opvatting van de 
ander; ‘harde karakters’. Hoe gaan wij hiermee om en hoe 
voorkomen wij onnodige problemen? 
 

11. Er is een streven om alles wat het stempel christelijk wil dragen 
onder te brengen in één kerkelijke organisatie. Is dat een goed 
streven? Wat kan de synode van Dordrecht ons leren over 
kerkelijke eenheid en organisatie? 
 

12. We zien in onze tijd dezelfde soort idealen, onder andere in de 
nationale synode waarover in onze dagen wordt gesproken. 
Het ideaal is om tot één heel brede kerk te komen. In het 
Reformatorisch Dagblad van 5 november 2016 lezen we 
daarover o.a. dit: “Die samenwerking tussen christenen is 
breed”, aldus prof. dr. B. Kamphuis. „Gereformeerden hebben 
Pinkstermensen nodig, en omgekeerd. Vrijzinnigen hebben 
orthodoxen nodig, en omgekeerd. Wij hebben elkaar heel hard 
nodig, want zonder elkaars hulp falen we in de dienst aan God. 
We gaan dingen over het hoofd zien, we worden eenzijdig, we 
missen de antenne voor wat nodig is in onze tijd, in onze 
situatie. Daarom moeten wij elkaar kunnen corrigeren en 
verder helpen, elkaar steunen in onze dienst aan God en in 
onze dienst aan de wereld.”  
Het is opvallend dat hier gesproken wordt over vrijzinnigen die 
van zo’n kerk deel  moeten kunnen uitmaken. Die daarin ook 
moeten kunnen voorgaan. Terwijl de overtuiging van de 
vrijzinnigen juist is dat ze vrij zijn volgens eigen zin en zich 
daarom niet binden aan Gods Woord. Ze halen uit Gods Woord 
wel inspiratie als een heel mooi boek maar zij binden zich er 
niet aan als Gods eigen Woord. 
Wat moeten we hiervan denken? We lezen: “Vrijzinnigen hebben 
orthodoxen nodig, en omgekeerd. Wij hebben elkaar heel hard 
nodig, want zonder elkaars hulp falen we in de dienst aan God”. 
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13. De leer van de rechtvaardigingdoor het geloof alleenwordt wel 
het fundament onder ons geloof genoemd. Calvijn zegt ervan: 
het is het scharnier waarop heel de leer (ons geloof) draait. 
Waarom is dit leerstuk zo belangrijk? 
 

14. Vraag 21:  
Wat is waar geloof? 
 
Antwoord: Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles 
voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord 
geopenbaard heeft. Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de 
Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet 
alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van de zonden, 
eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken 
zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van 
Christus. 

 
a. Kan dit ‘stellig geloof’ en het ‘alles voor betrouwbaar 

houden’ zonder geloof worden beleden en beleefd? Zouden 
de Farizeeën uit de dagen van Jezus het met dit eerste punt 
eens zijn geweest?  

b. Het vast vertrouwen wordt door de Heilige Geest gewerkt – 
door het evangelie. Hoe komen wij te weten dat de Heilige 
Geest in ons door het Evangelie werkt? 

c. Vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig 
heil zijn ons geschonken. Is dit te gemakkelijk gezegd? Wat 
is het sleutelwoord? 

 
Vraag 59:  
Wat hebt u er nu aan, dat u dit alles gelooft? 
 
Antwoord: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een 
erfgenaam van het eeuwige leven. 
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Vraag 60: 
Hoe bent u rechtvaardig voor God? 
 
Antwoord: Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt 
mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar 
gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd 
uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige 
verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen 
voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent 
mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik 
zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij 
volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die 
met een gelovig hart aanneem. 
 
Vraag 61: 
Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? 
 
Antwoord: Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor 
God aangenaam ben. Maar alleen de voldoening, gerechtigheid 
en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God. En 
alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot mijn 
eigendom maken. 
 
Vraag 91: 
Maar wat zijn goede werken? 
 
Antwoord: Alleen die uit waar geloof, naar de wet van God en 
tot zijn eer gedaan worden, maar niet die op onze eigen mening 
of op geboden van mensen gegrond zijn. 
 
 Kan iemand die geen waar geloof heeft, goede werken doen?
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Afscheiding en hereniging in Zwolle 

  

Op zaterdag 8 oktober 2016 zijn in het kader van een excursie naar de 

Plantagekerk te Zwolle een aantal lezingen gehouden. Tijdens de 

excursie stond een stukje kerkgeschiedenis in het bijzonder in Zwolle 

centraal.  De aanloop naar de (Zwolse) afscheiding in 1835 en de 

ontwikkelingen daarna tot  en met de hereniging van drie afgescheiden 

kerkverbanden in 1869. 

Onder redactie van E.P. van Dijk voorzitter van de.Stichting Steunfonds 

Gereformeerde Theologie  zijn de inleidingen  van J. Boot, M. 

Daverschot en de bijdrage van ds. J.R. Visser gebundeld en uit gegeven 

in een brochure. 

Deze kerkgeschiedenis schets is een samenvatting van  de brochure. 

 

Ermelo, 14 november 2019 

Stichting gereformeerd maandblad 

 


