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3.. Bevindelijk gereformeerden. 

Dee bevindelijk gereformeerde stroming in het Nederlandse protestantisme vatten 
wee in deze studie op als een sociaal collectief. In dit collectief wordt veel waarde 
gehechtt  aan een levensvoering waarin men zich geïnspireerd en gereguleerd weet 
doorr  de (Staten)Bijbel, de gereformeerde belijdenisgeschriften en de geloofsleer 
vann de Nadere Reformatie. Kenmerkend voor  de werkelijkhetdsuitspraken die 
binnenn dit collectief gedaan worden is dat zij , over  de grenzen van het religieuze 
collectieff  heen reikend, een alomvattend referentiekader  vormen van waaruit een 
veelheidd aan situaties, ervaringen, emoties en handelingen gestuurd en begrepen 
kann worden. 

Hett  bevindelijk gereformeerde beleven vindt zijn wortels in de Reformatie (16e 
eeuw)) en de Nadere Reformatie (17e en 18e eeuw, zie bijlage 1). De bevindelijke 
spiritualitei tt  kwam tot uitdrukkin g in een levensstijl die werd aangeduid als de 
leerwijzee der  'fijnen ' (18e eeuw). 'Fijnen' zonderden zich van 'de wereld' af, 
warenn sterk op medegelovigen en gelijkgezinden betrokken. Ze namen geen deel 
aann werelds vermaak als kermissen en dansavonden. Fijnen vormden een 
subcultuurr  met eigen sociale regels, codes en taalgebruik. Aanvankelijk nog 
(redelijk )) in overeenstemming met het culturele klimaat, namen de 'fijnen ' ten tijd e 
vann de Verlichtin g een conservatieve houding aan ten aanzien van 
maatschappelijkee en culturele ontwikkelingen. Deze trend heeft zich tot op de dag 
vann vandaag doorgezet. In de terminologie van Greenwood is de bevindelijk 
gereformeerdee stroming zowel een intrinsiek sociaal als een afgeleid sociaal 
collectief. . 

Inn de tweede helft van de twintigste eeuw leidde de tendens tot afzondering tot een 
bevindelijkee gereformeerde zuil binnen de Nederlandse samenleving. Naast eigen 
scholenn (voor  zowel basisonderwijs als voortgezetonderwijs) verenigingen, 
weekbladen,, kledingzaken, begrafenisondernemingen, reisondernemingen, 
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instellingenn voor  bejaarden en geestelijk gehandicapten en een eigen instelling voor 
geestelijkee gezondheidszorg (ELEOS60), heeft men een eigen politieke parti j  (SGP), 
eenn eigen bureau voor  hirwelijksbemiddeling?' en al meer  dan 25 jaar  een eigen 
krant ,, het Reformatorisch Dagblad62. 
Bevindelijkk  gereformeerden zijn zowel voor  elkaar  als voor  de buitenwereld 
herkenbaarr  als mensen die een zelfde religieuze oriëntatie hebben. In § 3.1 
beschrijvenn we een aantal van de sociale kenmerken. Uit het onderzoek van Coster 
(1998)633 blijk t dat er  tussen en in de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten (een grote) variatie 
bestaatt  in het belang dat men aan deze uiterlijk e kenmerken hecht en de striktheid 
waarmeee men zich aan deze (on)geschreven regels (Scholten, 1995a;b;c;d) houdt. 
Inn voetnoten halen we resultaten van het door  Coster  verrichtt e onderzoek aan 
Paragraaff  3.2 is gewijd aan de geschriften waarin het bevindelijk gereformeerde 
(be)levenn wortelt en het devotioneel model van de weg der  bekering. In § 3.3 
beschrijvenn we de bronnen waaruit hedendaagse bevindelijk gereformeerden voor 
hunn persoonlijke godsdienstigheid putten. In § 3.4 sluiten we het hoofdstuk 
samenvattendd af. 

Dee beschrijvingen die in dit hoofdstuk gegeven worden zijn het resultaat van 
uitgebreidd literatuuronderzoek, participerende observatie, interviews, 

600 Eleos beeft overigens een bredere achterban dan alleen de bevindelijk gereformeerde zuil. 
611 Ook neemt het aantal huweiijksadvertenties in het Reformatorisch Dagblad toe. Overtuigd als men is 
datt  huwelijken door  en voor  God gesloten worden, werden huwelijksbureaus en huwelijksadvertenties 
inn het verleden als 'niet te gebruiken middelen' beschouwd. Het al dan niet vinden van een 
huwelijkspartnerr  was immers door  God bepaald. In geval van mensen die zich voor  een tweede keer  op 
dee huwelijksmarkt begeven wordt de uitdrukkin g 'schuldloos gescheiden', die voorheen van groot 
belangg werd geacht om de rechtmatigheid van de scheiding voor  God te benadrukken, steeds minder 
gebezigd. . 
22 "Hoewel het RD in formele zin geen enkele binding heeft met de SGP, is duidelij k dat men bewust 

enn weloverwogen op deze parti j  koerst Niet alleen stemmen de meeste abonnees op deze partij , de 
toonaangevendee personen bij  het RD en de SGP hebben niet zelden dubbelfuncties of zijn familie van 
elkaar.. Niet in de nieuwsinfbrmatie maar  in het beleid bij  het RD ligt de macht En ten aanzien van dit 
beleidd koerst het RD op de bevindelijk gereformeerden. Over  de visie op abortus, euthanasie, New Age, 
dee wet gelijke behandeling, de paus, de moderne theologie en de uniciteit van het Christendom is de 
Gereformeerdee Gezindte het wel eens. Maar  wanneer  het gaat over  de scheidingbrengende onderwerpen 
alss het aanbod van genade, de toeeigening des heils, de EO, het bezit van televisie, de vrouw in de SGP 
enn vaccinatie tegen polio, kiest het RD voor  de Gereformeerde Gezindte in engere zin (zie ook v.d. 
Meiden,, 1993a, p.195). Dit leidde in 1981 tot een conflict met de hervormd gereformeerde achterban" 
(vann der  Schans, 1996, p.124). 
633 Bij  gelegenheid van het 25 jari g jubileum van dr. C.S.L. Janse bij  het Reformatorisch Dagblad werd 
inn 1998 een herhalingsonderzoek gedaan van het door  Janse in 1981 verrichtt e onderzoek. Thema van 
ditt  onderzoek was de spanning tussen assimilatie en persistentie bij  de emancipatie van de bevindelijk 
gereformeerden.. Evenals in 1981 werd de enquête in 1998 uitgezet onder  ouders en leerlingen van een 
aantall  reformatorische scholen. De in 1981 gebruikte itemlijst , bestaande uit 25 uitspraken, werd 
gehanteerd.. Deze bestaat uit items rond uiterlijk e kenmerken, onderwijs, kerk en ambten in de kerk etc. 
(Coster,, 1998, p 26). 
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briefwisselingenn en een uitgebreid knipselarchief van artikelen uit het 
Reformatorischh Dagblad en diverse kerkbladen64. 

3.1.. Bevindelijk Gereformeerden45: een uitzonderlijk e groep 
Dee bevindelijk gereformeerde levensoriëntatie komt tot uitdrukkin g op het gebied 
vann kleding, man-vrouw verhoudingen, mediagebruik, verzekeringen en inentingen. 
Specifiekk voor  het kerkelij k leven zijn de invullin g van de zondag, de zondagse 
kerkdienstt  en de status die predikanten en bekeerden hebben binnen de kerkelijk e 
gemeenschap.. We gaan kort op deze aspecten in. 

Inn bevindelijk gereformeerde krin g dienen mannen en vrouwen zich van elkaar  te 
onderscheidenn in kleding. De reden hiervoor  vinden bevindelijk gereformeerden in 
hett  vijfd e vers van Deuteronomium 22: Het kleed eens mans zal niet zijn aan eene 
vrouwvrouw en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is 
denden Heere uwen God, een gruwel Concreet betekent dit dat vrouwen geacht 
wordenn rokken of jurken te dragen. Deze dienen zodanig te zijn dat de begeerte van 
hett  andere geslacht er  'niet moedwillig1 door  wordt opgewekt. Eén en ander  houdt 
inn dat de rokken over  de knie dienen te reiken, niet strak noch doorzichtig mogen 
zijnn en geen hoge split mogen hebben. Hoewel, met name in de zogenaamde 
'lichtere''  gemeenten, lang niet altij d aan deze laatste wenselijkheden voldaan 
wordt,, gaat het overgrote deel der  vrouwen in bevindelijk gereformeerde krin g nog 
altij dd in rokken (van variërende lengte) gekleed. Daarnaast wordt het wenselijk 
geachtt  dat vrouwen matig zijn in het (ijdele) gebruik van sieraden en make-up en 
ookk in hun haardracht blij k geven van hun vrouwelijkheid , hetgeen betekent dat ze 
langg haar  dienen te hebben. Verder  wordt er  van hen verwacht dat ze zich niet 
blootshoofdss maar  met een hoedje op in de kerk begeven. Het haar  van jongens en 
mannenn dient kort te zijn. Met uitzondering van een verlovings- of huwelijksrin g 
dragenn zij  geen sieraden. Opvallend weinig mannen in bevindelijk gereformeerde 
krin gg hebben een baard of snor  (Meeuse, 1993a). 

644 In de periode 1991 - 1999 was ik geabonneerd op de Saambinder, het landelijk kerkblad van de 
Gereformeerdee Gemeenten; De wachter Sions', het landelijk kerkblad van de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland en het Kerkblad van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
655 Zie voor  een uitvoerige beschrijving van het bevindelijk (be)leven: v.d. Meiden, 1993a; van Dijk 
1996,, Verrips, 1978. Voor  sociologische beschrijvingen van de bevindelijk gereformeerde stroming zie: 
Jansc,, 1985,1993; Veerman, 1994,1995,1996; Van der  Schans, 1996; Coster, 1998. Voor  historisch 
ontwikkelingenn in het sociale collectief Zwemer, 1992, 1993, 1994. Voor  beschrijvingen van het 
dagelijkss (be)leven in romanvorm: Siebelink, 1999; Langenberg, 1996,1998. 
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Inn huwelijk en gezin bestaat een vri j  strikt e arbeidsdeling66. Vrouwen nemen veelal 
dee verzorging van de (vele) kinderen op zich, mannen werken buitenshuis. Hoewel 
inn het huwelijksformulier  staat dat de vrouw dienstbaar  zal moeten zijn aan haar 
man,, ziet men de relatie tussen man en vrouw idealiter  als gelijk67 en gekleurd door 
wederzijdss respect en trouw. Vanuit die idee, maar  met aan de Bijbel ontleende 
argumenten,, pleit men ervoor  dat seksualiteit niet voorafgaand aan en alleen binnen 
hett  huwelijk gepraktiseerd wordt. Het krijgen van kinderen wordt hierbij  gezien als 
eenn beschikking en zegen van de Heere, waarin een mens zich niet te mengen 
heeft6*.. Op grond hiervan acht men geboorteregeling, die op een andere dan 
'natuurlijke ''  manier  geschiedt, onwenselijk. Hoewel ook hier  weer  variatie bestaat 
inn de wijze waarop men met één ander  omgaat, is men geneigd om 
voorbehoedmiddelen699 en voortplantingsbevordering (zoals bijvoorbeeld in-vitro -
fertilisatie)) af te wijzen. 

Bevindelijkk  gereformeerden weren de televisie70 uit hun huizen. Educatief gebruik 
iss wel toegestaan. Evenals disco's, schouwburgen, bioscopen en andere vormen van 
wereldss vermaak (bijvoorbeeld gokken, kaarten of andere kansspelen en 

Hett  RD voorzag de afgelopen jaren in een veelheid van artikelen over  het gezinsleven. In deze 
artikelenn werd veel aandacht geschonken aan de positie van de vrouw a) in het gezin, b) in haar  in de 
maatschappijj  ondergewaardeerde functie, c) in het opvoeden van de kinderen 'in de vreze des Heeren', 
d)) bij  de opvoeding in afhankelijkheid van God. Heikele onderwerpen als incest, echtscheiding 
(artikelenreekss in 1995), ambt en functie van de vader  als opvoeder  (artikelenreeks in 1994), leven met 
handicapss en psychische problematiek, omgaan met problemen in de ouder-kind relatie, opvoeding in 
hett  algemeen, bezinning op ethische vragen (werkende moeders, mobiele bereikbaarheid), 
gezinsvormingg en stille armoede in eigen krin g (artikelenreeks in 1995) worden daarbij  niet gemeden. 
Ookk wordt aandacht gegeven aan verschillende leefvormen en de speciale problematiek van 
alleenstaanden,, ouderen en homosexuelen. 
677 Met gelijkheid op de werkvloer  of het feit dat vrouwen ook leidinggevende functies kunnen bekleden 
enn daarbij  boven mannen staan, heeft men, getuige de positie die de SGP ten aanzien van lidmaatschap 
vann vrouwen inneemt, meer  moeite. 
***  Het bekijken van geboorteadvertenties in het Reformatorisch Dagblad levert de niet uit bevindelijke 
krin gg afkomstige lezer  een veelheid aan informati e op. Niet alleen krijg t hij  zicht op de grootte van de 
gezinnen,, die veelal groter  is dan gemiddeld, hij  krijg t ook zicht op de wijze van in het leven staan. De 
advertentiess zijn vaak eenvormig van opzet. Beginnend met De Heere die leven gaf en leven spaarde 
verblijddeverblijdde ons met de geboorte van.... Opvallend aan deze formulerin g is: 
-- in de kennisgeving is niet zozeer  het kind de eerst aangeduide maar  God als Gever  van het leven; 
-- de dubbele formulering: die leven gaf en leven spaarde. Hierin ligt de almacht van de Gever  besloten 
Niett  alleen het ontvangen van het nieuwe teven, ook het 'bewaren' van het leven van de moeder  is een 
gavee van God. 
699 Uit het onderzoek van Coster  (1998, p.47) blijk t dat er  tussen 1981 en 1998 een belangrijke 
verschuivingg optreedt inzake instemming met het item Het is tegenwoordig verantwoord wanneer men 
doordoor het gebruik van voorbehoedmiddelen de gezinsgrootte beperkt houdt. Zowel bij  ouders als bij 
leerlingenn wordt 20% meer  instemming met dit item gevonden. In 1998 stemt 33.3% van de 
onderzochtee ouders daarmee in en 46.4% van de deelnemende leerlingen. Het generatieverschil blijf t 
gelijk. . 

Inn een overzicht geven we de percentages instemming met uitspraken rond televisie, bioscoopbezoek 
enn wedstrijdsport weer. Bij  allen is een verschuiving zichtbaar  in de richting  van meer  acceptatie. Bij 
tv-gebruikk  en bioscoopbezoek is het generatieverschil met 14% toegenomen (Coster, 1998, p.42-43). 
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wedstrijdsport)) zou de tv de mens van God afleiden en de wereld en daarmee de 
duivell  in huis brengen71 (Meeuse, 1993b; Veenendaal, 1994). 

Hoewell  hun aantal slinkt, zijn er  in bevindelijke krin g mensen die weigeren zich te 
verzekerenn en WAO of andere sociale uitkeringen aan te nemen72. Dit doen zij 
vanuitt  de idee dat men zijn leven niet mag bouwen op door  mensen geconstrueerde 
zekerheden.. Wenselijk is het wanneer  men zich afhankelijk weet van God en zich 
opp Hem verlaat.73. Ondanks het feit dat men niet ongevoelig is voor  de redenering 
datt  het oppotten in een oude sok, op de bank of een beroep op de stichting 
Onesiforus744 voorziet in een vergelijkbare zekerheid als die waarin middels 

Televisiee moet uit gezinnen geweerd worden 

Terechtt  is bioscoopbezoek in refo krin g 
tegengegaan n 
Wedstrijdsportt  wordt in refo krin g te veel 
verketterd d 

Ouders s 
1981 1 
82.2 2 

97.8 8 

36.2 2 

1998 8 
81.9 9 

88.6 6 

40 0 

Leerlingen n 
19811 1998 
51.55 38 

67.44 44 

52.33 62.8 

711 "Veel programma's zijn (niet alleen) in de ban van de moderne tijdgeest, maar  zijn vooral bedoeld als 
provocatiess en beogen grensverleggende effecten op het samenstel van nog breed gedragen waarden en 
normen.. De media gaan voorop in de grote aandacht voor  seks, sport en lichaamsgerichte consumptie. 
Diee aandacht appelleert aan het onvervulde verlangen van de postmoderne mens, voor  wie er  geen 
theemutss (overkoepelend geheel) van waarden en normen meer  is, maar  die zich laat leiden door  de 
mediaa in het doen van keuzes voor  de inrichtin g van het leven"  (v.d. Vlies, 1998, p. 183). 
733 Hierbi j  moet, aldus C.S.L.Janse (persoonlijk gesprek, 29 mei 1996), onderscheid gemaakt worden 
naarr  de aard van verzekeringen. Zo stuit het afsluiten van vrijwillig e verzekeringen als brand- en 
glasverzekeringenn op relatief veel weerstand en heeft men meestal geen bezwaar  tegen bijvoorbeeld 
pensioenuitkeringen. . 
733 Het leven in afhankeli jkhei d van de Heere neemt in bevindelijke krin g een belangrijke plaats 
in.. Dit kwam tot uitdrukkin g in weerstand tegen (overmatig) verzekeren, inenting en gebruik van 
voorbehoedmiddelen.. We geven de resultaten uit het onderzoek van Coster  rond verzekeren, inenten en 
gebruikk  van voorbehoedmiddelen in een overzicht weer. Ook hier  weer  een presentatie van de 
percentagess instemming met de items. 

Ouderss Leerlingen 
19811 1998 1981 1998 

Verzekerenn betekent een aantasting van het 54.3 37.2 27.3 15.4 
gelooff  in Gods voorzienigheid 
Inentingg tegen een besmettelijke ziekte moet 30.8 47.9 51.7 74.3 
wordenn aangemoedigd 
Tegenwoordigg verantwoord als men door  11.5 33.3 26.0 46.4 
gebruikk  van voorbehoedmiddelen 
dee gezinsgrootte beperkt houdt 

Bijj  de bespreking van deze resultaten geeft Coster  aan dat er  over  de gehele lini e sprake is van 
assimilatiee (Coster, 1998, pp. 46-68). 
744 De stichting Onesiforus voorziet in gelden voor  hen die als gevolg van het, op grond van 
gewetensbezwaren,, niet verzekerd zijn in financiële problemen zijn gekomen (persoonlijk gesprek met 
Janse,, 29 mei 1996). 
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verzekeringenn voorzien wordt, meent men toch dat men zich tegenover 
medegelovigenn moet verantwoorden wanneer men zich verzekerd heeft, of geld van 
dee sociale zekerheid aanneemt. Een aantal personen kiest ervoor om gebruik te 
makenn van de AOW tot men het bedrag (al dan niet met rente) heeft 
terugontvangenn dat men er, in de loop der tijd, onvrijwilli g voor heeft moeten 
betalen.. De aanwezigheid van mensen die zich niet willen verzekeren noch geld 
vann de sociale zekerheid aan willen nemen, dwingt bij mede-kerkgangers respect af 
enn wordt door hen verstaan als een oproep om barmhartigheid te betrachten en hun 
medeleven,, op welke wijze dan ook, te betonen. Ook kan het vertellen of lezen van 
verhalenn over wonderlijke uitreddingen" mensen die zich toch verzekerd heeft 
inn gewetensnood brengen. Een gesprek hierover gaat men dan ook liever uit de 
weg. . 

Inn gezinnen geldt een vrij strikte zondagsrust. Op de dag des Heeren begeeft 
menn zich twee keer ter kerke en onthoudt men zich van handelingen waarvoor 
anderenn (betaald) werk moeten verrichten. De zondag wordt ook wel aangeduid als 
dee marktdag voor de ziel. Op deze dag, die men geacht wordt binnen het 
gezinn door te brengen, dient men zich met geestelijke zaken bezig te houden en 
geenn andere dan noodzakelijke arbeid te verrichten of te laten verrichten. Dit 
betekentt onder andere dat men op zondag bij voorkeur geen gebruik maakt van het 
openbaarr vervoer, geen kopje koffie gaat drinken in een horeca-gelegenheid, geen 
benzinee gaat tanken76. Sommigen zijn wel heel consequent: 

Halloo N, 
Hett is nu vrijdagavond als ik een begin maak aan een brief aan jou. Mij n man is er op het 
ogenblikk niet, dan zie ik wel hoe ver ik kom. Maandag gaat hij toch pas op de post, omdat 
wee niet willen dat anderen voor ons werken. Bedankt voor je brief (...) 

(Brieff  van A, 30-9-94)77 

Err bestaat variatie in de striktheid waarmee men zich hieraan houdt. Zo acht men 
hett in sommige gemeenschappen tot op heden onwenselijk wanneer men met de 
autoo of de fiets naar de kerk gaat, terwijl men zich in een andere kerkgemeenschap 
beraadtt over uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Dergelijke verschillen ziet 
menn ook in de individuele invulling van de zondag terug. Zo zijn er mensen die het 
onwenselijkk vinden wanneer (logerend) bezoek zich op zondag aandient. Om het 
karakterr van de zondag als rustdag te bewaren zien zij het bezoek liever op 

799 Met de term u i t redd ingen wordt verwezen naar meer of minder wonderlijke wijzen waarop een 
oplossingg wordt gevonden voor lastige situaties. Deze oplossingen of doorbraken worden toegeschreven 
aann de werkzaamheid van God. 
766 Ook hier weer enkele cijfers uit het onderzoek van Coster (1998, p.43). Het item Op Zondag mag 
menmen gebruik maken van het openbaar vervoer om zieken te bezoeken of naar de kerk te gaan, leidt tot 
38.1%% instemming bij de ouders en 63.3% instemming bij de leerlingen. Het zijn hier met name de 
ouderss die wat (4.2%) verschoven zijn richting instemming. 
777 In de eerste periode van het onderzoek werd gedurende enkele maanden een briefwisseling 
onderhoudenn met tien bevindelijk gereformeerden (zie hoofdstuk vijf) . 
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zaterdagavondd kennen en maandagochtend weer  vertrekken. Anderen hebben er 
geenn bezwaar  tegen als bezoek zich 's zondags aandient. 

Inn kerkdienstenn binnen bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen wordt 
uitsluitendd op hele noten (dat wil zeggen niet ritmisch) gezongen uit de 
psalmbundel,, aangevuld met enkele gezangen. Hierbi j  hanteert men veelal de 
berijmin gg van 177379. Amankelijk van de 'zwaarte*0'  van de gemeente zingt men 
vlott  dan wel lang7?am door  de hele noten heen. 
Zwaarr  beladen zijn de diensten waarin het avondmaal bediend wordt. Voorafgaand 
aann deze diensten worden de kerkgangers middels een voorbereidingspredikatie 
opgeroepenn tot het houden van een voorbereidingsweek. De voorbereidingspreek is 
err  op gericht de mens aan zijn staat voor  de Heere te ontdekken. Nog 
sterkerr  dan in andere preken worden kenmerken van de verschillende fasen op de 
wegg der  bekering aangeduid. Kerkgangers worden met klem gedrukt op de 
vraagg of ook zij  geroepen zijn aan de tafel des Heeren. Deze op ontdekking 
gerichtee prediking is bedoeld als aanzet voor  een week van zelfonderzoek voor  wat 
betreftt  de eigen staat en de vraag of je j e al dan niet tot de genodigden aan de tafel 
magg weten. Immers wie aan het avondmaal aangaat zonder  door  God genodigd te 
zijnn loopt het gevaar  zich een oordeel te eten en te drinken , echter  wie niet 
aangaatt  maar  wel genodigd is, zondigt tegen de Heilige Geest en 
beschaamtt  de Heere. Een moeilijk dilemma dus. Slechts enkele malen per  jaar 

711 De items rond kerkgang (Coster, I998,pp. 37-41) nemen we hier  in een kleine tabel op. Hierbi j 
vattenn we de items samen en geven we de percentages instemming weer. 

Statenvertalingg is verouderd, vraagt om 
nieuwee vertaling 
Steedss meer  zingen van gezangen is verkeerd 

Tweemaall  naar  de kerk op Zondag is onze 
plicht t 
Groott  deel v. gemeente aan avondmaal, 
slechtt  teken 
Vrouwenn en meisjes behoren tijdens 
kerkdienstenn hoofddeksel op 

1919 Een aantal gemeenten, met name in Zeeland gebruikt nog de zestiende eeuwse psalmberijming van 
Datheen.. . 
ww De aanduidingen 'zwaar' dan wel 'tient '  refereren aan de l igging van de gemeente. Onder  l igging 
verstaatt  men een bepaalde interpretati e of uitwerkin g van de geloo&leer. De l igging van een persoon 
off  gemeente wordt bepaald door  de positie die aangenomen wordt ten aanzien van de uitverkiezing, de 
wedergeboortee en de praktische levenswijze. Liggin g wordt aangeduid roet het begrippenpaar 
zwaarr  (wettisch-voorwaardelijk en lijdelijk ) en licht (de eis om te geloven en het gebruik van de 
middelenn benadrukkend, minder  nadruk op de zondekennis) (Janse, 1993, p.65; v.d. Meiden, 1993a, 
p.21;;  Zweroer, 1992, p.52-56). Liggin g wordt door  meerdere kenmerken of typische uitingsvormen 
bepaald. . 
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Ouders s 
19811 1998 
10.44 24.4 

84.55 74.6 

95.55 93.4 

64.88 54.3 

91.22 83.4 

1981 1 
14.1 1 

53.2 2 

67.8 8 

30.1 1 

62.6 6 

1998 8 
33.5 5 

40.9 9 

61.7 7 

20.4 4 

58.3 3 
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wordtt  het avondmaal bediend. Afhankelij k van de ligging van de gemeente nemen 
relatieff  veel of heel weinig mensen aan het avondmaal deel. 
Dee ruimt e van de nodiging*1 wordt voor  een belangrijk deel bepaald door  de 
liggingg van de predikant. De beslissing of men al dan niet aangaat, ligt echter  bij 
dee individuele persoon. De vrijmoedigheid om aan te gaan wordt door  de 
helderheidd van zijn bekeringsweg en door  zijn persoonlijke ligging bepaald. Als 
criteriu mm voor  het al dan niet aangaan geldt de bekering. Een bekeerd mens is 
genodigd,, ook als zij n geloof niet werkzaam*2 is. Niettemin kan het zijn dat 
eenn bekeerde door  een slordige levenswandel of verachtering in de genade*3 

geenn vrijmoedigheid heeft om aan te gaan. 

Inn het gemeenteleven in bevindelijk gereformeerde krin g nemen bekeerden en 
predikantenn een uitzonderlijk e positie in. Zij  worden gezien als door  God geleerde 
mensen,, hun woord en opvatting heeft gezag. Door  hen te typeren als oogappels en 
knechtenn van de Heere bestaat de mogelijkheid dat zij  een onaantastbare positie 
binnenn de gemeente innemen en dat hun oordeel over  de geestelijke staat van 
anderenn voetstoots als waar  en juist wordt geaccepteerd. Met name predikanten 
wordenn op deze wijze op een voetstuk geplaatst. De idee dat zij  een speciale 
roepingg hebben speelt hierbij  zeker  een rol. 
Binnenn de Oud Gereformeerde Gemeenten gaat men tenn aanzien van deze speciale 
roepingg zo ver  dat mannen zonder  (theologische) vooropleiding, uitsluitend op 
basiss van singuliere gaven, predikant kunnen worden. Ze moeten dan natuurlij k wel 
vann hun bekering, roeping en gaven, ten overstaan van het curatorium kunnen 
getuigen.. Dit getuigen dient te geschieden in de, steeds meer  in onbruik rakende, 
Talee Kanattns. Deze taal, voor  een belangrijk deel ontleend aan de 
Statenvertalingg van de Bijbel (met name de psalmen), geldt binnen bevindelijke 
krin gg als dé taal waarin over  geestelijke zaken gesproken kan worden*4. Overigens 

811 De ruimt e van de nodiging betreft het insluitende dan wel uitsluitende karakter  van de 
uitnodigingg om aan het avondmaal aan te gaan. Een prediking geldt als rui m wanneer  de 
avondmaalsgangg wordt aangeboden ter  versterking en bevestiging van het beginnende geloof. Van 
eenn uitsluitende prediking is sprake wanneer  alleen zij  genodigd worden die gelden als verzekerde 
gelovigen,, dat wil zeggen zij  die voor  zichzelf en voor  anderen gelden als bekeerde mensen, de ver 
gevorderdenn in het leven der  genade. 
22 De werkzaamheid van het geloof wordt afgelezen aan de betrokkenheid die het individu 

ervaartt  op de godsdienst en de (doorleefde) instemming met de leer. 
133 Hoewel men in bevindelijk gereformeerde krin g meent dat er  geen afval der  hei l igen is, 
spreektt  men wel van verachtering in de genade. 

Opp een CSFR -avond sprak Dr. Post: "Zodr a iemand wedergeboren is, krijg t hij  ook een nieuwe Tale 
aangereikt.. Vaak voegen geestelijke ervaringen zich in de geijkte woordpatronen die beschikbaar  zijn. 
Dee Tale Kanaans is niet een bepaald vocabulaire maar  een metafoor  waarin kinderen van God met 
elkaarr  spreken over  het werk van de Heilige GeesfPost raadde de studenten aan om hoofdstukken en 
perikopenn uit de Heilige schrift uit het hoofd te leren, want "dat werkt door  in het gehele leven"  (RD 16 
januarii  1999). 
Civitass Studiosorum in Fundamento Reformato, kortweg CSFR is een interkerkelijk e reformatorische 
studentenvereniging. . 
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Boxx 3.1 'Het voorpaginacommentaar, de plaats bij uitstek, waar de identiteit het 
meestmeest gestalte krijgt', (v.d. Schans, 1996, p. 126). 

Commen taarr  Refojongeren en media [uit het Reformatorisch Dagblad, 3-10-2003 ] 

Ëenn harde confrontatie 
mett de werkelijkheid. 
Datt is de uitkomst van 
hett onderzoek dat deze 
krantt gehouden heeft 
onderr 1198 leerlingen 
vann reformatorische 
scholenn voor voortgezet 
onderwijss en daarnaast 
bijj  234 jongeren uit het 
protestants-christelijk k 
onderwijs.. De enquête 
toontt aan dat jongeren 
dee moderne cultuur 
volledigg accepteren. 
Sterker:: zij drinken die 
mett volle teugen in. Zo 
geeftt bijna 60 procent 
vann de jongeren toe 
vaakk naar popmu-ziek 
tee luisteren. Eenzelfde 
percentagee kijkt 
geregeldd naar een 
speelfilmm via een dvd-
speierr of videorecorder. 
Datt de moderne com-
municatiemiddelen n 
grotee invloed hebben op 
dee jeugd van orthodox-
protestantsenn huize is al 
langerr bekend. Ouders, 
leerkrachtenn en ambts-
dragerss beseffen dat 
hierr inderdaad een 
probleemm ligt. Bij de 
bezinningg op dit 
probleemm heeft de 
aandachtt zich de laatste 
jarenn vooral gericht op 
dee risico's van internet. 
Gegevenn dat dit een 
nieuww medium is, valt 
datt goed te verklaren. 

Maarr het gevaar bestaat 
datt daarmee de bezin-
ningg op het gebruik van 
anderee communicatie-
middelenn op de achter-
grondd raakt, terwijl de 
ontwikkelingenn op dat 
terreinn doorgaan. Dat 
err jongeren zijn die 
bladenn met discutabele 
inhoudd lezen en naar 
popmuziekk luisteren, is 
opp zich geen nieuws. 
Datt film en televisie 
aantrekkingskracht t 
hebbenn op de reforma-
torischee jeugd, weten 
ouderss ook wel. Daar 
waarschuwenn opvoeders 
enn ambts-dragers tegen. 
Daaromm hebben 
bijvoorbeeldd verschil-
lendee kerken tv-bezit 
censurabell  gesteld. De 
vraagg is of kerken het 
daarmeee redden. Uit het 
RD-onderzoekk blijkt dat 
ditt niet het geval is. Bij 
jongerenn uit kerkver-
bandenn die duidelijke 
regeiss hebben voor het 
gebruikk van televisie, is 
err een behoorlijk deel 
datt desondanks 
geregeldd achter het 
schermm zit. Het 
waarschuwenn heeft dus 
weinigg effect. Daar-bij 
komtt dat moderne 
middelenn als video's en 
dvd'ss het de gebruiker 
makkelijkerr maken om 
tamelijkk onopvallend 

filmss te bekijken. 
Jongerenn geven in 
openhartigee gesprekken 
mett deze krant eerlijk 
toee dat de meeste ou-
derss geen idee hebben 
watt hun kinderen lezen, 
beluisterenn en bekijken. 
Omm die reden brengen 
wee vanaf vandaag wel-
bewustt een serie artike-
lenn waarin we opvoe-
derss confronteren met 
dee mediaconsumptie 
vann hun kroost. Ook dat 
iss een harde confronta-
tiee met de werkelijk-
heid.. Deze krant heeft 
inn het verleden geregeld 
ge-waarschuwdd voor 
on-doordachtt gebruik 
vann de media. Vanwege 
dee ernst van de situatie 
willenn we nu -bij uit-
zondering-- lezers recht-
toe,, rechtaan laten zien 
watt jongeren consu-
meren.. Opdat daar een 
openn gesprek met de 
jongerenn over gevoerd 
kann worden. Veel 
vaderss en moeders 
denkenn nog dat de 
onthutsendee cij-fers wel 
voorr de refo-jongeren 
gelden,, maar niet voor 
hunn kind. De gedachte 
datt een krantenverslag 
vann een radio-
uitzending,, de 
beschrijvingg van de 
inhoudd van een film of 
vann een blad jongeren 

opp het idee zou brengen 
ookk eens aan deze 
dingenn te ruiken, is 
naïef.. Iedere refojongere 
kentt deze geur al. Door 
lezerss met deze serie te 
confronterenn willen we 
hett belang van een 
anderee welriekende 
geurr onderstrepen. Die 
kunnenn ouders, 
opvoederss en 
ambtsdragerss ver-
spreidenn door over het 
mediagebruikk van hun 
kinderenn het gesprek 
aann te gaan. Media zijn 
dee voertuigen van het 
modernee levensgevoel. 
Datt geven ook niet-
christenenn grif toe. 
Dezee wereldse sfeer 
roeptt aanvankelijk bij 
jon-gerenn nog schrik 
op.. Gewenning legt de 
stemm van het geweten in 
razendd tempo het zwij-
genn op. „Voor een vloek 
inn een film zet ik de tv 
niett meer uit", vertelde 
eenn jongere. Uit statis-
tischee gegevens blijkt 
datt deze omslag niet op 
dee leeftijd van 15,16 
jaarr plaatsheeft, maar 
zoo rond het twaalfde 
jaar.. Juist daarom zal al 
vóórr de overstap naar 
dee middelbare school 
veell  aandacht gegeven 
moetenn worden aan het 
mediagebruik. . 

gaann er in 'lichtere' kringen stemmen op voor openheid ten gunste van meer 
eigentijdsee wijzen van getuigen. 
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3.1.1.. Diversificatie van de bevindelijk gereformeerde zuil 
Mochtt  door  bovenstaande opsomming het beeld ontstaan zijn dat bevindelijk 
gereformeerdenn rigide en wereldvreemd zijn, dan behoeft één en ander  bijstelling. 
Vanuitt  een groeiend besef dat men, ondanks de prioritei t van eeuwige belangen, 
eenn taak heeft in deze wereld, heeft men in de loop van de twintigste eeuw een 
groott  aantal eigen instituten opgericht waarin men vanuit Bijbels perspectief 
werkzaamm wil zijn in deze wereld. Zo vormt de SGP sinds haar  oprichting een 
stabielee factor  in de Nederlandse politiek. 
Warenn bevindelijken vroeger  veelal werkzaam als kleine boeren, boerenarbeiders, 
middenstanderss en mensen met een geringe opleiding, tegenwoordig is dit niet meer 
hett  geval. In de afgelopen decennia hebben bevindelijk gereformeerden een sociaal 
economischee opgang doorgemaakt. Hierdoor  doen ze qua inkomensniveau niet 
onderr  voor  de gemiddelde Nederlander. Ook op het gebied van opleiding is de 
achterstandd althans onder  het mannelijk deel der  bevindelijken ingehaald. Men is 
alertt  voor  de consequenties die hieraan verbonden kunnen zijn voor  wat betreft de 
gerichtheidd in het leven. Een groot aantal thema-artikelen in het Reformatorisch 
Dagblad133 en een aantal vri j  recente publicaties rond de inhoud en rechtmatigheid 
vann de bevindelijke zuil"  illustreren de spanning tussen vreemdelingschap*7 en 
wereldgelijkvormigheid .. Voortdurende reflectie op de eigen positie in de 

*55 In een artikelenreeks in het Reformatorisch Dagblad, getiteld 'Verzuil d en verdeeld, gereformeerde 
gezindtee op weg naar  de 21e eeuw', werd op de overgang van 1995 naar  1996 ingegaan op het thema 
eenheidd en verdeeldheid in de gereformeerde gezindte. Ook in andere publicaties wordt de vraag 
gesteldd naar  de relatie tussen kerkelijk e verdeeldheid en maatschappelijke samenwerking. In diverse 
artikelenn in het Reformatorisch Dagblad, (landelijke) kerkbladen, het blad Daniël en de uitgave van 
Costerr  (1998) wordt aandacht besteed aan de wijze waarop men in bevindelijke krin g vorm geeft aan 
hett  vreemdel ingschap. 
MM  "Er  is in dertig jaar  veel veranderd in reformatorisch Nederland. De klassieke uniformitei t heeft 
plaatss gemaakt voor  diversificatie. Er  is een tendens tot individualisering merkbaar. De zuil lijk t de 
greepp op oude gemeenschappelijke kenmerken op het gebied van kleding en haardracht, 
televisiegebruiktelevisiegebruik en politieke keuze te verliezen. Ook de klassieke standpunten op het terrein van de 
christelijk ee leer  zijn minder  vanzelfsprekend als voorheen."  (P. Meinders, Koers, 18 sept 1998) "De 
innerlijk ee verdeeldheid biedt vooral jongeren gelegenheid zich te laten bevruchten door  twijfel , 
individualismee en afkerigheid van dogmatiek of heilsorde. Diversiteit van meningen over  details biedt 
hunn geen houvast of gezag. (...) is zij  [de jeugd] nog van binnenuit overtuigd van de enige, ware 
funderingg van de zuil in de vreze Gods? Hebben wij  ons niet te veel tevredengesteld met de 
uiterlijkhedenn zonder  meer? Zij  zijn verre van onbelangrijk. Essentieel. Maar  zij  moeten opbloeien van 
binnenuitt  Is in standhouding van de zuil niet een doel op zich geworden? Heeft de zuil nog inhoud of 
iss ze hol geworden. (...) Het volk wil regels, terwijl  God een persoonlijke relatie wil. Zodra het levend 
gelooff  niet meer  primair  het continue element uitmaakt in de reformatorische zuil, gaat het verkeerd. 
Wee schieten tekort zodra de 'waarheid' rationeel en niet bevindelijk blijkt "  (G. Roos, Reformatorisch 
Dagbladd 24-12-1998). 
877 Vaak wordt vreemdelingschap aangeduid met de uitspraak: wel in de wereld maar  niet 
vann de wereld zijn . Het betreft de wijze waarop men in het leven staat: In het leven, werken, 
wonenn in de wereld houdt men voor  ogen dat het heil, het ware geluk, niet hier  en nu, niet in dit 
bestaan,, maar  in het leven na dit leven gevonden zal worden. De idee is dan ook dat men niet samen 
moett  willen vallen met de wereld, noch mee moet willen doen met alles wat de wereld te bieden heeft. 
Menn dient los te komen van de wereld en moet reiken naar  wat na dit leven komt: 'gemeenschap met 
Godd voor  hen die bekeerd zijn' . 
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maatschappijj  en de eigen houding ten aanzien van die maatschappij  maakt deel uit 
vann de dagelijkse strij d die ingegeven wordt door  de eerste vraag van de 
Heidelbergsee Catechismus: * Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven?' 

3.2.. Gedeelde overtuigingen 
Dee invullin g die in bevindelijke krin g aan bekering gegeven wordt, vloeit voort uit 
tweee bronnen: de belijdenisgeschriften en de geschriften van de Oude 
Schrijvers.. In deze paragraaf geven we een inhoudelijke beschrijving van het 
devotioneell  model dat in bevindelijk gereformeerde krin g rond bekering bestaat. 
Wee gaan daarbij  in op de wortels van het model (§ 3.2.1), de basiselementen van de 
geloofsleerr  (§ 3.2.2), en het devotioneel model (§ 3.2.3). 

3.2.1.. De wortels van het devotioneel model 
Dee bevindelijk gereformeerde levensvoering en bijbeluitleg wortelen in de 
Reformatiee en de Nadere Reformatie. De Reformatie was gericht op een zuivering 
enn aanscherping van de geloofsleer. In de Nadere Reformatie werd zuiverheid van 
leerr  én leven centraal gesteld. In wat volgt typeren we de gereformeerde 
belijdenisgeschriften,, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
geloofsbelijdeniss en de Dordtse Leerregels. We wijzen de bronnen aan die de 
Oudee Schrijver s hanteerden bij  de beschrijvingen van de geloofsweg. De 
beschrijvingg van deze geloofsweg duiden we in het vervolg aan als de weg der 
bekering.. Deze weg vormt het devotioneel model voor  het religieus (be)leven en 
dee (religieuze) levenshouding van mensen uit bevindelijk gereformeerde kring. 

Dee gereformeerde belijdenisgeschriften werden geschreven om in het krachtenveld 
vann geestesstromingen ten tijd e van de Reformatie de (gereformeerde) positie te 
expliciteren.. De belijdenisgeschriften reiken de basisstructuur  aan voor  het typisch 
gereformeerdee devotioneel model. Zij  onderscheiden zich hiermee van 'De twaalf 
artikelenn van het algemeen ongetwijfeld Christelij k geloof, en de 
geloofsbelijdenissenn van Nicea en Athanasius (4e eeuw). In deze geschriften wordt 
dee eenheid van het Christelij k geloof beschreven. 
Naa een korte typering van de gereformeerde belijdenisgeschriften geven we een 
algemenee typering van de geschriften van de Oude Schrijvers. 

DeDe Nederlandse Geloofsbelijdenis 
Inn de 37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 1561 wordt niet alleen 
vastgesteldd en uitgewerkt wat de gereformeerde lezing van de 12 artikelen van het 
algemeenn ongetwijfeld Christelij k geloof is, ook worden grenzen aangegeven 
betreffendee de bronnen (de onfeilbaarheid van de Bijbel), de sacramenten en de 
kerkelijk ee orde. Tevens worden verschillende elementen uit de gereformeerde 
geloofswegg beschreven: de voorzienigheid en Gods regering, de verkiezing, de 
gevallenn staat van de mens, de persoon van de Middelaar  en het eigenen van Diens 
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werk,, de heiligmaking, de eis van God aan de mens - de eis tot geloof - en de 
functiee en de noodzaak van de kerkelijke instellingen. 

DeDe Heidelbergse Catechismus 
Dee Heidelbergse Catechismus (in het vervolg aangeduid als de H.C.) opgesteld in 
1563,, wordt wel aangeduid als de samenvatting van de gereformeerde leer. In het 
eerstee artikel van de H.C. wordt de gewenste God - mens relatie en daarmee de 
noodzaakk van bekering" aangeduid. De invulling die in de H.C. gegeven 
wordtt aan de sacramenten en het gebed, geven aan de bekering als kernstuk van de 
leerr een verdere uitwerking. 
Inn de tweeënvijftig zondagen van de H.C. worden de drie stukken*9 van het 
gelooff  uitgewerkt: zondag één tot en met vier betreft het stuk der ellende; de 
zondagenn vijf tot en met eenendertig betreffen het stuk der verlossing, de 
zondagenn tweeëndertig tot en met tweeenvijftig betreffen het stuk der 
dankbaarheid.. De inhoud van deze stukken komt aan de orde in § 3.2.3. 

DeDe Dordtse Leerregels 
Hett meest uitgesproken model van de weg der bekering vinden we in de 
Dordtsee Leerregels, goedgekeurd op de Dordtse synode van 1618-1619. De 
leerregels,, ook wel de 'Vij f artikelen tegen de Remonstranten' genoemd, gaan 
expliciett in op breekpunten in het gereformeerde beleven (dat wil zeggen op het 
onderscheidd tussen Calvinisten en Remonstranten) en werken deze in alle 
radicaliteitt uit. Hierbij wordt telkens één leerregel zeer nauwkeurig uitgewerkt en 
beschreven.. Vervolgens krijgt de eigenheid van de regel vorm door de dwalingen 
eveneenss uit te leggen en direct ook te weerleggen90. De inhoud van deze artikelen 
betreft: : 
11 De goddelijke verkiezing en verwerping; 
22 De dood van Christus en de verlossing der mensen door dezelve; 
33 en 4 De verdorvenheid van de mens en bekering tot God, en de manier van 

deze; ; 
55 De volharding der heiligen. 
Dee uitwerking van de in deze artikelen besproken onderwerpen heeft in bevindelijk 
gereformeerdee kring gefungeerd als een nadere precisering en uitwerking van de 
processenn die verondersteld worden te spelen in de bekering. In sommige kerken 

""  De impliciete aanduiding vinden we in de zinssnede: 'dat ik niet mijn , maar  mijns getrouwen 
Zaligmakerss Jezus Christus eigen ben'. De omkering (of bekering) zit hem in 'niet mijn , maar  mijns 
Zaligmakerss eigen ben'. 
199 Onder  stukken in de weg verstaan bevindelijk gereformeerden niet alleen 'onderdelen' van de 
weg,, dat wil zeggen verschillende fasen of stadia in de weg, maar  ook de zogenaamde gestalten 
vann de weg, dat wil zeggen de verschijningsvormen of de wijze waarop de weg zich ervaringsmatig 
aann de mens voordoet 
900 Tot op de dag van vandaag worden uitwerkingen van de gereformeerde leer  die niet stroken met de 
eigenn uitwerkin g aangeduid met termen die verwijzen naar  specifieke articulaties van de leer  die in de 
Reformatiee als dwaling werden gekenmerkt De denk hier  aan uitspraken als 'arminiaanse leer'  of 'puur 
remonstrantss \ 
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wordtt  wekelijks een gedeelte uit deze leerregels gelezen, vaak in afwisseling met de 
Nederlandsee Geloofsbelijdenis. 

Aanvankelijkk  werd de doorwerking van de Reformatie zichtbaar  in het 
omschrijven,, veiligstellen en afbakenen van de in ontwikkeling zijnde 
gereformeerdee leer  ten opzichte van andere christelijk e posities. Vele dogmatische 
geschriftenn en politiek- religieuze stellingnamen waren hiervan het zichtbare 
resultaat.. Beschrijvingen van beleefde en geleefde vroomheid waren in die tij d 
voornamelijkk  afkomstig uit de Schotse, Engelse en Duitse puriteins-pietistische 
tradities.. In deze tradities bestonden beschouwingen over  en uitwerkingen van de 
verschillendee fasen in de geestelijke weg. 
Eindd zestiende, begin zeventiende eeuw is een aantal Nederlandse theologen de 
meningg toegedaan dat een reformatie van de leer  alleen niet voldoende is. Willem 
Teelinckk (1579-1629), Gisbertus Voetius (1589-1676), Jodocus van Lodenstein 
(1620-1676),, Jacobus Koelman (1632-1695) en Wilhelmus a Brakel (1635-1711) 
samenn met anderen ook wel de Oude Schrijvers genoemd, staan een reformatie 
vann leer  én leven voor. 

DeDe Oude Schrijvers 
Voortbouwendd op voornoemde buitenlandse tradities en een gereformeerde 
interpretati ee van het devotioneel model van de Moderne Devotie91, komen de 
Oudee Schrijvers ieder  met een eigen accent tot een beschrijving van de 
gereformeerdee geloofsweg. De structuur  van deze weg wordt ontleend aan de 
belijdenisgeschriften.. Minutieus worden de kenmerken van fasen en stadia in de 
wegg omschreven. Hierbi j  is aandacht voor  zowel leerstellige als persoonlijke, 
emotionelee elementen. Waarschuwingen, oordelen en bemoedigende woorden 
ontbrekenn niet. 
Dee boeken van de Oude Schrijvers worden tot op heden door  zowel 
predikanten,, ambtsdragers als kerkgangers gelezen en bestudeerd92. Zij  vormen een 
voedingsbodem,, inspiratiebron en model voor  de persoonlijke geloofsweg. Door  in 

911 Zie hiervoor  onder  andere: op 't Hof (1987). 
922 Tegenwoordig verschijnen vele van deze geschriften als boekenreeks of als vervolgverhaal in 
kerkbladen.. Zo verzorgt uitgeverij  Den Hertog een uitgave over  'de Bekering' zoals beschreven door 
W.. a Brakel. Verschillende hoofdstukken uit zijn dogmatiek 'De redelijke godsdienst'  worden in 
hedendaagss Nederlands en dunne uitgaven op de markt gebracht Niet alleen aan de geschriften van 
maarr  ook aan de schrijvers zelf wordt in kranten, tijdschrifte n en kerkbladen aandacht besteed. Het 
betreftt  dan niet alleen hun persoonlijke geloofsweg en de wederwaardigheden en obstakels die zij  in 
hunn leven tegen zijn gekomen, maar  ook de wijze waarop zij  in preken en üjdredes ingingen op tekenen 
vann de tijd.  Zo werd in bet Reformatorisch Dagblad ook het geestelijk gehalte van de zonsverduistering 
(111 aug. 1999) beschreven. Daartoe plaatste men op 12 jul i 1999 een artikel over een preek van 
Spurgeonn (gehouden op 14 maart 18S8) rond de tekst Ik formeer het licht Deze preek is ter 
gelegenheidd hiervan ook opnieuw uitgegeven onder de the): De zon verduisterd, uitgegeven bij  Den 
Hertog. . 
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referentiee aan deze (voor)beelden te reflecteren op het eigen ervaren en beleven, 
plaatstt  de lezer  zich in de gereformeerde vroomheidstraditie. 

Wee illustreren de aard van deze geschriften aan De redelijke godsdienst van W. a 
Brakel.. We beperken ons daarbij  tot de opbouw van de tekst. In bijlage drie geven 
wee een samenvatting van het door  W. a Brakel gepresenteerde devotioneel model. 

W.. a Brakel benadrukt dat de bekeringsweg globaal gezien een bepaalde structuur 
kent.. Toch meent hij  dat God met ieder  mens een eigen weg gaat. Er  bestaan dus 
verschillenn tussen geloofswegen. Brakel schenkt niet alleen aandacht aan de wijzen 
waaropp God met een mens werkt, hij  werkt ook de vruchten, kenmerken, obstakels 
enn valkuilen in de persoonlijke doorleving van de geloofsweg uit. De hieruit 
resulterendee beschrijving van de geloofsweg kent een scholastisch aandoende 
systematiek. . 
Globaall  gezien onderscheidt a Brakel de volgende onderdelen in de weg: a) de 
roepingg b) de wedergeboorte, c) het geloof, d) het zaligmakend geloof, e) de 
rechtvaardigmaking,, f) de aanneming tot kinderen, g) de geestelijke vrede en h) de 
geestelijkee blijdschap. In De redelijke godsdienst worden deze onderdelen 
systematischh en volgens een strak schema uitgewerkt. Op de omschrijving van het 
themaa volgt een theologisch inhoudelijke en bijbelsgefundeerde uitwerkin g van dit 
thema.. Hierin komen verschillende aspecten van de leer  aan de orde. In het daarop 
volgendee discussie en vragengedeelte worden bewijzen voor  de juistheid van de 
uitgewerktee opvatting worden opgevoerd; tegenwerpingen aangedragen vanuit op 
hett  eerste gezicht anders-georiënteerde bijbelteksten, het menselijk ervaren of 
vanuitt  andere geestelijke stromingen. Afsluitend wordt een op de leer  gebaseerd 
antwoordd gegeven. 
Dezee strakke, systematische opbouw leidt ertoe dat er  een verregaande 
differentiërin gg plaatsvindt zowel naar  de inhoud van de geloofsleer  als naar  de 
kenmerkenn en soorten van bekering, persoonlijke ervaringen en de soorten 
gelovigen.. De systematiek in de opbouw van de tekst wordt nog eens benadrukt 
doorr  de wijze waarop de tekst in het boek is afgedrukt. Door  kernachtige 
inhoudelijkee aanduidingen in de kantlij n is het eenvoudig de structuur  en de 
hoofdpuntenn uit het relaas te halen. 

3.2.2.. Geloofsleer 
Uitgaandee van de Heidelbergse Catechismus zullen we enkele elementen uit de 
gereformeerdee geloofsleer  bespreken. De keuze om uit te gaan van de Catechismus 
wordtt  ingegeven door  het feit dat deze gehanteerd wordt in de zogenaamde 
leerdiensten.. Deze kerkdiensten vinden op de zondagmiddag of zondagavond 
plaats.. Met zijn 52 Zondagen beslaat de catechismus precies een kalenderjaar. 
Doorr  het predikantentekort en de keuze van andere teksten op doop- en 
avondmaalszondagenn doet men er  veelal anderhalf tot twee jaar  over  om de hele 
catechismuss in leerdiensten te behandelen. In gemeenten zonder  eigen predikant 
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leestt  men in de lees-leerdiensten de catechismusverklaring van een bepaalde 
predikant.. Wanneer  deze verklarin g volledig is doorgenomen begint men met een 
catechismusverklaringg van andere predikant De kerkgangers weten welke 
verklarin gg gehanteerd wordt. Zij  kunnen zelf het boek aan schaffen en ter 
voorbereidingg van de dienst de preek al een keer  lezen. Door  het steeds opnieuw 
centraall  stellen van de catechismus raken kerkgangers door  en door  vertrouwd met 
dee structuur  van de leer  en houdt men de inhoud ervan actueel in het beleven van 
dee mensen. 

Dee kernelementen in de leer  worden in Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus 
genoemd.. In de 51 Zondagen die er  op volgen worden ze nader  uitgewerkt en 
ingevuld. . 

Zondagg 1 (HC) 
Watt  is uwe enige troost, beide in het leven en sterven? 
Datt  ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn, maar  mijns 
getrouwenn Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar  bloed 
voorr  al mijne zonden volkomenlijk betaald en mij  uit alle heerschappij  des 
duivelss verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder  den wil mijns hemelsen 
Vaderss geen haar  van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij  alle ding tot mijne 
zaligheidd dienen moet, waarom Hij  mij  ook door  zijnen Heiligen Geest van het 
eeuwigee leven verzekert en Hem voortaan te leven van harte willi g en bereid 
maakt t 

Dee verschillende elementen zullen hier  schetsmatig uitgewerkt worden. We gaan 
eerstt  kort in op het appèl dat in Zondag 1 besloten ligt We bespreken de 
uitgangspositiee die de mens in de geloofsleer  heeft; vervolgens wordt het 
Godsbegripp uitgewerkt waarna de basisstructuur  van het gereformeerde beleven, in 
termenn van een weg van omkering en bekering» beschreven wordt. Voor  de 
beschrijvingg putten we naast de Heidelbergse Catechismus uit: Korte lessen over 
kortkort begrip (Kersten, (1992/1940) en de schriftelijk e cursus: De Christelijke leer 
(Deputaatschapp Evangelisatie der  Gereformeerde Gemeenten, 1999)93. 

ZondagZondag I 
Zondagg 1 van de Heidelbergse Catechismus stelt bevindelijk gereformeerden een 
existentiëlee vraag. In het antwoord dat daarop volgt, wordt een verlangen, een 
strevenn uitgesproken. Het antwoord wijst niet alleen aan dat het fout is gegaan toen 
dee mens het heil in zichzelf ging zoeken - 'dat ik niet mijn*  -, het geeft ook aan hoe 
hett  goed kan komen - 'maar  mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus, eigen 
ben''  -. In Zondag 1 wordt beschreven: wat een mens van God uit wordt 

933 Voor  deze bronnen is gekozen omdat (gedeelten uit) de Heidelbergse Catechismus en Korte lessen 
overover kort begrip tot de basiskennis van bevindelijk gereformeerden behoren. De laagdrempelige cursus: 
DeDe Christelijke leer is bedoeld om buitenstaanders bekend te maken met de basisovertuigingen die 
binnenn bevindelijk gereformeerde krin g leven. 
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aangeboden;;  waar  hij  in zijn leven op gericht moet zijn; en waarin de 
levenshoudingg resulteert. 
Inn referentie aan Greenwood wijst Zondag leen morele carrière aan. Door  uit te 
sprekenn dat men ernaar  verlangt te ervaren dat men Christus toebehoort, opent het 
individuu zich voor  een mogelijk progressieve route waarmee hij  vormgeeft aan een 
persoonlijke,, religieus gemotiveerde rol middels welke men niet alleen reputatie en 
eigenwaardee kan ontwikkelen en behouden, maar  ook eeuwig heil kan verwerven. 
Zondagg 1 is onderdeel van de geloofsleer. Dit betekent niet dat de levenshouding 
waarnaarr  verwezen wordt een ervaringswerkelijkheid voor  het individu is. Het in 
Zondagg 1 aanwezige appèl komt tot iedere kerkganger  die het aanhoort of leest. 
Mogelijkk  wordt de vraag een persoonlijke vraag: wat is üw enige troost, waar  gaat 
üww verlangen naar  uit? 

Uitgangspositie Uitgangspositie 
Uitgangspuntt  van de leer  is dat God van eeuwigheid de mens in de tij d geschapen 
heeft.. Hij  deed dit niet omdat Hij  de mens nodig had, maar  vanuit Zij n welbehagen. 
Dankzijj  Zij n almacht en onderhoudende hand (algemene genade) bestaat de 
wereld.. God is aan niemand verantwoording voor  Zij n daden schuldig. In 
bevindelijkk  gereformeerde krin g gaat men dus uit van het absolute primaat van 
God.. De loop van de geschiedenis en de menselijke mogelijkheden tot handelen 
wordenn door  Hem bepaald. 

Dee gereformeerde leer  veronderstelt dat God de mens bij  de schepping heeft 
geschapenn naar  Zij n beeld. Dat wil zeggen dat de mens, voor  de zondeval, zuivere 
kenniss bezat van God, in alles op God gericht was (Zij n heil igheid) en 
beantwoorddee aan de wet van God (Zij n gerechtigheid). De mens bezat een 
heiligg gemoed en was van goede wil. Uitgaande van deze kenmerken kon de mens 
beantwoordenn aan het doel dat God met zijn leven voor  had: leven tot eer  van Hem. 
Zolangg de mens gehoorzaam was aan God zou de zaligheid94 zijn deel zijn en 
zouu hij  niet sterven. Deze overeenkomst tussen God en mens maakt volgens de 
gereformeerdee leer  het werkverbond93 uit. 
Mett  het eten van de boom van kennis van goed en kwaad, de enige boom in de hof 
vann Eden waarvan niet gegeten mocht worden, liet de mens96 echter  zien dat hij  zelf 
zijnn leven wilde besturen. Hij  ging op de plaats van God staan. Hierdoor  werd het 

944 Onder  zal igheid verstaat men in bevindelijk gereformeerde krin g het eeuwig leven in 
gemeenschapp met God. 

Hett  werkverbond houdt in dat de mens door  zijn 'werken' (inzet voor en gehoorzaamheid aan 
God)) de zaligheid kon verdienen. Met dat het werkverbond verbroken werd, veranderde de 
uitgangspositiee volledig. De zaligheid werd een zaak van genade, dat wil zeggen het wordt 'om niet' 
vann God ontvangen, uit Zij n welbehagen. Pleitgrond voor  het verkrijgen van de zaligheid is daarbij  het 
lijdenn en sterven van Christus als genoegdoening voor  alle zonden. Alleen door  middel van het 
genadeverbondd is herstel van de verbroken relatie met God mogelijk. 
**  Met het eten van de boom verbrak Adam het werkverbond. Als verbondshoofd representeerde hij 
heell  de mensheid. De consequenties van die breuk gelden dan ook niet alleen hem, maar de gehele 
mensheid.. In bevindelijke krin g wordt daarom ook wel gesproken over  de val in Adam. 
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werkverbondd verbroken. Aan deze breuk zijn drie consequenties verbonden: a) de 
menss verliest het beeld van God (kennis, heiligheid en gerechtigheid), b) het wordt 
hemm onmogelijk vanuit zichzelf tot God terug te keren en het goede (dat is dat wat 
gerichtt  is op Gods eer) te doen, en c) het lichaam wordt sterfelijk . Wel behoudt hij 
dee wil en ingeschapen kennis van God. Dit laatste vormt de basis voor  zijn 
geweten. . 
Mett  dat de mens het beeld van God verloren heeft en dus een van God 
gescheidenn leven leidt is de erfzonde zijn deel geworden. Hij  is geestelijk 
dood97,, dat wil zeggen zondig, en van God afgekeerd. De mens leeft in zijn eigen 
gerechtigheid,, naar  wat hij  denkt dat goed is. We duiden dit aan als het menselijk 
egocentrisme.. In zijn geestelijk dood zij n is hij  niet meer  in staat het goede te 
doenn maar  geneigd tot alle kwaad. Hij  maakt zich dagelijks schuldig aan 
allerhandee dadelijke zonden: in gedachten, woorden en werken doet hij  dingen 
diee niet tot Gods eer  of tot heil van de naaste zijn. 
Dee zondeval leidde niet alleen tot de geestelijke dood91 van de mens maar  ook 
tott  de lichamelijk e dood en alle vormen van lichamelijk lijden (de zogenaamde 
tijdelijk ee straffen zoals lijden en ziekte, verdriet, ongemakken in dit leven). Bij 
ditt  alles dient de mens te bedenken dat God het zo niet gewild heeft. Hij  had alles 
volmaaktt  geschapen. Hoewel Hij  ellende, verdriet en dood niet wilde, bestaan ze 
onderr  Zij n toelating. Hij  gebruikt ze om de mens daar  te krijgen waar  Hij  hem wil 
hebben.. Het lijden is het gevolg van de menselijke zondigheid. God kan er  niet 
voorr  ter  verantwoording worden geroepen. 

Dee schuld die de mens door  de ontkenning van Gods almacht in de zondeval op 
zichh geladen heeft, wil God vereffend zien. Door  de val is het voor  een mens niet 
langerr  mogetijk om uit zichzelf tot God terug te keren en het goede te doen. In zijn 
handelenn maakt hij  de schuld aan God alleen maar  groter. Een natuurlij k mens 
iss zich daarvan ten diepste echter  niet bewust. Hij  zal er  aan ontdekt moeten 
wordenn dat redding uit eigen kracht hopeloos is. Genade en vergeving moeten hem 
vann God uit gegeven worden. Hij  kan er  met een beroep op het vervangend lijden 
enn sterven van Christus om smeken. 
Tenn dienste van het ontdekt worden aan de eigen geestelijke staat voor 
Godd begeeft men zich onder  een confronterende en ontdekkende prediking, leest 
menn stichtelijke lectuur  en wordt men aangespoord om te reflecteren op het 
waaromm en het waartoe van bijvoorbeeld ziekte, natuurrampen en oorlog. 

God:God: de goddelijke drie-eenheid. 
Volgenss de gereformeerde leer  bestaat God in drie personen, de Vader, de Zoon en 
dee Heilige Geest, die één in wezen zijn. Dat wil zeggen dat de 

977 Hij  raakt de gemeenschap met God kwij t en is niet langer  gericht op Gods wil. 
911 Voor  een onbekeerde betekent de geestel i jke dood ook de eeuwige dood, dit betekent dat 
hijj  nooit, ook niet na zijn leven, in gemeenschap met God zal leven en dat hij  onder  de toorn Gods valt 
enn in het oordeel tot de bel veroordeeld zal worden. 
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wezenskenmerken""  van deze drie personen (zoals barmhartigheid, 
rechtvaardigheid,, heiligheid, almacht) gelijk zijn, maar  zij  in hun 
werkzaamheid1000 onderscheiden zijn. 
Dee Vader  is de Schepper  en regeerder  van hemel en aarde, hij  schiep de mens 
naarr  Zij n welbehagen. Hij  onderhoudt de wereld en regeert haar. Dit laatste doet 
Hijj  naar  Zij n eeuwige raad101 en Zij n voorzienigheid102. Dit wil niet zeggen 
datt  Hij  alles doet wat een mens van Hem verlangt, maar  wel dat Hij  in wat er  ook 
mett  de mens gebeurt ervoor  zorgt dat Zij n raad (zijn plan) zal bestaan. De 
veelgehoordee vraag wat bepaalde gebeurtenissen (roepstemmen van lijden, 
verdriet,, ongeluk) een mens te zeggen hebben, volgt uit deze opvatting. 
Ookk de zonde valt onder  de regering van de Vader. Hij  gebruikt ze ten dienste 
vann de uitvoering van Zij n raad. Daarbij  wordt aangetekend dat een mens niet uit 
dwang,, maar  uit vrij e wil zondigt. Hiermee is de spanning tussen eigen 
verantwoordelijkheidd en lijdelijkhei d (God heeft het beschikt, ik kan er  niets aan 
doen)) een gegeven. 

Dee Zoon, is de Middelaar  en de Verlosser. Hij  heeft de zonden van de wereld 
gedragenn en de straf die op de erfzonde volgde, betaald. Om deze straf tot het einde 
toe,, dat wil zeggen volledig, te betalen moest hij  zowel mens als God zijn. Zij n 
mens-zijnn was nodig opdat de menselijke natuur  de straf uit moest boeten, het offer 
vann ander  dan menselijk bloed was daartoe onvoldoende. In zijn mens-zijn was de 
Zoonn rechtvaardig103 en zonder  zonden. Zij n God-zijn was nodig omdat: Hij  anders 

999 De wezenskenmerken van een persoon betreffen dat wat het wezen, de aard, de essentie van deze 
persoonn uitmaakt Dat wat hem/haar  maakt tot wat hij  is. 
'°°° Onder  werkzaamheid verstaat men datgene wat deze persoon doet, de werken die hij  verricht . 
1011 De eeuwige raad Gods refereert aan de opvatting dat God voor  de grondlegging der  aarde een 
plann had met de wereld. Zij n raad bestaat er  dan in dat het volgens Zij n plan verloopt 

Onderr  voorz ien ighe id verstaat men de voorbeschikking Gods, dat wil zeggen dat Hij  voorziet in 
alless wat een mens naar  lichaam en geest nodig heeft De Heidelbergse Catechismus zegt in Zondag 10, 
vraagg 27 en 28 over  de voorzienigheid: "Voorzienigheid is de almachtige en alomtegenwoordige kracht 
Godss door  welke Hij  hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijne hand nog 
onderhoudtt  en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze 
enn drank, gezondheid en krankheid, rijkdo m en armoede en alle dingen, niet bij  geval maar  van Zijn e 
Vaderlijk ee hand ons toekomen. 
Waartoee dient het ons dat wij  weten dat God alles geschapen heeft en nog door  zijne voorzienigheid 
onderhoudt? ? 
Datt  wij  in allen tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar  zijn mogen en in alles dat ons nog 
toekomenn kan, een goed voorzicht hebben op onzen trouwen God en Vader  dat ons geen schepsel van 
zijnee liefde scheiden zal aangezien alle schepselen alzoo in zijne hand zijn, dat zij  tegen zijnen wil zich 
nochh roeren noch bewegen kunnen". 
Inn de dagelijkse praktij k betekent dit onder  andere dat mensen gestimuleerd worden na te denken over 
dee vraag wat de Heere, in de dingen die gebeuren, de mens te zeggen heeft. Dit betekent dat zij  die ziek 
zijnn in de eerste plaats aangespoord worden te reflecteren op het waarom en het waartoe van die ziekte 
enn dat ze daar  niet gemakkelijk tegen in opstand komen. Gezien de staat van de mens is alle voorspoed 
immerss onverdiend, laat staan vanzelfsprekend. Idealiter  is er  bij  genezing na ziekte of bij  voorspoed in 
zakenn sprake van verwondering en dankbaarheid. In het veelvuldig nalaten van die dankbaarheid wordt 
dee menselijke zondigheid zichtbaar. 
1033 Hij  beantwoordde aan de wet 
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dee straf niet tot het einde toe had kunnen dragen; Hij door Zijn Geest zondaren uit 
dee geestelijke dood op moet kunnen wekken opdat zij weer voor God kunnen 
bestaan;; en Hij vernieuwing van leven zou kunnen geven. 
Alss Middelaar bekleedt Hij drie ambten. In Zijn onderwijzende functie van 
Profeett maakt hij mensen bekend met God. Daarmee krijgen ze zicht op Zijn 
goedheidd en heiligheid en de eigen zondigheid en verlorenheid. Als Profeet leert 
Hijj  de mens geloven en volgens dat geloof leven. Als Priester heeft Hij Zichzelf 
gegevenn voor de zonden van mensen. In Zijn bidden en offeren (offer zijn) bewerkt 
Hijj  de rechtvaardigmaking van de mens. Op grond van Zijn eigen lijden en 
sterven,, pleit Hij voor de troon van de Vader voor volkomen vergeving van zonden 
voorr de mens. In het ambt van Koning verlost Hij de mens van zonde, dood, 
duivel1044 en hel. Zijn goede werken worden de mens, als zou deze ze zelf gedaan 
hebben,, toegerekend in de Heiligmaking. Hij beschermt de mens tegen diens 
doodsvijanden:: de Satan105, de wereld en het eigen hart. De wapens waarmee Hij de 
menss tegen deze doodsvijanden (in de geestelijke zin van het woord) beschermt 
zijn:: de verwondering, de liefde en het verlangen. Met dat de mens gaat verlangen 
tee leven naar Gods eer, verliest al wat tegen dit verlangen inwerkt zijn 
aantrekkingskrachtt Dit wordt toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. 

Dee Heilige Geest is de Toepasser. Door het werk van de Heilige Geest wordt, de 
menss in de waarheid ingeleid en krijgt hij deel aan Christus. Het werk van de 
Heiligee Geest vertroost de mens. Hij overtuigt hem van zonde en doet voorspraak 
bijj  de Vader, op grond van het lijden van Christus. 

1044 De duivel wordt omschreven als 'lasteraar' (Gispen e.a,, 1994, p.229). Het betreft hier  een boze 
geestt  In de gesprekken met geïnterviewden komt de figuur  van de duivel meermalen voor: de duivel 
verzoektt  hen, poogt hen aan het twijfelen te maken over  de waarheid van de leer  dan wel de echtheid 
vann de ervaringen. Zo wordt bijvoorbeeld de evolutieleer  gezien als een werk van de duivel. Deze leer 
zouu de almacht van God in twijfe l trekken en de Bijbel als Woord van God in diskrediet brengen. Ook 
dee twijfe l aan de eigen geestelijke staat - is het wel waar  geweest?- wordt de duivel aangerekend. 
1055 Satan wordt omschreven als 'de tegenstander' (Gispen e.a., 1994, p.633), het betreft alles wat Gods 
plann tegenwerkt Zo vertelde iemand die ik tijdens een bijeenkomst ontmoette dat ze soms als ze 's 
zondagss naar  de kerk gaat en het niet gaat zoals ze wil, het idee heeft dat Satan aan het werk is. De 
onenigheidd die ontstaat doordat de kinderen niet aangekleed willen worden enn haar  man zijn eigen gang 
gaatt  en zij  tegen de stroom op aan het zwemmen is, neemt haar  dan zo in beslag dat ze een deel van de 
dienstt  niet kan luisteren. Ook het afgeleid worden van de inhoud van de preek of het gebed, 
bijvoorbeeldd door  krakende papiertjes, schuivende kinderen of iets van buiten de kerk ziet ze als het 
werkk van de Satan. 
Gispenn e.a,(1994, pp. 229-230): "De satan is door  God geschapen als goede engel, is dus een geest 
Dochh hij  is in de waarheid niet staande gebleven. (...) Hij  werkt bij  de toelating van God, is sinds de 
zondevall  van het menselijk geslacht de overste dezer  wereld. Hij  keert zich in het bijzonder  tegen het 
werkk van Christus die gekomen is om hem zijn macht te ontnemen en die hem overwonnen heeft. De 
satann beschikt krachtens de zondeval van de mensheid over  alle mensen van nature, doch de door 
Christuss vrijgemaakten zijn aan zijn macht onttrokken.' ' 
Ondankss het door  Gispen gemaakte onderscheid tussen Duivel en Satan betreft de onderscheiden 
aanduidingg dezelfde figuur . 
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3.2.3.. Devotioneel model: de weg der  bekering 
Volgenss bevindelijk gereformeerden is het doel van het menselijk leven: leven tot 
eerr van God. Door de val is de mens van dit doel vervreemd. Daarom moet de 
mens,, zo meent de gereformeerde leer, in zijn gerichtheid omgekeerd worden. Deze 
omkeringg wordt voorgesteld als een proces dat 'in dit leven' nooit echt wordt 
voltooid.. De mens, ontvangen en geboren in zonde (gescheidenheid van God) 
verandertt in de bekering niet van aard. Hij zal ook na de bekering nog zondigen. 
Pass wanneer de mens sterft (de verlossing van het lichaam der zonde) zal 
dee bekeerde gemeenschap met God hebben. Het opgeven van het op zichzelf 
gerichtt zijn blijkt een levenslange strijd. 

Inn de gereformeerde leer worden, naar aanleiding van zondag 1, drie stukken 
onderscheiden.. Deze vormen de basis van het gereformeerde geloofsleven en het 
doorr de Oude Schrijvers minutieus uitgewerkte devotioneel model: de weg 
derr bekering. Deze stukken zijn niet alleen omschreven onderdelen van de leer 
maarr ook terugkerende ervaringsmomenten in het bekeringsproces. Bij welk stuk 
vann de weg de bekering (als moment en als proces) zijn aanvang heeft varieert: 
sommigenn worden door wet getrokken (zij ervaren zich schuldig aan alle 
geboden)) anderen door de liefde. 
Inn § 3.2.3.1 beschrijven we de inhoud van deze stukken met behulp van 
Vreugdenhill  (1999)106. Ze worden aangeduid als het stuk der ellende, het 
stukk der verlossing en het stuk der dankbaarheid. § 3.2.3.2 is gewijd aan 
dee door Van de Ketterij (1972) ontwikkelde kegeltheorie betreffende bevindelijke 
bekering. . 

3.2.3.1.. Ellende,Verlossing en Dankbaarheid. 
HetHet stuk der ellende 
Inn het stuk der ellende wordt een mens, voor het eerst of opnieuw, aan zijn 
schuldd - zijn doodsstaat - ontdekt. Hij leert dat hij in onverzoende staat met 
Godd leeft en daardoor veroordeeld is tot de eeuwige dood. 
Dee in § 3.2.2 beschreven opvatting over de staat van de mens voor God 
neemtt in het geloofssysteem een centrale plaats in. De overtuiging dat dit ook voor 
mijj  geldt, kan het resultaat zijn van een proces of opgeroepen worden tijdens een 
preekk of door een schokkende gebeurtenis, ziekte, overlijden - de zogenoemde 
roepstemmenn van de Heere -. 
Hoewell  een mens in het stuk der ellende geleerd moet krijgen dat hij zondaar 
is,, omdat hij in zijn van God afgekeerde leven Hem niet de eer geeft die Hem 
toekomt,, is het vaak de daaruit volgende consequentie van de eeuwige dood die, 

Vreugdenhill  spreekt hier over de orde des HeiIs: de volgorde waarlang Christus Zijn verworven 
heill  toepast De orde des Heils betreft het bevindelijke geloofsleven (1999, p.9). 
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confronterendd aangeboden, tot ontdekking leidt107. Extrinsiek gemotiveerd door 
dee dreiging van de eeuwige dood wordt een mens geactiveerd tot handelen. Hij 
will  het onheil keren en het heil bewerkstelligen. Middelen hiertoe ziet hij onder 
anderee in het pogen te leven volgens de Wet10*, een striktere levenswandel en een 
sterkeree betrokkenheid op religieuze praktijken. De vlucht in activisme ten dienste 
vann zielsbehoud resulteert, zo veronderstelt men, in de ontdekking dat men zelf niet 
inn staat is om zich op een naar bevindelijk gereformeerde overtuiging juiste wijze 
tott God te verhouden. Hoe goed men het ook probeert, de mens ontdekt dat hij de 
wett nooit kan houden, steeds verzaakt in zijn religieuze praktijken en een striktere 
levenswandell  in gedachten, woorden en werken, niet altijd volhoudt. 
Hett stuk der ellende resulteert daarmee niet alleen in een schuldbekentenis, 
maarr vanuit de menselijke ontoereikendheid ook in de roep om een Verlosser die 
genoegdoeningg heeft gedaan. In de gereformeerde traditie betekent dit dat de 
ontdektee mens Christus als Verlosser nodig gaat krijgen. 

Wordtt het stuk der ellende aanvankelijk gekleurd door zielennood en angst 
voorr het oordeel, later krijgt het verdriet om de eigen zondigheid, het tekortschieten 
inn de verering van God en in sommige gevallen het verlangen naar een leven in 
volmaaktee gemeenschap met God een steeds voornamere plaats. 

HetHet stuk der verlossing 
Inn het stuk der verlossing leert de zondaar een weg van uitkomst uit de ellende 
kennen.. De uitkomst wordt niet gevonden in het eigen handelen, maar juist in het 
loslatenn van de eigen gerechtigheid109 en het nodig krijgen van en deel 
hebbenn aan het werk van de Verlosser. Dit verlossend werk van Christus geldt, 
alduss de gereformeerde leer, niet alle mensen, maar alleen de uitverkorenen Gods. 
Wiee tot die uitverkorenen behoort, is bij goddelijk besluit, van eeuwigheid bepaald. 
Dee mens kan hierop geen invloed uitoefenen. 

Wee raken hier aan de leer der predestinatie. Aan de uitverkiezing (predestinatie) is 
hett eerste hoofdstuk van de Dordtse leerregels gewijd. Dit eerste hoofdstuk handelt 

1077 Vreugdcnhil (1999, pp. 39-53) geeft aan dat het benadrukken van de menselijke ellende in de 
predikin gg een krachtig middel is om überhaupt ruimt e te maken voor  Christus. Zonder  een dergelijke 
(somss erg directe) confrontatie zou, zijns inziens, de mens menen geen Verlosser  nodig te hebben. De 
predikin gg van de el lende staat is er  dan ook op gericht om door  de (on)bekeerde 
zelfgenoegzaamheidd neen te breken en de mens te overtuigen van de ernst van de zaak. Deze prediking 
leidtt  ertoe dat kerkgangers los weken van de alledaagse zaken. Het leven, de beslissingen die mensen 
nemenn en de consequenties die deze hebben,worden in een verder  reikend kader  (God, oordeel en 
eeuwigheid)) geplaatst Dit schept ruimt e voor  de evangelieverkondiging als weg van uitkomst 
10>> Een leven volgens de Wet houdt meer  in dan alleen het houden van de tien geboden. De Wet 
beslaatt  de eerste vij f boeken van het oude testament Toch wordt hier  met 'de wet' verwezen naar  de 
tienn geboden. In de vier  eerste geboden wordt een mens voorgehouden hoe hij  zich ten aanzien van God 
tee houden heeft opdat deze krijg t wat Hem toebehoort. In de laatste zes gaat het over  het zich verhouden 
tott  medemensen. 
1099 Het loslaten van eigen gerechtigheid betreft het zelf willen bewerkstelligen van de 
verlossing. . 
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overr  de Goddelijk e verkiezing e_n_ verwerping. Uitgaande van de 
gevallenn staat van de mens zou God niet onrechtvaardig zijn wanneer  hij  alle 
mensenn verloren zou doen gaan. Toch heeft God - van eeuwigheid - besloten 
eenn deel van de mensen toe te brengen (zij  worden inwendig geroepen) en 
anderenn te verwerpen. Zij  die toegebracht worden, de uitverkorenen, de 
kleinee kudde, de ware gelovigen, zijn in zichzelf niet beter  dan zij  die Hij 
laatt  liggen. Zij  hebben met andere woorden hun bekering niet aan zichzelf te 
dankenn maar  uit een vrij e beschikking van God. Indien een mens niet uitverkoren is 
zall  hij  niet zalig kunnen worden110. 

Inn het stuk der  verlossing vindt de zogenaamde rechtvaardigmaking van 
dee mens plaats. In de rechtvaardigmaking ziet God (de Rechter) niet langer  de 
zondaarr  aan, maar  Christus' borgtochtelij k werk. Zij n lijden en sterven tot 
vergevingg van de zonden. Het werk van Christus wordt een mens uit genade en niet 
omm de eigen levenswandel of het persoonlijk geloof toegerekend. 
Opp de toerekening van de weldaden volgt vanuit de gelovige mens de 
aanneming,, dat wil zeggen het persoonlijk voor  waar  aannemen, het doorleven en 
toefiigenenn van het verlossend werk van Christus. In een afwisseling van 
toerekeningg en toeëigening raakt de gelovige steeds meer  verzekerd van zijn 
persoonlijkk  deel in de genade. Hierin speelt de toepassing door  de Heilige 
Geestt  een centrale rol. De toepassing door  de Heilige Geest betreft het 
ervaren1111 persoonlijk vrijgekocht te zijn door  Christus en deel te hebben aan de 
doorr  Hem bewerkstelligde verzoening. Dit is geen zaak van 'weet hebben' van 
hetgeenn de traditi e zegt en daarmee instemmen, maar  van een doorleefd weten. Dit 
doorleefdd weten wordt in bevindelijk gereformeerde krin g aangeduid als 
bevinding.. Het al dan niet deelhebben aan die kennis ligt vast in de uitverkiezing. 

Waarr  uitverkiezing idealiter  zou moeten leiden tot verwondering en dankbaarheid 
voorr  Gods clementie met de mens, leidt zij  bij  een deel van het kerkvolk tot 
verontwaardigingg en onverschilligheid: Ik kan er toch niets aan doen en Als de 
HeereHeere wil, zal het gebeuren. Ook wat de uitverkiezing betreft geldt: Het is niet 
'om''  de werken van de mens, noch 'om' zijn geloof dat een mens de verlossing ten 
deell  valt. Zolang een mens meent dat hij  een stukje bij  kan dragen aan zijn 
verlossingg en zich met het oog hierop uitslooft in goede en religieuze werken, 
ontkentt  hij  de algenoegzaamheid112 van het werk van Christus. Daarmee doet 
hijj  tekort aan Gods eer. Goede en religieuze werken zouden slechts met het oog op 
dee eer  Gods uitgevoerd dienen te worden. In dit stuk van de weg komt de 

1100 In bevindelijk gereformeerde gemeenschappen is er  in 1953 een kerkscheuring geweest die zijn 
oorsprongg had in de vraag aan wie het evangelie al dan niet aangeboden mocht worden (zie bijlage 1). 
1111 Hoe belangrijk ook, het ervaren 'an sich' kan geen grond zijn voor  geloofszekerheid. Daarvoor is 
hett  menselijk ervaren door  bijvoorbeeld inbeelding te onbetrouwbaar. 
1122 De a lgenoegzaamheid van het werk van Christus betren de overtuiging dat men allien door  en 
dankzijj  het lijden en sterven van Christus deel kan hebben aan het heil, een mens heeft daar  niets aan 
toee te voegen. 
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spanningg tussen heilszekerheid in relatie met Gods soevereiniteit en eigen 
verantwoordelijkheid" 33 scherp naar  voren. 

Dee gereformeerde leer  meent dat de rechtvaardigmaking een mens alleen door 
hett  (ware) geloof14 ten deel valt. Geloof is daarbij  niet alleen het hebben van 
(stellige)) kennis van God en de beloften die in het evangelie geopenbaard zijn, 
maarr  ook het hartelijk e vertrouwen dat zonden om Christus' wil vergeven zijn. 
Waarr  het eerste (de kennis) het resultaat van 'werken* kan zijn, mag het tweede (het 
vertrouwen)) niet automatisch verondersteld worden. Zolang het deelhebben aan 
Christuss op grond van instemming met de Bijbelse leer  wordt verondersteld"5, is 
hett  geloof naar  bevindelijk gereformeerde overtuiging een huis dat op zand is 
gebouwd116.. Het ontdekt worden aan deze wankele basis is het doel van het stuk 
derr  ellende. 

Hett  stuk der  dankbaarheid 
Inn het stuk der  dankbaarheid geeft de mens uitdrukkin g aan zijn dankbaarheid 
jegenss God om de verkregen algemene en bijzondere genade117. Het stuk der 
dankbaarheidd krijg t vorm in (Ievens)heiliging en goede werken. Leven naar 

1133 Deze spanning als centraal theologisch thema in de (kerk)geschiedenis van de Gereformeerden werd 
recentelijkrecentelijk  door  van der  Zwaag (2003) in een encyclopedische (historische en theologische) studie 
beschreven. . 
11 u Men onderscheidt een viertal soorten geloof: 
Historischh ge loof betreft het aannemen dat de Schrift waar  is, maar  er  niet de zaligheid in zien. 

Historischh geloof is noodzaketijk maar  niet genoeg. 
T i jdgelooff  betreft het belijden van waarheid, voor  enige tij d met uiterlij k genoegen. Heeft geen 

dieptee en verdwijn t weer. Geen deel aan Christus. 
Wondergelooff  betreft het geloof in Gods almacht God zal een wonder  doen geschieden. Niet 

gerichtt  op genade en Gods Woord. 
Zaligmakendd ge loof betreft zekere kennis van God en de beloften die in het Evangelie 

geopenbaardd zijn en een hartelij k vertrouwen dat zonden om Christus*  wil vergeven zijn. Dit is het 
waree geloof. Hiertoe is bekering nodig. 

1133 Tegen deze teer  van de veronderstelde wedergeboorte (uitgewerkt door  A. Kuyper) heeft 
menn zich in 'zware' gemeenten sterk verzet. Kuyper  meende dat verondersteld mag worden dat een 
mens,, die geboren is uit gelovige ouders, wedergeboren is, tenzij  het tegendeel blijk t 'Zwaren' menen 
datt  de mens door  de val in Adam een zondaar  is en niet kan leven naar  het doel dat God met zijn 
levenn voorheeft Men veronderstelt dat een mens verloren gaat tenzij  hij , in gedachten, woorden en 
werken,, getuigt van een verandering. De nadruk op de noodzaak van de wedergeboorte betekent een 
verwerpingg van de leer  van Kuyper. 
l l éé Een verondersteld vertrouwen op het deelhebben aan het offer  van Christus wordt door 
bevindetijkenn gezien als 'geloven op widetjes' of 'juichend Christendom'. Dit vertrouwen berust, 
volgenss bevindetijken, op een aanname en resulteert niet noodzakelijk in een verandering in 
levenshoudingg (geneigdheden)'.Geloof op wieletjes'gaat voornamelijk in op de wondere grootheid 
enn almacht Gods en beeft weinig oog voor, noch maakt het gevoelig voor  de diepe val van de 
mens.. De noodzaak van bekering en daadwerkelijk innerlijk e omkering wordt niet gevoeld of 
doorleefdd en daarmee wordt tekort gedaan aan de goddelijke genade (en dus aan Gods eer). 
1177 Onder  algemene genade verstaat men al het goede dat ieder  mens uit Gods onderhoudende hand 
ontvangtt  Bekering is een bijzondere genade. Dat wil zeggen dat het slechte voor  een beperkt 
aantall  mensen, de uitverkorenen, geldt 
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dee wet en zich uitputten in het doen van goede weiken heeft vier  functies: 1) het 
maaktt  de verlossing zichtbaar, 2) in die goede werken wordt God verheerlijk t en 
daarmeee krijg t ook de mens zijn plaats111, 3) op zo'n leven rust Gods goedkeuring 
enn daarmee krijg t de (omgekeerde) gelovige vrede in het hart en groeit de 
geloofszekerheid,, en 4) het kan verlangen, jaloersheid, opwekken, en leiden tot 
dee bekering van anderen'19. 
Inn de omschrijving van wat goede werken zijn raken we aan de menselijke en 
conflictueuzee kant van de levensheiliging. De H.C. (antw. 91) geeft aan dat werken 
goedd zijn indien a) het vruchten zijn van een waar  geloof, b) ze (volledig) 
overeenkomenn met wat de Heere in Zij n Wet eist en c) ze gericht zijn op Gods eer. 
Zowell  intentie als uitwerkin g (consequenties) blijken belangrijk in de beoordeling 
vann het handelen. Kern is echter  dat de mens zich niet vergelijkt met andere 
mensen,, maar  zich afvraagt of hij  God in zijn handelen betrokken120 heeft en of het 
wass naar  Zij n wil. De reflectie op deze vraag geschiedt in gebed en prediking. 

Hett  leven der  dankbaarheid krijg t vorm om zichzelfs wil, het heeft naar  bevindelijk 
gereformeerdee overtuiging niets toe te voegen aan de verlossing. Tevens doet het 
nietss af aan de zondige aard van de mens. in het leven der  dankbaarheid voelen 
mensenn zich niet langer  ingeperkt door  de regels maar  leven zij  uit zichzelf in 
overeenstemmingg met die regels. 

3.2.3.2.. De kegeltheorie van de bevindelijke bekering 
Inn zijn studie De weg in woorden beschrijft Van de Ketterij 121 (1972) het piëtistisch 
woordgebruikk  na 1900. Hij  baseert zich daarbij  voornamelijk op de Saambinder, 
hett  communicatieblad van de Gereformeerde Gemeenten. Van de Ketteri j  gaat er 
vann uit dat het piëtistisch taalgebruik gezien kan worden als een in de traditi e 
ontstanee groepstaal die meer  gevoelsmatig ervaren dan exact begrepen wordt. Hij 
wijstt  de Tale Kanaans aan als a) het belangrijkste communicatiemiddel in de 

1111 Hieraan wordt uitdrukkin g gegeven in een leven in de vreze des Heeren, dat wil zeggen een 
levenn waarin zowel God als mens de plaats krijgen die zij  in relatie tot elkaar  behoren te hebben. Van 
dee mens uit wordt een leven in de vreze des Heeren getekend door  een mengeling van achting, 
angst,, ootmoed, nederigheid, en verlangen. 
1199 Het laten zien van de aantrekkelijkheid van een leven met God en anderen daartoe uitnodigen 
(zonderr  meteen allerhande kenmerken en beperkingen aan te voeren) wordt wel aangeduid als 
gunning.. Ook het uitspreken van de wens dat het allemaal afgebroken mag worden, dat wil zeggen 
datt  een mens tot inzicht komt niet zelf iets aan de bekering toe of af te kunnen doen, moet constructief 
gunnendd begrepen worden. 

Weett  de mens zich van God afhankelijk of heeft hij  uit eigen kracht en naar  eigen goeddunken 
gehandeld?? Is hij  zelfvoldaan of tevreden over  het eigen handelen? Heeft hij  oog voor  de zondigheid die 
inn welk handelen dan ook doordringt en dus een gebed om vergeving en het verzoenend bloed van 
Christuss behoeft? 
1111 Van de Ketteri j  heeft bet piëtistisch taalgebruik vanuit een binnenperspectief bestudeerd, hij 
behoordee zelf tot de groep. 
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uitwisselingg tussen ware vromen, en b) als het instrument om tot kennis van God en 
goddelijkee zaken te komen (Van de Ketterij, 1972, p.13). 

Hett door Van de Ketterij ontwikkelde model van de weg heeft de vorm van een 
kegel122.. De verticale as van de kegel wordt bepaald door de drie stukken van 
dee weg: het stuk der ellende, het stuk der verlossing en het stuk der 
dankbaarheid. . 
Dee tijdsspanne die voorafgaat aan het stuk der ellende betreft de periode 
waarinn de mens nog niet aan zichzelf ontdekt is. Het beslaat met andere 
woordenn de doodsstaat. De kegel zelf, die begint zodra een mens aan zichzelf 
ontdektt wordt, beslaat de staat des levens. De weergave van het model van de 
kegell  is hier slechts bedoeld om inzichtelijk te maken hoe de concepten die 
gebruiktt worden ter aanduiding van momenten op de weg der bekering, zich 
tott elkaar verhouden. 

Figuurr 3.1 Modelmatig verloop van de geloofsweg, volgens Van de Ketterij 
(1972,(1972, p.330). 

Menselijkk ervaren De mens voor God 

Staatt des doods 

S I - EE \ / Roeping 
Stukk der ellende 

E-VV  \ i ^ \ / Staatsverwisseling 
Stukk der verlossing V S2 Y Levendmaking 

V-H H 
Stukk der dankbaarheid. 

Heiligmaking g 

1222 Een toelichting op de belangrijkste woorden en woordparen uit de studie van Van de Ketterij is in 
bijlagee 4 opgenomen 
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Dee individuele geloofsweg stelt Van de Ketteri j  voor  als een spiraal. Daarbij 
ervaartt  de gelovige in de verschillende stukken herhaaldelijk ellende, verlossing 
enn dankbaarheid. De staatsverwisseling of levendmaking is een kenbaar  -
eenn te herinneren - moment op de weg. Dit moment wordt in het model 
weergegevenn als het punt waar  de lijnen elkaar  kruisen. Het eigene van de weg 
wordtt  zichtbaar  in de kegelvorm. Het eigene van individuele geloofswegen wordt 
zichtbaarr  in de afstand tussen de verschillende onderdelen van de kegel. 

Inn § 3.2 beschreven we de structuur  en de inhoud van het devotioneel model de 
wegg der  bekering. De brede doorwerking van de mens- en wereldbeschouwing 
(§§ 3.2.2) op het dagelijks leven wordt gerealiseerd dankzij  de 
alomtegenwoordigheidd van structuurelementen van de weg in de socialisatie, de 
prediking,, op bijeenkomsten die in eigen krin g georganiseerd worden en in de 
lectuurr  die mensen lezen123. In § 3.3. beschrijven we de bronnen middels welke de 
wegg wordt overgedragen. 

3.3.. Bronnen van persoonlijke godsdienstigheid 
Socialisatie. Socialisatie. 
Voorbeeldfigurenn en belangrijke anderen, zoals ouders, leerkrachten, grootouders, 
predikanten,, ambtsdragers of godzalige leeftijdgenoten spelen in de bemiddeling 
vann groepseigen waarden, normen, gewoonten en modellen een belangrijke rol. Zij 
zijnn als het ware levende weg-modellen. De eigenaardigheden van hun leven en 
getuigen,, hun gevoeligheden en voorkeuren worden mogelijk op non-reflectieve 
wijze,, steunend op de emotionele banden, overgenomen. Overtuigingen, 
opvattingen,, onderscheidingen en structureringen worden als vanzelfsprekend of op 
basiss van gevoel begrepen, zonder  dat ze persoonlijk bereflecteerd en doorwerkt 
zijn.. Voor  een deel van het kerkvolk leidt dit er  toe dat zij  de leegte tussen model 
enn ervaring niet weten te overbruggen. Zij  stemmen op basis van overtuiging en 
opvoedingg in met het gepresenteerde model en voldoen, als lid van de groep, aan 
dee gedragsvoorschriften. Het veronderstelde religieuze ervaren kennen zij  echter 
niet. . 

Meegaandd in de tijdgeest vinden bevindelijk gereformeerden steeds minder  tij d 
voorr  een geestelijk gesprek. In gezinnen komt het eigen beleven nauwelijks ter 
sprake.. Een uitzondering hierop vormt het jaarlijks e huisbezoek. Ook het al dan 
niett  toevallig openvallen124 tijdens een verjaardagsbezoek, bij  een kopje koffie, 

1233 Voor  een groot deel der  bevindelijk gereformeerden geldt dat de socialisatie, inclusief onderwijs en 
vrij ee tijdsbesteding in eigen krin g vorm krijg t 
1244 Met openval len wordt bedoeld dat iemand met ruimte , dat wil zeggen vrijelijk , spreekt over 
hett  eigen geestelijk leven en ervaren. 
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opp straat of tijdens een min of meer  georganiseerd gezelschap123 (bijvoorbeeld bij 
dee dominee aan huis na afloop van een avondmaalsdienst) of op een 
ontmoetingsdag1266 geschiedtt  nog wel maar  behoort tot de uitzonderingen. 
Inn de context van de noodzaak van bekering en de strakke structurerin g van het 
dagelijkss leven volgens de gedragsvoorschriften van het groepstoebehoren, blijf t 
hett  existentieel beleven van het geloof27 veelal onbesproken. Onverwachte 
doorkijkje ss in het zieleleven van (grootouders (bijvoorbeeld moeder  die op haar 
knieënn op de badmat zit te bidden), broers en zussen of belangrijke 
voorbeeldfigurenn (ouderlingen, predikanten, onderwijzers, opa's of oma's) laten 
blijvendee indrukken achter. Zij  overtuigen de waarnemer van de authenticiteit en de 
uiteindelijk ee waarde van het geestelijk leven en wekken verlangen naar  soortgelijke 
ervaringenn in het eigen leven. 

Kerkgang. Kerkgang. 
Voorr  bevindelijk gereformeerden is de kerkgang een centraal onderdeel van het 
leven.. Twee keer  per  zondag begeeft men zich ter  kerke. In sommige gemeenten 
wordtt  ook door  de week nog een dienst gehouden. De liturgi e kent een vast, sober 
patroon.. Het Woord staat centraal. In (vrijwel ) iedere preek12*  wordt het kerkvolk 
gewezenn op de noodzaak van bekering. Het geestelijk leven van velen wortelt in de 

 op hele noten gezongen - psalmen. Na verloop van jaren zijn de teksten en 
melodieënn geïnternaliseerd, zij  komen op willekeurige momenten in het bewustzijn. 

SchriftelijkeSchriftelijke bronnen 
Niett  alleen gezamenlijke bijbellezing maar  ook persoonlijke lezing maakt 
onderdeell  uit van het dagelijks leven. Werken van Oude Schrijver s en 
prekenbundelss van dominees uit vroeger  en recenter  tijden worden ten dienste van 
persoonlijkee reflectie en voortgang op de weg gelezen en herlezen. Het lezen van 
bekeringsgeschiedenissen,, sterfbedbeschrijvingen of historische verhandelingen 

mm Een gezelschap betreft een samenkomst van bekeerde mensen waarop men met elkaar  spreekt 
overr  het persoonlijk wedervaren op geloofsgebied. Zie voor  een uitvoeriger  beschrijving bijlage 1. 
1266 Ontmoette 'het vrome volk' elkaar- vroeger - op het plaatselijk gezelschap, tegenwoordig worden er 
landelijk ee gezelschapsdagen gehouden. Op deze ontmoetingsdagen, ingesteld om in een mogelijkheid 
tott  onderling contact te voorzien, treft het kleine kuddeke (voornamelijk oudere) ware gelovigen 
elkaarr  in de pauze tussen de door  (voornamelijk Gekrookte Riet) predikanten en oefenaars gehouden 
inleidingen.. In het vragengedeefte dat volgt op de inleiding door  de predikant of oefenaar, nemen de 
aanwezigenn de gelegenheid te baat getuigenis af te leggen van het eigen ervaren en beleven betreffende, 
hett  besprokene. De opzet van deze dagen is onvergelijkbaar met de persoonlijke uitwisseling van 
ervaringenn in de intimitei t van het regelmatig bij  elkaar  komende geze lschap. Deze 
ontmoetingsdagenn worden op vaste dagen in het jaar  gehouden. Ze worden aangekondigd in het 
Reformatorischh Dagblad. 
1277 De persoonlijke worsteling op de geloofsweg, het proces van zoeken, leegte, twijfel , strij d en 
vervullin gg blijf t onbesproken. 
mm Van kerkdiensten worden bandopnames gemaakt die binnen en buiten de eigen gemeente circuleren. 
Daarnaastt  worden al sinds jaar  en dag prekenbundels uitgegeven die in stille uren door  het kerkvolk als 
geestelijkk  voedsel gelezen worden. 
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overr  gemeenten geldt als een aangename, zinvolle en verantwoorde wijze van 
ontspanning.. We beschrijven kort de onderscheiden aard van deze uitgaven. 

A)) Hedendaagse uitgaven betreffende de geloofsleer 
Inn de eigentijdse uitgaven betreffende de geloofsleer  worden visies op de 
geloofswegg samengevat en uitgelegd. Dit geschiedt in hedendaags Nederlands en 
opp toegankelijke en begrijpelijk e wijze. Het in deze uitgaven uitgewerkte 
bekeringsmodell  komt in grote lijnen overeen met het model dat in de 
belijdenisgeschriftenn en de boeken van de Oude Schrijver s gepresenteerd wordt. 
Dee eigentijdsheid betreft de toonzetting en vormgeving. Overtuigingskracht wordt 
niett  gezocht in ervaringsverhalen en wonderlijk e gebeurtenissen maar  in een 
systematischh objectiverende opbouw en overeenkomstig taalgebruik. De auteurs129 

zoekenn aansluiting bij  jongeren die op grond van zowel persoonlijke als 
traditieverbondenn argumenten een positie in de hedendaagse Nederlandse 
samenlevingg innemen. De combinatie van rationeel overtuigend en vroom 
taalgebruikk  grondt de religieuze overtuiging van de jongeren in zowel heden als 
traditie .. De uitgaven dragen bij  aan de emancipatie van de bevindelijke 
positioneringg in de hedendaagse samenleving. 

B)) Bekeringsgeschiedenissen 
Inn bekeringsgeschiedenissen en sterfbedbeschrijvingen wordt de individuele levens-
off  stervensweg gebruikt ter  illustrati e van de werkzaamheid van God130 in het leven 
vann (verloren) mensen. Het gaat hier  dus om het dagelijks beleven en ervaren van 
individuelee gelovigen. Telkens opnieuw verzinkt de ervarende mens in tobberijen 
enn overpeinzingen over  de eigen levenswijze gespiegeld aan het Bijbels appel. Ook 
speeltt  telkens opnieuw de vraag naar  de authenticiteit en betekenis van (ontvangen) 
toepassingen131.. Toetsing en overweging blijken nodig want inbeelding en 
wensdenkenn is de mens niet vreemd. Daarnaast zal, zo veronderstelt men, ook de 
duivell  niet nalaten om het de gelovige op allerhande wijzen moeilijk te maken. Hij 
zaaitt  vertwijfeling , voedt het ongeloof, nodigt de mens uit om over  ontoelaatbaar 
geachtee grenzen heen te gaan en houdt de mens vervolgens voor  dat deze nu 

1299 De auteurs van deze werken zijn veelal predikanten. De boeken zijn een neerslag van een 
catechesecycluss rond een specifiek thema, bijvoorbeeld Vreugdenhil (1991), een reeks avonden rond 
eenn (allegorische) beschrijving van een geloofsweg (Vergunst, 1986) of de weergave van een reeks 
lezingenn rond een actueel thema (Roos, 1994) dan wel ter  ere van een jubileum van een 
kerkgemeenschap. . 
1300 Die werkzaamheid van God in het leven van verloren mensen wordt in de titels van dergelijke 
geschriftenn aangeduid als: verheerlijking van de genade Gods,; de -weg die de Heere gegaan is met; de 
leidingenleidingen Gods met; het welzalig sterven van of kortweg de krachtdadige bekering van.... De nadruk 
diee in deze titels gelegd wordt op het genadekarakter  van de ervaringen en de verhouding tussen actor 
(God)) en reactor  (mens) - uitgedrukt in termen van de leidingen van God met....- maakt de 
uitgangspositiee van waaruit deze verhalen geschreven worden duidelijk : ze staat omschreven in 
Zondagg 1 van de H.C. 
1311 Met de term toepass ing wordt verwezen naar  de ervaring dat een bepaald schriftgedeelte en de 
daarvann gegeven uitleg op het eigen leven 'van toepassing' is. 
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werkelij kk  te ver  is gegaan en dat bekering voor  hem niet meer  kan. Een aanzienlijk 
deell  van bekeringsgeschiedenissen bestaat uit een beschrijving van de 
toeleidendee weg132. 

C)) Historische studies 
Dee afgelopen decennia kwamen veel historische uitgaven op de markt131. In deze 
uitgavenn gaat het over  personen en gebeurtenissen uit zowel de grote als de kleine 
kerkgeschiedenis.. De werken zijn door  leken, dominees en wetenschappers 
geschreven.. In deze uitgaven gaat het niet alleen om de bekeringsweg van de 
beschrevenn persoon. Ook zijn leerstellige positie, de wederwaardigheden die hem 
inn zijn strij d voor  de zuivere waarheid ten deel vielen, zijn volharding en de door 
dee Heere geschonken uitreddingen en inzichten worden beschreven. Hoewel 
zeerr  divers van aard en gehalte bieden deze uitgaven zicht op het ontstaan en het 
verloopp van de (kleine) kerkgeschiedenis. Tevens wordt inzichtelij k welke rol 
individuelee personen (veelal dominees) in de institutionalisering van de 
bevindelijkee waarheid en de emancipatie van het bevindelijk gereformeerde 
volksdeell  hebben gespeeld. De lezers krijgen daarmee inzicht in de wijze waarop 
dee denkbeelden van deze voormannen zich in de context van hun leven en 
maatschappelijkee positie ontwikkelden134. Daarnaast wordt inzichtelijk welke 
kosten,, zowel persoonlijk als materieel, met de strij d om de zuivere waarheid 
gemoeidd zijn geweest. Uitgaven als dezen geven de lezer  zicht op het feit dat de 
relatieff  luxe positie waarin hedendaagse bevindelijk gereformeerden zich bevinden 
vann zeer  recente datum is. Impliciet worden de lezers opgeroepen om niet alleen 
kenniss van te nemen van de gebeurtenissen en de offers maar  er  ook naar  te leven. 

1311 De toele idende weg beslaat de periode van geboorte tot het moment van bekering dat 
beschrevenn wordt in het stuk der  ver lossing. De volgende stadia worden meestal omschreven: a) 
tekeningg van het zorgeloze en onbekommerde leven, waarin overigens soms wel momenten van inzicht 
doorbrekenn (dat ik dacht dat ik sterven moest en niet kon); b) stilgezet worden (km ik wei zo 
doorleven?);doorleven?); c) terugvallen en werkzaamheden krijgen (dat telkens weer de waag gaat spelen 
naarnaar je wijze van In het leven staan en dat gerelateerd aan (speciale) bijbelteksten); d) aan j e zonden 
ontdektt  worden; e) in de onmogelijkheid geraken; en t) een Middelaar  nodig krijgen en Diens 
heilswerk,, langzamerhand, kunnen eigenen. In de geloofsleer  wordt dit omschreven als de 
(persoonlijke)) roeping. Ten dienste van 'de verheerlijkin g van de genade Gods' wordt in 
bekeringsgeschiedenissenn veel tij d en aandacht besteed aan de toeleidende weg. Aan de 
ontwikkelingenn na de bekering wordt veel minder  aandacht besteed. 
1333 Florij n (1985,1987,1991), Gohrerdingen (1993a,b), Hill e &  Vermeulen (1995), Natzijl &  van Dijk 
(1995),, Vogelaar  (1996), Bel, (1988,1993,1996,1998,1999). 
134Bell  en Florij n (in het RD, 1 december  1999, p. 19) geven aan "het grootste gedeelte van deze mensen 
[voormannen]]  stichtte maar  heeft in leerstellig, in theologisch opzicht weinig nieuws gebracht Men 
sprakk voor een ded wat het kerkvolk horen wilde: liever  een stichtelijke toespraak dan een goede 
exegesee of een leerstellige preek". 
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D)) Uitgaven ten dienste van reflectie op de actualiteit en de context 
Doorr de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten135 worden boekjes uitgegeven 
waarinn jongeren middels anekdotes en vragen ten dienste van persoonlijke reflectie 
enn overweging aangemoedigd worden om na te denken over de wijze waarop zij in 
hett leven en de eigen traditie staan. De kerkelijk voorgestane weg wordt daarbij als 
dee belangrijkste bron van waarheid en waardevolheid gepresenteerd. Vaak is er een 
duidelijkk onderscheid tussen Me wereld' en 'wij ' en wordt sterk vanuit het 
perspectieff  van de eigen traditie gesproken. Men ontkent echter niet dat verslaving, 
hangg naar de wereld en sexuele problematieken ook in eigen kring voorkomen. 

E)) Dag- en weekbladen. 
Alss laatste schriftelijke bron wijzen we op kerkbladen, tijdschriften en het 
Reformatorischh Dagblad. In deze uitgaven vindt men a) heruitgaven van preken; b) 
overwegingenn en beschouwingen verzorgd door predikanten; c) besprekingen van 
theologischee uitgaven die raken aan de eigen theologische positie; en d) 
presentatiess en besprekingen van boeken die de eigen kring betreffen. Predikanten 
enn hoogopgeleiden voeren hierin veelal het woord. Ook hier worden de thema's en 
uitgavenn in de lijn van de traditie behandeld. 

Bijeenkomsten Bijeenkomsten 
Gegevenn de van oudsher  benadrukte noodzaak van een reformatie van leer  én leven 
vindenn in bevindelijk gereformeerde krin g met enige regelmaat appèlbijeenkomsten 
plaats.. Op deze bijeenkomsten wordt een actueel politiek of maatschappelijk thema 
datt  de eigen stroming aanbelangt, besproken. In de inleidingen die worden 
gehouden,, worden de aanwezigen opgeroepen tot waakzaamheid en alertheid en 
daarmeee dus tot bezinning op de eigen positie. 
Dee zendingsdagen kennen een ander  doel. Op deze dagen spreken predikanten over 
dee gang van het geestelijk leven met daarbij  de nadruk op zending. Deze zending 
betreftt  echter  niet alleen het brengen van de waarheid in andere landen, maar  ook 
reflectiee op de eigen godsdienstigheid. De opbrengst van de collectes is voor  de 
zending. . 
Ontmoetingsdagenn worden maar  door  een klein deel van het kerkvolk bezocht. Een 
selectt  groepje predikanten, vaak uit Gekrookte Riet gemeenten, houdt er 
voordrachten.. In deze voordrachten wordt aandacht geschonken aan de geestelijke 
weg.. Het vrome volk wordt ontdekt aan het gevaar  van het 'zich bekeerd weten'. 
Wiee in dit weten rust vindt en niet langer  zoekt naar  verdieping of de ervaring van 
dee relatie met God kan immers verachteren in de genade. Vanuit gunning 
wordtt  telkens opnieuw benadrukt dat het een weldaad zou zijn wanneer  een 
waarlij kk  bekeerde als een onbekeerde weer  naar  buiten zal gaan. Na afloop van de 
voordrachtenn (die gemiddeld 1 tot 1,5 uur  duren) is er  de mogelijkheid tot vragen 
stellen.. Regelmatig worden hier  getuigenissen gegeven die met overname dan wel 

1333 DE dod hier  op uitgaven van de jeugdbond gereformeerde gemeenten: Leune, Eikelboom, Maurit z &. 
vann der  Veer  (1992), Leune & Maurit z (1990,1996), Maurit z & Visser  (1993). 
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vermaningg beantwoord worden. In de pauzes ontmoet het vrome volk elkaar  en is 
err  mogelijkheid tot lering van en aan elkaar. 
Zogenaamdee SRB-avonden georganiseerd door  de Stichting Reformatorische 
Bezinningsavonden,, worden gehouden op zaterdagavonden. Op deze 
interkerkelijk ee bezinningsavonden die onder  andere bedoeld zijn als een goede 
voorbereidingg voor  de zondag, worden lezingen gehouden over  principiële en 
pastoralee onderwerpen. Veelal verzorgen predikanten de lezing. Na de lezing is er 
tij dd voor  het stellen van vragen en voor  ontmoeting en ontspanning. SRB-avonden 
wordenn ook bezocht door  jongeren die behoren tot gemeenten waar  geen 
jongerenwerkk bestaat. 

3.4.. Recapitulatie 
Bevindelijkk  gereformeerden kunnen beschouwd worden als een binnen de 
Nederlandsee samenleving aanwezig sociaal collectief. Strikt e regels voor  de 
dagelijksee levensvoering worden uit een, op de Reformatie en Nadere Reformatie 
geënt,, religieus kader  afgeleid. De stroming kent een sterke in-group mentaliteit. In 
dee vele eigen instellingen en instanties worden de geformuleerde ge- en verboden 
enn de voorgestane normen en waarden als normaal geaccepteerd en gehanteerd. 
Middelss deze instellingen profileert de stroming zich. 
Eenn leven in volledig cultureel isolement is door  de geringe grootte van de groep en 
dee toegenomen geografische spreiding niet mogelijk. Veel bevindelijk 
gereformeerdenn wonen in gewone woonwijken met naast zich onkerkelijk e of 
anders-gelovigee buren. Ook is men meer  en meer  genoodzaakt buiten de eigen 
krin gg werk te zoeken en mee te gaan in de sociale en economische ontwikkelingen 
vann de omringende maatschappij. Dat één en ander  van invloed is op de individuele 
levensvoeringg en de striktheid waarmee men zich houdt aan de (on)geschreven 
regels,, wordt in bevindelijk gereformeerde krin g als zorgelijk ervaren. De zuil, als 
bewaarplaatss voor  het bevindelijk religieus erfgoed (doxa en praxis), biedt 
mogelijkhedenn voor  een veilige maatschappelijke emancipatie. Deze emancipatie, 
inn combinatie met een toegenomen geografische spreiding, leidt echter  ook tot 
individualiseringg in het vormgeven aan de persoonlijke levensvoering. 

Inn Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus wordt de individuele gelovige 
geconfronteerdd met de vraag wat is uw enige troost in het leven en sterven. Het in 
bevindelijkk  gereformeerde krin g als wenselijk geldende antwoord wordt uitgedrukt 
inn een mens-en wereldoriëntatie en de dri e stukken (ellende, verlossing en 
dankbaarheid)) die samen de kern van het beleven vormen. Het devotioneel 
modell  de weg der  bekering beschrijft de geestelijke weg inhoudelijk . De weg 
omvatt  zowel de toeleidende weg, het moment van bekering (de 
staatsverwisseling)) als het proces van bekering dat 'in dit leven' feitelij k nooit 
wordtt  afgerond. In het model van de weg spreekt men dan over  de 
rechtvaardigmakingg en de heiligmaking. Gegeven het feit dat de aard van 
dee mens in de bekering niet verandert (hij  blijf t van God afgekeerd), worden 
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ellende,, verlossing en dankbaarheid ook in deze stadia van de weg 
herhaaldelijkk  ervaren. Tevens zij  opgemerkt dat het niet vanzelfsprekend is dat 
iederee wedergeborene evenveel van de weg kent of deze tot het einde toe 
doorloopt.. De voortgang op de weg kan op velerlei wijze stagneren of versnellen. 
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