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Bijlagee 1. Vier  eeuwen vroomheid 
Inn kerken behorend tot de bevindelijk gereformeerde traditie acht men kennis van 
hett ontstaan van gereformeerde vroomheid essentieel. In prediking, catechese en 
verenigingenn leren kerkgangers de belijdenisgeschriften, de geschriften van Oude 
Schrijverss (17e, 18e eeuw) en geschriften van predikanten uit van later tijd (19e en 
20'' eeuw) kennen. Door kennisname van de ontwikkelingsgang die de vroomheid 
doorr de eeuwen heeft gekend, komt het besef van Gods alomtegenwoordigheid, van 
Zijnn leidende en oordelende hand in het leven van het individu, de 
kerkgemeenschapp en de omliggende maatschappelijke context tot ontwikkeling. 
Ookk draagt bekendheid met het historisch verloop bij tot het waarderen en 
verdedigenn van de eigen positie en overtuigingen. 
Kenniss over het ontwikkelingsverloop geeft buitenstaanders inzicht in de 
gedachtegangg die schuilgaat achter bepaalde eigenaardigheden uit het bevindelijk 
gereformeerdee sociale collectief. Denk bijvoorbeeld aan: de nauwe betrokkenheid 
opp het koningshuis, de angst voor oordelen over land en volk, en de idee 'God, 
Nederlandd en Oranje'. 
Tenn dienste van een goed begrip van de bevindelijke levenshouding willen we in 
grovee lijnen het ontstaan en de ontwikkeling van de (bevindelijk) gereformeerde 
vroomheidd beschrijven vanaf de Reformatie tot op heden. Deze beschrijving 
plaatsenn we, voor zover mogelijk, in de bredere context van de verhouding tussen 
kerkk en staat. 

Renaissancee (1475-1550) en de vroege Reformatie 
Inn de geest van de Renaissance (1475-1550) kwam er in Europa, aan het begin van 
dee zestiende eeuw, binnen de kerk een hervormingsbeweging tot ontwikkeling 
(1517).. Het door de Augustijner monnik Maarten Luther aangetekende protest 
(1521)) tegen het hiërarchisch priesterschap en de veelheid aan uiterlijke 
genademiddelenn (sacramenten en sacramentaliën, o.a. de aflaat) dient in het licht 
vann deze beweging begrepen te worden. 
Dee belangrijkste omkering in de vroege Reformatie was, dat vroomheid aan een 
nieuwee norm werd gemeten. Niet langer was het in een kerkelijke traditie geijkt zijn 
vann een godsdienstig gebruik bepalend voor het vroomheidsgehalte. Wat 
vroomheidd was moest nieuw ontdekt worden door het bestuderen van de Heilige 
Schriftt (Van Deursen & Schutte, 1996, p.1). Dit werd tot uitdrukking gebracht in 
Lutherss leer van rechtvaardiging door 'het geloof alleen' (sola fide) die te vinden 
wass in de 'de schrift alleen' (sola scriptura). Calvijn voegde aan de twee sola's van 
Lutherr een derde toe: door genade alleen (sola gratia). Hiermee benadrukte hij dat 
niett de mens maar God de eer moet krijgen wanneer een mens gerechtvaardigd 
werd.. Een mens heeft daar niets aan bij te dragen. De nadruk op de volledige 
afhankelijkheidd van de mens sloot aan bij het dagelijks ervaren van de mensen. 
Geconfronteerdd met natuurrampen en andere tegenspoed geloven ze in een 
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straffendee God. De leer  van Calvijn (1509-1564) reikte mogelijkheden aan om de 
toornn van God af te wenden, namelijk door  berouw te tonen over  begane zonden en 
dee eigen verdorvenheid. De strenge tucht en de verplichting om het hele leven 
onderr  toezicht van de kerk te stellen vormden voor  velen een obstakel voor  het 
overgaann tot lidmaatschap van de gereformeerde kerk (van Deursen, 1980, pp. 5-
14). . 
Dee verspreiding van het Calvinistische gedachtegoed kwam door  de 
Beeldenstorm2011 (1566) in een stroomversnelling. In de door  de Calvinisten 
voorgestanee kerkorganisatie werd het overkoepelende leer- en regeergezag 
ontmanteld.. Hiertoe worden consistories opgericht. Dit werden goed 
georganiseerdee haarden van verzet tegen Rooms kerkgezag en Spaans 
staatsgezag2022 (v.d. Meiden, 1993 a, p. 85). De van beelden gezuiverde kerken 
werdenn voortaan gebruikt201 om er  erediensten van de 'ware' kerk te kunnen 
houden.. Met de komst van Alva (1566), die orde op zaken komt stellen, zien zowel 
Calvinistenn als Lutheranen zich genoodzaakt om naar  het buitenland te vluchten 
(Schöffer,, 1978, p. 103-109). 

Inn 1572 komen Holland en Zeeland en enkele gebieden in het noorden van het land 
inn opstand tegen Alva. De opstandigen vallen uiteen in twee groepen: de 
adeloppositie2044 en stedelijk patriciaat enerzijds en Calvinisten, Geuzen en 
vluchtelingen2055 anderzijds. Voor  de Calvinisten betekende de strij d tegen Alva ook 
eenn strij d tegen de katholieke godsdienst. Dat maakte hen in het verzet 
betrouwbaar,, standvastig en strijdvaardig . Met harde hand schonen zij  kerken en 
kloosterss en oefenen pressie uit op het stadsbestuur  om de exclusieve erkenning van 
dee nieuwe (eigen) kerk en daarmee van de Reformatie door  te voeren. Vele niet 
Calvinistenn zijn het niet eens met deze praktijken , maar  men gedoogde de 
Calvinistischee hervormingspolitiek op politieke gronden. Wanneer  stadhouder 
Willemm van Oranje en een groot aantal vooraanstaande regenten zich vóór  de 

2011 De beeldenstorm moet niet gezien worden als één continue beweging maar  als een reeks van grotere 
enn kleinere, op vernieling gerichte, stormen (Schöffer, 1978, p. 103-107). 
2022 Gedragen door  een latente economische crisis, sociale tegenstellingen en een politiek gezagsvacuüm 
enn begeleid en aangemoedigd door  hagenpreken, bond men middels het vernielen van beelden en 
afbeeldingenn van heiligen in steen, hout of linnen, de strij d aan met de 'oude' Rooms Katholieke 
Godsdienstt  (Baelde, 1978, p. 65-66). 
2033 De gereformeerden kregen ook in later  tij d niet het eigendom van die kerken. Dat kwam min of 
meerr  in handen van de burgerlijk e overheid. 
2044 De adeloppositie streefde naar  vrij e gewesten die door  de hoge adel geleid zouden worden. Zij  waren 
relatieff  tolerant ta.v. andere maatschappelijke en godsdienstige stromingen, erkenden het recht op 
eigenn geloof en stonden beperkte mogelijkheden voor  kerkelijk e organisatie en eredienst voor. 

Calvinisten,, Geuzen en vluchtelingen hadden elkaar  gevonden in de organisatie van de nieuwe kerk 
diee gebaseerd was op de kerkleer  van Calvijn en zijn volgelingen in Geneve. Zij  waren tegen een 
hiërarchischh gelede geestelijkheid, stelden iedere gelovige persoonlijk verantwoordelijk voor  zijn leven 
enn beriepen zich op in de leer  gestudeerde voorgangers die zich door  belijdenisgeschriften en inwendige 
disciplinee met elkaar  verbonden voelden. Vanuit de idee dat zij  de 'ware*  kerk vertegenwoordigden 
warenn zij  intolerant ten aanzien van andere godsdienstige stromingen. 
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Calvinistischee kerk106 verklaren, krijgen de Calvinisten in 1573 de exclusieve 
beschikkingg over  alle kerkgebouwen in Holland en Zeeland. De gereformeerde 
Calvinistischee kerk werd daarmee de gevestigde kerk (niet de staatskerk) en 
draagsterr  van continuïteit in de functies die het geloof in het dagelijks leven van de 
Hollanderss vervulde, bijvoorbeeld bij  doop, huwelijk en begrafenis (Schöffer, 
1978,, p. 118-121). 
Dee overwinning op Spanje werd door  velen ervaren als een wonder  en 
toegeschrevenn aan God De basis voor  het geloof in de bijzondere relatie tussen 
God,, Nederland en Oranje is hiermee gelegd. Bij  de vestiging van de Republiek der 
Zevenn Verenigde Nederlanden197 (1588) krijg t de gereformeerde kerk een 
bevoorrechtee positie20*. 

Menn geloofde dat er  een onlosmakelijk verband bestond tussen zonde en de daarop 
volgendee straf van God. Gods straf werd zichtbaar  in rampspoed. Het beleid van de 
overheidd was er  op gericht om middels het uitroeien van openbare zonden rampen 
tee voorkomen. De Staten konden bede en boetedagen uitschrijven, waarin het volk 
zijnn berouw kon tonen over  de eigen zonden en het besef van de eigen 
verdorvenheid. . 
Doorr  de bevoorrechte positie die de gereformeerde kerk had op het gebied van 
onderwijss en zieken-, armen- of ouderenzorg won het calvinistisch gedachtegoed 
veldd in de Republiek. Dit werd zichtbaar  in de levenspraktijk van alle dag. In de 
zestiendee eeuw wordt de mentaliteit van de bewoners van de Lage Landen 
beschrevenn als getuigend van persoonlijke verantwoordelijkheid; een sterk 
zondebesef,, een arbeidsheiligende verheerlijkin g Gods, spaarzin en bescheidenheid 
(Schöffer,, 1978). 

Ditt  betekende overigens niet dat men zich geheet aan de geloofsleer  onderwierp of bet gezag van 
kerkenraadd of de dogmatische uitleg van predikanten aanvaardde. 
207Dee Republiek der  Zeven Verenigde Nederlanden werd gevormd door  een federatie van soevereine 
gewestenn (zeven in getal). De republiek kende geen centralistisch bestuur. Dit hield onder  meer  in dat 
dee steden bestuurd werden door  oligarchieën van rijk e en deftige edelen en burgers. Het bewind op het 
plattelandd werd gevoerd door  een door  kleine burgerij  of boerendom gekozen vorm van bestuur. De 
Stalenn Oeneraal, aangesteld om over  gemeenschappelijke zaken van oorlog en vrede, buitenlandse 
betrekkingen,, defensie en Uniekas te beslissen bleef een vergadering van zeven gewestelijke delegaties. 
Dee door  de Staten Generaal genomen beslissingen waren slechts dan bindend wanneer  men er  unaniem 
meee instemde. De Raad van State, in het leven geroepen om het binnenlands bestuur  te regelen, wist 
zichh van deze taak ontslagen daar  de Staten (het bestuur  van de verschillende gewesten of provincial ) 
zichh de macht niet lieten ontnemen. 
2MHoewdd de meeste leiders van de Republiek aankoersten op het model van Carvij n zet het 
calviniseringsprocess niet in alle provincies tegelijkertij d in. In sommige delen van het tand 
(bijvoorbeeldd in Utrecht) begon de calvinisering pas na 1618. In Holland was dit niet het geval (van 
Deunen,, 1980, p.37). De beschrijving van de wijze waarop het Calvinisme in Nederland voet aan de 
grondd krijg t (1517-1618) concentreert zich op het gewest Holland. 
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Reformatie:: continuïteit en breuklijnen in (volks)vroomheid. 
Dee zestiende-eeuwse Reformatie vloeide voort uit onvrede met de Rooms-
Katholiekee kerk209. Toch is er op het gebied van de vroomheid sprake van een grote 
matee van continuïteit. Vele modellen en elementen210 uit de middeleeuwse devotie 
kwamenn zowel inhoudelijk als methodisch terug in de gereformeerde, piëtistische211 

vroomheidd waarin de Reformatie (ook) resulteerde. 

Dee piëtistische vroomheid wilde de boodschap212 van de Reformatie behouden en 
uitbouwen,, maar streefde tegelijkertijd naar doorwerking en verdieping. 
Rechtvaardigingg door geloof alleen diende verbonden te worden met de heiliging 
enn verinnerlijking van het leven van de gelovige mens. Deze levensheiliging zou in 
allee levensverbanden zichtbaar moeten worden. De rechte leer - orthodoxis vroeg 
omm de rechte beleving en inleving - orthopraxis -. De persoonlijke 
bekeringservaringg kwam centraal te staan. Piëtas en precisitas werden 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Hoewel de gerichtheid op een persoonlijk 
beleefdd geloof individualiteit benadrukte, zocht men juist binnen deze piëtistische 
vroomheidd elkaar ter stichting op213. Hierbij ging kritiek op anderen gepaard met 
voortdurendee zelfbeproeving en reflectie over de eigen geestelijke staat (op 't Hof, 
1994,, p. 9-11). 

22 De onvrede tegen de Rooms Katholieke kerk uit zich vooral in kritie k op de dogmatiek, de 
kerkregering,, de eredienst en de waardering van de Heilige Schrift 
2100 Het Nederlandse Pietisme haakt in op de volgende elementen van de middeleeuwse devotie en 
mystiek::  de verzaking van de wereld; de afsterving van het vlees; de trappen waarlangs het gevallen 
Adamskindd opklimt tot zijn oorspronkelijke staat; de weg tot het volkomen leven in gemeenschap met 
God;;  de vereniging van de ziel met Christus; de bestrijding van zedelijke en kerkelijk e misstanden; het 
primaatt  van het beginsel van de daad ten opzichte van de daad zelf; de geestelijke ervaringen en 
aanvechtingen;;  de ootmoed en de nederigheid; de lijdzaamheid; de liefde tot God en tot de naaste; het 
dagelijkss lezen van goede lectuur, de dagelijkse meditatie en het dagelijks gebed; de extase en mystiek; 
hett  verzet tegen overdaad; de bruidsmystiek; het zelfonderzoek het convcntikeldom; de persoonlijke 
vroomheidd en de onmiddellijk e gemeenschap met God; het vermijden van werelds gezelschap en 
goddelozee gesprekken; het in de wereld maar  niet van de wereld zijn; het opschrijven van treffende 
passagess die men leest, ten einde ze later  te overdenken; centrale plaats voor  de heiliging; zelfcontrole 
(Op'tHof,1987,p.599). . 
2111 Hierbi j  verwijst de term pietisme naar  het streven naar  'echte*  vroomheid binnen een bestaande 
maarr  als verworden ervaren geloofsgemeenschap. Het openbaarde zich binnen en vanuit het 
protestantismee dat ontstond in het verlengde van de Reformatie van de zestiende eeuw. Dit piëtisme 
looptt  parallel aan een algemene cultuurtren d van individualisering en privatisering die zichtbaar  werd 
inn de Renaissance en de Verlichting. Deze trend zet in de moderne tij d door. 
2122 Het sola gratia, sola scripture en het sola fide. 
2133 Van Deursen en Schutte(1996, p.2) geven aan dat dankzij  Luther  de Bijbel voor  gelovigen 
toegankelijkk  was geworden, dat wil zeggen voor  hen die de kunst van het lezen machtig waren. Hoewel 
dee leesvaardigheid in de Nederlanden betrekkelijk hoog was, werd ze toch niet bij  allen gevonden en 
daarbijj  kwam dat lezen nog niet hetzelfde is als verstaan. Dus vormden zich "al spoedig groepjes van 
mensenn die samen de bijbel lazen en bespraken. Een georganiseerd netwerk zat er  niet achter. De 
oudstee groei was spontaan. Informele onderlinge contacten waren er  natuurlij k wel. (...) Zo 
ontwikkeldenn zich overal verwante vormen van doen en denken, zonder  dat er  een uitgedacht systeem 
aann ten grondslag lag". 
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Dee wortel van het piëtistische element van deze vroomheid wordt reeds gevonden 
bijj  Calvijn (1509-1564). Bekend met en beïnvloed door  de kerkvaders (bijv . 
Bernardus)) en de Moderne Devotie214 hecht Calvijn grote waarde aan het 
toepassendee werk van de Heilige Geest in de mens. Toch is het niet Calvijn maar 
Bezaa (1519-1604)215 die door  zestiende en zeventiende-eeuwse theologen geciteerd 
wordt.. In de theologie van Beza krijg t de gelovige met zijn gevoelens meer 
aandacht.. De verbrijzelin g van het ik van de gelovige door  de Wet wordt tot een 
voorwaardee voor  het geloof. Ook zou de belofte en aanbieding van het heil slechts 
geldenn voor  hen die geloven en zich bekeren (een element dat terugkomt in de 
kerkscheuringg van 1953). Bepaalde geschriften van Beza kunnen gezien worden als 
eerstee uitingen van piëtisme (op 't Hof, 1987). 

Kendee de invullin g van het reformatiestreven aanvankelijk een sterk Frans element, 
inn het begin van de zeventiende eeuw neemt de invloed van het Engelse en Schotse 
puriteinss pietisme toe. De geloofs(r)emigratie21'  vanuit Engeland naar  de 
Nederlandenn droeg hieraan bij . 
Doorr  de puriteins piëtistische invloeden veranderde het pietisme in de Nederlanden 
quaa inhoud van aard. De puriteinse piötistica kenden namelijk een ver 
doorgevoerdee beschrijving van het ingekeerde leven. De praktij k der  godzaligheid, 
toegepastt  op het persoonlijk-, gezins- en maatschappelijk leven was in 
voorschriftenn tot in detail uitgewerkt. Puriteins piëtistische invloeden worden 
zichtbaarr  in de plaats die de bekeringsgeschiedenis, de sabbatsviering, de 
prediking217,, de nadruk op meditatie en alleenspraak ten dienste van de 
zelfbespiegelingg en de mystieke geloofsbeleving, in gaan nemen (Graafland, 1983, 
p.. 1-17). Rond de jaren dertig van de zeventiende eeuw neemt het aantal piëtistisch 
getintee geschriften van vaderlandse bodem toe2" . 
Doorr  het theocratisch karakter  van de gereformeerde godsdienst krijg t het 
Nederlandsee pietisme een eigen karakter  dat onderscheiden is van dat van de 

2144 Kenmerkend voor  de Moderne Devotie is haar  praktische spiritualitei t Ze wilde, middels de weg 
vann een ascetisch leven en een gevoelige vroomheid komen tot een innerlijk e en uiterlijk e heiliging van 
hett  dagelijks leven. 
2133 Beza was aanvankelijk juris t maar  sloot zich in 1548 aan bij  de beweging van Calvijn . Hij  werd op 
lateree leeftijd predikant, hoogleraar  Grieks en rector. In deze hoedanigheid schreef hij  verschillende 
strijdschriften .. Hij  raakte betrokken bij  polemieken tussen Calvinisten, Lutheranen en Rooms-
Katholieken.. Hierin verdedigde hij  de Calvinistische leer  (Vicaire, 1986, p.331) . Met name zijn 
vooropstellenn van de dubbele predestinatie, zijn grote nadruk op de menselijke beleving van het heil 
binnenn een uitgewerkte heilsorde en zijn kritie k op de ethische en religieuze stand van zaken onder  de 
gereformeerdenn van zijn tij d zijn van invloed geweest op de gereformeerde leer  (Op 't Hof, 1987, p.25). 
2166 Van puriteinse geloofsvluchtelingen uit Engeland die tijdelij k in Nederland verbleven. 
2177 De prediking geschiedde volgens de classificatiemethode en behandelde het bijbelgedeelte uitvoerig 
mett  het oog op het innerlij k geloofsleven en de dagelijkse levensheiliging. 
2111 De reden voor  het zo laat tot ontwikkelin g komen van piëtistische lectuur  van eigen bodem moet 
gezochtt  worden in a) de energie en tij d die de kerkelijk e strij d vergde, b) het rondtrekkend bestaan dat 
predikantenn leidden en c) het geringe aantal plaatsen waar  gereformeerde geschriften officieel het licht 
mochtenn en konden zien. Verder  achtte men het belangrijk de eigen positie to.v. andere geloofstradities 
duidelij kk  te maken. Men wijdd e zich daarom liever  aan geschriften van dogmatische aard. 
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omringendee landen. Vanaf 1608 raakt het meer betrokken bij de maatschappij, de 
politiekk en de kerk. Dit hangt samen met het feit dat steeds meer niet-predikanten 
eenn rol gingen spelen bij het uitdragen van de piëtistische inzichten. De typisch 
Nederlandsee invulling van het piëtistische gedachtegoed wordt aangeduid met de 
termm Nadere Reformatie219. 

Eindd zestiende begin zeventiende eeuw. 
Inn 1588 werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevestigd. Door de 
bevoorrechtee positie die de Gereformeerde Kerk kreeg toebedeeld was de 
Republiekk de jongste creatie in een rij van protestantse mogendheden. Schotland, 
Engelandd en Duitsland waren haar daarin al voorgegaan. In deze landen had de 
Reformatiee een directe omslag van Rooms-Katholicisme naar Protestantisme weten 
tee bewerkstelligen. In de Nederlanden lag er vijfti g jaar tussen de opkomst van de 
hervormingsbewegingg en de eerste aanzet tot een kerkelijke ordening. Het zou nog 
eenss dertig jaar duren voor de Nederlandse Belijdenisgeschriften en de kerkelijke 
ordeningg (DKO) op de synode van Dordrecht (1618-1619) vastgelegd werden. 

Kerkhistorischee ontwikkelingen tussen 1561 en de Dordtse synode (1618/19): 
13611 Guido de Bres formuleert, geïnspireerd op de Franse Geloofsbelijdenis 

(1359),, de Nederlandse Belijdenis des Geloofs. In deze belijdenis spreekt 
dee Bres zich uit tegenover de buitenwereld en poogt daarmee 
beschuldigingenn aan het adres van de hervormde leer te weerleggen. 
Reformatorischee grondwaarheden worden tegenover de RK leer en 
Dopersee afwijkingen gesteld. 

15633 Goedkeuring van de door Ursinus en Olevianus opgestelde catechismus, 
inn Heidelberg220. 

15688 Convent van Wezel, eerste aanzet tot formuleren van gereformeerde 
kerkorde. . 

15711 Synode van Emden: Nederlandse Geloofs Belijdenis (NGB) ondertekend, 
Heidelbergsee Catechismus in gebruik genomen en een kerkorde bestaande 
uitt 53 artikelen opgesteld. 

15733 Ppredikanten en later ouderlingen en diakenen verplicht de NGB te 
ondertekenen. . 
Opp de synodes van 1574,1578,1581,1586 en 1618-1619, worden de 
besluitenn van 1571 uitgebreid of herzien. 

1618-199 De kerkordening en de Belijdenisgeschriften voor de Nederlandse 
Gereformeerdee Kerken in Dordrecht vastgelegd. Opdracht gegeven tot het 

2199 Deze term is, in de loop van de zeventiende eeuw in gebruik geraakt en geeft duidelijk de relatie met 
dee 'eerste' Reformatie aan. 'Nader*  duidt hierbij 'verder', 'dieper', 'strikter', 'nauwkeuriger' aan. Het 
strevenn van de 'Nadere Reformatie' slaat dan op de doorwerking van de beginselen van de 
calvinistischee Hervorming oftewel de verbetering van misstanden in de Nederduits gereformeerde kerk 
(op'tt Hof, 1994, p.5; de Jong, 1992, p. 11; Groenendijk, 1985 pp. 128-134; Broeyer, 1988, pp.51-55). 
™™ De zo ontstane Heidelbergse Catechismus kent 52 afdelingen, zondagen genoemd, en gaat er van uit 
datt het leven des geloofs drie aspecten of stukken kent: het stuk der ellende, het stuk der 
verlossingg en het stuk der dankbaarheid. Deze stukken worden in het geloofsleven telkens opnieuw 
beleefd. . 
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vervaardigenn van de Statenbijbel (De Gier, 1994, pp..9-12; Kersten, 1992, 
pp.. 8-12; van der  Meiden, 1993a, pp. 88-96). 

Aann het eind van de zestiende eeuw profileren predikanten binnen de 
Gereformeerdee Kerk zich naar  kerken geloofsleer, moraal en geloofsbeleving. 
Ruimeree protestantse ideeCn kwamen tot ontwikkeling. Er  kwam onderscheid 
tussenn 'rekkelijken ' en 'preciezen'. 'Rekkelijken' lengden het strenge 
Calvinistischee gedachtegoed aan met denkbeelden van gewetensvrijheid - elke 
gelovigee heeft recht op een eigen geloof- en geloofsvrijheid - elke gelovige heeft 
rechtt  op een openlijke eredienst en organisatie. Verder  hechtten zij  grotere 
betekeniss aan een christelijk e levensgang dan aan een strikt confessioneel 
vastgelegdee kerktuchtelijk e leer. Tenslotte meenden zij  dat de mens tegenover  God 
zondigg was. Ze verwierpen de gedachte dat hij  diep verdorven is, dit vanuit de idee 
datt  iedere mens een eigen waarde meedraagt en zijn leven mede in eigen hand 
heeft.. 'Preciezen' onthielden zich van iedere mogelijkheid tot versoepeling van de 
leerr  (Schöffer, 1978, p.159-160). 

Tijdenss het twaalfjari g bestand komt de latente tegenstelling tussen 'rekkelijken ' en 
'preciezen11 tot een uitbarsting. Remonstranten en Calvinisten bestrijden elkaar  en 
eikaarss leer  openlijk. Om zowel intern als ten aanzien van de buitenwereld de 
positiee van de Gereformeerde Kerk vast te stellen en te verduidelijken wordt de 
Synodee van Dordrecht (1618/19) belegd. Hier  wordt de strij d ten gunste van de 
Calvinistenn beslecht (Zilverberg, 1980, p. 318) Het resultaat van de synode is dat 
dee Nederlandse belijdenisgeschriften, bestaande uit de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis,, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, i.e. de 
vij ff  artikelen tegen de Remonstranten211 worden vastgelegd en de Dordtse 

2211 Zij  zijn bet resultaat van een conflict dat (rond 1609) aan de universiteit van Leiden ontstaat tussen 
dee hoogleraren Gomarus en Arminius . Beiden gingen uit van Gods almacht, de kracht van het geloof-
hett  'sola fide'- en het principe van de verkiezing. De invullin g die zij  aan het principe van de 
verkiezingg gaven verschilde. Arminiu s was van mening dat de mens bij  machte is om de gave van het 
gelooff  te verwerpen en het heil af te wijzen. De mens is dus met zijn wil , verantwoordelijk voor  zijn 
eigenn heil. Gomarus was van mening dat de mens geen invloed uit kan oefenen op de bestuiten en 
verrichtingenn van God. De positie van Arminiu s hield, volgens Gomarus in dat de zekerheid van het 
gelooff  zou verdwijnen omdat het Godsbesluit afhankelijk gemaakt zou worden van menselijke 
loocheningg of aanvaarding. In 1610, na het overlijden van Arminius , stelde Wtenbogaert met 43 
anderenn een, op Arminius ' visies geïnspireerde, remonstrantie op. Met deze aan de Staten gerichte 
remonstrantiee verklaarden zij  van mening te zijn dat de confessie en catechismus altij d aan revisie 
onderworpenn moesten kunnen worden. Aan dit verzoekschrift voegden ze een vijfta l punten ten aanzien 
vann de leer  en bet verzoek om een synode en om bescherming tegen tuchtmaatregelen toe. In antwoord 
opp deze remonstrantie stelden de tegenstanders ervan (Calvinisten) een contraremonstrantie op. Binnen 
eenn tijdsbestek van enkele jaren loopt één en ander  uit tot een nationaal conflict Nog in 1618 wordt de 
synodee in Dordrecht bijeen geroepen. Op de synode werd deze strij d ten gunste van de 
contraremonstrantenn beslecht Het aantal remonstranten dat deelneemt aan deze synode is veruit in de 
minderheidd en daarmee bleef hun invloed op het verloop van de synode beperkt (De Gier, 1994, pp.9-
12;;  Kersten, 1992, pp.S-12; van der  Meiden, 1993a, pp. 88-96). 
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Keikordeningg wordt aangenomen. Daarnaast wordt opdracht gegeven tot vertaling 
vann de Bijbel in de landstaal, de later genoemde Statenbijbel. Het eerste exemplaar 
vann deze Bijbel kwam in 1637 uit. Het duurde ongeveer twintig jaar voor er op 
iederee kansel een exemplaar lag en menig gereformeerd huisgezin een kleinere 
uitgavee in huis had222. 

Dee zeventiende eeuw 
Inn de zeventiende eeuw behield de Gereformeerde Kerk de bevoorrechte positie die 
zijj  aan het einde van de zestiende eeuw had verkregen223. Langs verschillende 
wegenn werd indirecte dwang tot kerklidmaatschap uitgeoefend. Dit betekende 
onderr andere dat armenzorg slechts genoten kon worden wanneer men behoorde tot 
dee gereformeerde kerken. De scholen droegen een gereformeerd karakter maar 
warenn ook voor andere richtingen toegankelijk. Overheidsbetrekkingen waren 
alleenn beschikbaar voor hen die tot de officiële, dat wil zeggen de gereformeerde, 
kerkk behoorden. Toch verliep het protestantiseringproces in de Republiek traag. 
Katholieken,, Collegianten, Doperse, Luthersen en Remonstranten vormden in hun 
schuilkerkenn eigen religieuze gemeenschappen. Door immigratie kwamen er steeds 
meerr Joden. Het hoger onderwijs droeg bij aan de verbreiding van het 
gedachtegoedd van Descartes en Coccejus224. 
Dee pennenstrijd die de ontmoeting tussen deze geestesstromingen met zich 
meebrachtt leidde, in combinatie met een onbeperkte vrijheid van drukpers tot een 
sterkee verbreiding van het rationalisme. Om het geestelijk klimaat enigszins onder 
controlee te houden, de heterodoxie in te perken en de positie van de Gereformeerde 
Kerkk te verzekeren, kwam het in 1651 tot de 'grote vergadering*. Op deze 
vergaderingg vroegen afgevaardigden van enkele gewestelijke synoden (Calvinisten) 
omm handhaving van alle plakkaten tegen de Rooms-Katholieken225, een verbod op 
allee publieke uitingen van de joodse godsdienst en het verhinderen van de 

Omm de eigen positie ten aanzien van de remonstranten te verduidelijken worden de Dordtse leerregels 
opgesteld.. In vij f artikelen worden de 'hoofddwalingen' van de remonstranten veroordeeld en de 
zuiveree leer  vastgesteld. De vij f artikelen van de Dordtse Leerregels handelen over  de volgende zaken: 
Ar tt  1: Van de Goddelijke verkiezing en verwerping; 
Ar tt  2: Van de dood van Christus en de verlossing der  mensen door  dezelve; 
Ar tt  3 + + 4: Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier  van deze; 
Ar tt  5: Van de volharding der  heiligen. 
2222 Doordat de Staten Vertaling van de Bijbel door  het gehele land verspreid, gelezen en herlezen werd 
beïnvloeddee zij  behalve de kanseltaai ook de schrijftaal en de stijl van het Nederlands. De Staten 
Vertalingg van de Bijbel heeft daarmee bijgedragen aan het tot stand komen van een eenvormige 
Nederlandsee taal. 
2233 De overtuiging rond de straffende hand Gods leefde voort. Zowel van overheidswege als van 
kerkelijk ee zijde poogde men, middels tuchtmaatregelen en regelmatig gehouden bid- en dankdagen, de 
openbaree zonden uit te roeien, zelfreflectie te stimuleren en daarmee rampspoed te voorkomen. 
2244 Coccejus stelde vragen bij  het sabbatsgebod en meende verder  dat de leer  van verkiezing en 
verwerpingg in strij d was met het door  God liefderij k aangeboden verbond met de mensen (v.d. Meiden, 
1993a,, p. 104). 
2255 Met 'plakkaten tegen de Rooms Katholieken' wordt gedoeld op de door  de overheid ingestelde 
regelss en vastgestelde beperkingen voor  de beoefening van de Rooms-Katholieke godsdienst. 
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uitbreidingg van de overige niet-gereformeerden. 'De grote vergadering' stemde met 
allee eisen van de Gereformeerde kerken in en zo leek de Republiek een 
Gereformeerdee Statenbond (de Jong, 1978). 
Dee uitvoering van de besluiten van de 'grote vergadering' hing echter helemaal af 
vann plaatselijke overheden. Na een aanvankelijke verstrakking van het beleid, 
lietenn de Staten godsdienstoefeningen van andere dan de gevestigde kerk, al dan 
niett tegen betaling, oogluikend toe. Daarnaast gingen ze meer en meer een eigen 
koerss volgen bij het beroepen van predikanten en benoemen van hoogleraren. 
Vanuitt de behoudende kring binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk groeide het 
protestt tegen deze staatsinmenging in kerkelijke zaken en de 'geestelijke 
misstanden'' die door een inzettende 'verslapping van de leer' het daglicht zagen. 
Reedss aan het einde van de zestiende eeuw wezen onder anderen Teellinck, en later 
Voetius,, van Lodenstein, Koelman en W. a Brakel erop dat de reformatie van 
geloofsleerr en kerkorde vergezeld zou moeten gaan van een reformatie van leven 
enn geloofsbeleving. Daarmee was de toon voor de Nadere Reformatie gezet (de 
Jong,, 1978). 

Conventikels s 
Dee 'verslapping' van en heterodoxie in de leer leidde niet slechts tot protest in de 
kringg der theologen. Bij het 'gewone' (vrome) volk leidde het tot samenkomsten in 
kleinee kring. In de 17* eeuw neemt het aantal conventikels06 toe. Ontstaan vanuit de 
lidmatenn en huiscatechese stond aanvankelijk bijbeluitleg centraal. In de loop van 
dee 17e eeuw verschuift de aandacht echter naar het vertellen van geestelijke 
ervaringen.. Schriftlezing, psalmgezang en gebed bleven veelal bewaard. Voor 
velenn vervingen de oefeningen binnen het gezelschap de institutionele kerk. Zo 
konn het dat de conventikels als de inwendige kerk, waar de zuivere leer 
geproclameerdd werd door door-God-geleerde-mensen, tegenover de uitwendige 
kerkk kwam te staan. Hierdoor ging het vrome volk de kerkelijke ambten en het 
theologischee onderwijs anders waarderen. Men ging de inwendige roeping -
hett door God geleerd zijn belangrijker achten dan de kerkelijke roeping die 
iemandd uitoefende. 
Opp de synode te Leiden (1629) werd aandacht besteed aan de gevaren en 
consequenties2277 van deze huisoefeningen. Middels reglementering poogde men de 
invloedd van conventikels aan banden te leggen. Getuige de uitspraken van de 

2266 Het feit dat mensen elkaar  opzochten in conventikels, ook wel vrij e groepen genoemd, was eerder 
eenn kenmerk van de tij d dan specifiek voor  de gereformeerde godsdienst. Conventikels kwamen niet 
alleenn bij  'rechtzinnige' Gereformeerden voor, maar  ook bij  zogenaamde 'ketters*  als de 
Doopsgezinden,, Pontianen, Collegianten en Spiritualisten (Schram, 1983, p. 52). Hier  refereren wij , 
wanneerr  we het woord conventikel gebruiken, echter  aan conventikels van 'rechtzinnige' 
Gereformeerden. . 
2277 We noemen: subjectivisme, machtsmisbruik door  'door  God geleerde' personen, geen toezicht op 
dee leer, ontkrachting van de noodzaak van kerkelijk e organisatie. 
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classiss Den Haag in 166922*  slaagde men hier echter niet in. De scherpte van de 
maatregelenn van 1669 werd bepaald door het streven om de invloed in te perken 
diee uitging van de mystieke en anti-kerkorganisatorische theologie van Jean de 
Labadie2299 (Rijswijk, 1983, pp. 25-27; Schram, 1983, pp. 50-69). 

Dee Nadere Reformatie 
Dee Nadere Reformatoren, ook wel de Oude Schrijvers230 genoemd, stonden een 
reformatiee voor die verder ging dan een reformatie van leer alleen. Ze beoogden 
verdiepingg en verbreding van de zestiende-eeuwse hervorming. IJverend voor een 
innerlijkee doorleving van de Gereformeerde leer en persoonlijke levensheiliging 
trachttenn de Nadere Reformatoren te komen tot een radicale en totale heiliging van 
allee terreinen des levens (Brienen, 1993b, pp. 200-201; 1983, pp.109-116; 
Graafland,, op 't Hof & van Lieburg, 1995). De Reformatie als beginpunt van een 
langerr durend proces waarvan de eigen beweging een voortzetting was, behoefde in 
hunn ogen correctie en aanvulling. 
Dezee aanvulling werd in de periode 1650-1750 onder andere gevonden in 
waardevollee elementen uit de kerk en de vroomheid van de Moderne Devotie, met 
namee in De Imitatione Christi van Thomas è Kempis (Graafland, 1988, pp. 47-71; 
1993,, pp. 103-111; op 't, Hof, 1982, pp. 93-106; van 't Spijker, 1989, pp.27-36). 
Aann de geschriften van de Moderne Devotie gaf men een Gereformeerd tintje. Zo 
werdd een leesvolgorde van hoofdstukken voorgesteld die afweek van de opzet van 
hett boek. De leesvolgorde volgde de gereformeerde dogmatiek. Daarnaast gaf men 
aann woorden die ontleend zijn aan het Roomse kerkelijke leven een Nader 
Reformatorischee uitleg. Tenslotte pleegde men censuur op andere boeken van 
dezelfdee schrijver wanneer deze in strijd waren met de eigen opvattingen. 
Dee invloed van de geschriften van de Moderne Devotie op het werk der Nadere 
Reformatorenn blijf t beperkt tot overname van praktische oefeningen in vroomheid 

Omm de grote toename aan en invloed van conventikels enigszins in bedwang te houden en toezicht 
opp de gepropageerde leer  te kunnen houden, besloot de classis Den Haag in 1669 dat: 
-- De namen van de mensen die aan conventikels deelnamen bij  de kerkenraad bekend moesten zijn. 
-- De conventikels openbaar  moesten zijn. 

 De bijeenkomsten door  de plaatselijke predikant geleid moesten worden. 
-- Alleen de Heidelbergse Catechismus gebruikt mocht worden. 
-- Niemand de predikant in de rede mocht vallen. 
-- De conventikels niet langer  dan een uur  mochten duren (v.d. Meiden, 1993a, p. 111; Rijswijk , 1983, 
p.28). . 
2299 Jean de Labadie, een tot de gereformeerde kerk overgegane Jezuïet, stond een kerkverband van ware 
gelovigenn voor. Zij n volgelingen kwamen in kleine besloten gemeenschappen van ware, overtuigde 
gelovigenn bijeen om zich te oefenen in persoonlijke vroomheid, gebed en bijbeloverdenking. Op deze 
bijeenkomstenn werd er  in tongen gesproken en was er  sprake van religieuze extase. Na 
tuchtmaatregelenn werd De Labadie in 1669 afgezet Zij n gezichtspunten hadden toen echter  al ingang 
gevondenn in de bevindelijke stroming binnen de gereformeerde kerk en het gezelschapswezen (De 
Jong,, 1978, pp. 235-236; van der  Meiden, 1993a, pp. 108-110; Rijswijk , 1983, pp. 30-31). 
2300 Hierbi j  denken we aan schrijvers als: Willem Teellinck (1579-1629); Gisbertus Voetius (1589-
1676);;  Jodocus van Lodenstein (1620-1676); Jacobus Koelman (1632-1695) en Wilhelmus è Brakel 
(1635-1711). . 
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enn ideeën rond de gezindheid waarmee deze oefeningen uitgevoerd dienden te 
worden. . 

Dee Nadere Reformatie was een kerkelijk e beweging231. Ze wordt gekenmerkt door 
hett  streven naar  theocratie, de hantering van kerkelijk e tucht, de sabbatvisie, de 
sabbatspraktijkk  en haar  puriteinse aard. Het pietisme werd omgezet in procedurele 
enn inhoudelijke reformatieprogramma's. Niet alleen werden alle zaken die 
hervormingg behoefden systematisch aan de orde gesteld, ook de wijze waarop de 
hervormingg werkelijkheid moest worden werd uitgewerkt Naast publicatie van 
reformerendee actiebeogende programma's dienden de pleitbezorgers van de Nadere 
Reformatiee hervormingsvoorstellen in bij  de Staten. Ze benadrukten het belang van 
eenn voortgaande reformatie waarbij  ze aantekenden dat veranderende tijden vragen 
omm andere prioriteite n en aandachtspunten. De Gereformeerde leer  diende 
gehandhaafdd te worden. De kritisch-reactionair e opstelling leidde ertoe dat men het 
leven,, de praktij k der  godzaligheid, belangrijker  achtte dan de leer  (op 't Hof, 
1994,, pp. 24-30). 
Inn de achttiende eeuw verliest het Gereformeerde pietisme van de Nadere 
Reformatorenn zijn praktische gerichtheid. Het richt  zich dan meer  op het innerlij k 
ervarenn van de Gereformeerde heilsleer  en krijg t een meer  passief karakter. De 
belevingg volgt dan de bekeringsweg zoals deze door  de Gereformeerde heilsorde 
wordtt  voorgeschreven en sluit daarom minder  goed aan bij  de vroomheid van vóór 
dee Reformatie (Graafland, 1988, pp. 57-60,68-69). 

Dee achttiende eeuw 
Inn de loop van de achttiende eeuw wint de rationeel-empirische denktrant terrein. 
Optimismee en vertrouwen in menselijk kunnen, nemen toe. Binnen de 
Gereformeerdee Kerk ontstaan drie stromingen: 1) een verlicht-kritisch e stroming 
diee onder  invloed staat van Verlichtingsideeën en er  van uit gaat dat men er  door 
redelijkk  denken toe zou komen een opperwezen te erkennen en deugdzaam te gaan 
leven;;  2) een verstandelijk-verdedigende stroming die aan de universiteiten 
beoefendd wordt maar  binnen de grenzen van de belijdenis bleef en 3) een 
bevindeüjk^-onderscheidendee stroming die met name door  de Nadere 
Reformatorenn en piëtisten uit de achttiende eeuw beoefend wordt. In deze laatste 
stromingg legt men zich in de prediking van het woord toe op de toepassing van 
hett  woord aan het hart van de mens, dat wil zeggen op de persoonlijke 
belevingg van het heil. 

2511 Dit wil zeggen dat zij  zich binnen de kerkelijk e kaders bewoog. Een breuk met de kerk zou door  hen 
gezienn worden als een ontkenning of verwerping van wat de Heere aan Nederland had verleend: 
ramdijkdewonderiijkcoverwummgopSoanjeaU^^ ramdijkdewonderiijkcoverwummgopSoanjeaU^^ 
2322 De aanduiding 'bevindelijk '  geicfoiineerd doet in de jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn 
intrede.. Janse (1985) duidt er  een stroming binnen de gereformeerde gezindte mee aan. Deze stroming 
kenmerktt  zich door  de gerichtheid op doorleving of bevinding van de godsdienst Dat wij  deze term 
hierr  hanteren om een stroming in de 18* eeuw aan te duiden heeft als doel de continuïteit van het op 
doorlevingg of bevinding gericht zijn zichtbaar  te maken. 

309 9 



Bijlagee 1 

Inn reactie op de langzaam doorsijpelende invloed van het Verlichtingsdenken op 
dee gereformeerde theologie en vanuit een behoefte aan een meer  bewogen beleven 
vann het evangelie, neemt het aantal (orthodoxe) vromen dat zijn toevlucht zoekt in 
conventikelss toe. 

Onderr  invloed van de Verlichtin g vinden er  structurele wijzigingen plaats op het 
gebiedd van het geestelijk leven in de Republiek. Toch houdt zowel de rampspoed 
bezwerendee politiek van kerk en overheid, als de bevoorrechte positie die de 
Gereformeerdee Kerk in de Nederlanden heeft, tot ver  in de achttiende eeuw stand. 
Dee hulp van de Staten wordt ingeroepen bij  het slechten van leergeschillen; de 
Statenn stellen geld ter  beschikking voor  een nieuwe psalmberijming; en de 
predikantstraktementenn worden door  de Staten betaald. Naarmate de eeuw vordert 
blijk tt  het voor  de orthodoxie echter  steeds moeilijker  om de medewerking van 
regentenn te verwerven in hun strij d tegen de heterodoxie. In 1796 wordt naar  Frans 
modell  een strikt e scheiding tussen kerk en staat afgekondigd. De Gereformeerde 
Kerkk verliest haar  bevoorrechte positie (van Gelder, 1965; de Jong, 1978; Schutte 
1978). . 

Hett  Nederlandse piëtisme. 
Inn de zeventiende-eeuwse beweging der  Nadere Reformatie wist men zich met 
elkaarr  verbonden door  een grote gemeenschappelijkheid in vroomheid. In de 
achttiendee eeuw komen de accentverschillen233 die er  altij d zijn geweest duidelijk 
aann het licht. Het bronnenmateriaal waaruit de predikanten voor  hun predikaties 
putten,, beperkt zich tot een deel van de eigen traditie. Het religieus beleven wordt 
tottot  een systeem: een bepaalde heilsordelijke en zelf gestructureerde belevingsweg 
wordtt  tot norm gesteld. 
Hett  theocratisch streven strekt zich niet langer  uit over  het gehele Nederlandse 
volk,, maar  beperkt zich tot de kerk en de kleine krin g van overtuigden. Het 
reformatiestrevenn verliest haar  programmatische activiteit. De blik verengt, het 
geloofslevenn verinnerlijkt . Het voelen komt naast het denken te staan en wordt tot 
criteriu mm van waarheid. 
Inn de piëtistisch gezinde gezelschappen neemt de reflectie op het persoonlijk geloof 
eenn belangrijke plaats in. Steeds nauwkeuriger  kan men, op basis van de 
bevindelijkee beleving, onderscheiden tussen een wéér  geloof en geloof dat niet 
waarr  is (Graafland, 1987,pp. 37-53; Zwemer, 1992, pp. 49-52). 

Inn de Nadere Reformatie wordt het geestelijk leven uiteengelegd in trappen en stadia. De 
verschillendee schrijvers en predikanten nemen echter  geen eensluidende positie in ten aanzien van de 
plaatss die de uitverkiezing en de wedergeboorte in de Gereformeerde leer  in zouden moeten nemen. Er 
ontstaann accentverschillen in de prediking. Zo kon men onder  het gehoor  komen van: een 
kenmerkenpredikingg (waarin de kenmerken van de verschillende stadia in het geestelijk leven nader 
aangeduidd en toegelicht werden); een prediking waarin de schuldervaring centraal werd gesteld; een 
predikingg waar  getoofszekerheid benadrukt werd; of een prediking waar  de noodzaak van het komen 
tottot  geloofszekerheid ontkend werd. 
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Dee negentiende eeuw: protesterende vromen. 
Aann het begin van de negentiende eeuw wordt het maatschappelijk en politiek 
klimaatt in Nederland niet alleen gekenmerkt door spanningen en conflicten tussen 
noordd en zuid, maar ook door financiële problemen, een achtergebleven industriële 
ontwikkelingg en grote verschillen tussen arm en rijk. Zowel de verschillen als de 
oorlogenn en natuurrampen die in het begin van de negentiende eeuw plaatsvonden 
werdenn geïnterpreteerd als de wil van God. Evenals in voorgaande eeuwen 
herkendee men Gods slaande hand in de wederwaardigheden die over het volk 
kwamen.. Door gebeurtenissen en maatschappelijke verschillen aan de wil van God 
toee te schrijven bleven structurele maatregelen uit. Men achtte een gematigd en 
verdraagzaamm Christendom voorwaarde voor een gelukkige volksontwikkeling. Het 
culturelee klimaat in het vroeg negentiende-eeuwse Nederland wordt gekenmerkt 
doorr een conservatisme waarvan het verlangen naar rust en de angst voor revolutie 
dee drijfveren zijn. 

Maatschappelijkee ontwikkelingen in de periode 1795-1816: 
17955 De fluwelenrevolutie betekende een breuk met het door de 

gereformeerdee religie gestempelde verleden. 
17966 De nationale vergadering voerde grondwettige scheiding tussen kerk en 

staatt door. 
17988 Kerkgenootschappen dienden voortaan financieel zorg te dragen voor 

hunn voorgangers en gebouwen. Er vond een evenredige verdeling van 
kerkenn en pastorieën plaats. 

18011 Napoleon Bonaparte meende dat ieder volk een eigen godsdienst moest 
hebbenn die in handen was van de regering: a) tot nationaal eigendom 
verklaardee kerkelijke goederen zouden gebruikt worden voor het 
betalenn van traktementen en b) kerkgenootschappen mochten hetgeen ze 
aann het begin van eeuw bezaten, behouden. 

1806-18100 Lodewijk Napoleon wilde de kerk weer onderdeel van de 
staatsdienstt maken. 

1813-18400 Koning Willem 1 verleende aan alle bestaande godsdiensten gelijke 
rechten.. De openbare beoefening van de godsdienst kon niet langer 
wordenn belemmerd, tenzij deze de openbare orde of veiligheid zouden 
verstoren.. Willem I streefde naar een vaderlandse Hervormde Kerk 
(geenn staatskerk) naar Lutheraans model. 

18166 Willem I vaardigde het algemeen reglement voor het bestuur van de 
Nederlandsee Hervormde Kerk uit Hiermee was de naamsverandering 
vann gereformeerde kerk naar Nederlandse Hervormde Kerk een feit In 
ditt reglement werd de Dordtse Kerkorde opzij gezet, de ambtelijke 
zelfregelingg van onderop vervangen door besturenregering van bovenaf, 
dee classes en provinciale synodes van de gereformeerde kerk werden 
ontbondenn verklaard, en de staat kreeg het voogdijschap over de kerk. 
Hiermeee zou een verlicht godsdienstbegrip binnen de kerk gaan 
functioneren.. Het reglement getuigde van nauwelijks enige binding aan 
Schriftt of Belijdenis, bovendien verplichtte het kandidaten de 
proponentsformulee te ondertekenen. Daarin verbond de proponent zich 
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tee houden aan 'de leer, welke overeenkomstig04 Gods Heilig Woord in 
dee aangenomen formulieren van enigheid der  Nederlandsche 
Hervormdee Kerk is vervat'. Vanuit de classicale vergaderingen van de 
Nederlandsee Hervormde Kerk tekende men bezwaar  aan tegen het 
reglement235.. Uiteindelijk bleek de invoering van het reglement de 
voedingsbodemm voor  binnenkerkelijk verzet (Reveil) en Afscheiding. 

Inn gemeenschappen van orthodoxe vromen groeit het verzet tegen de 
verworvenhedenn van de revolutie en de geest der  Verlichting. In 1823 verschijnt 
vann de hand van Isaac da Costa Bezwaren tegen den Geest der Eeuw. Het is een 
strijdschrif tt  tegen de heersende burgerlijk e zelfgenoegzame protestantse vroomheid 
diee "geen diepten van ellende kende, noch de blijdschap der  verlossing uit pure 
genade""  (van Deursen &  Schutte, 1996, p.55)236. De Bezwaren van Da Costa waren 
opp allerlei punten reactionair  van toonzetting en contrarevolutionair  van inhoud 
(vann Deursen &  Schutte, 1996, p.58). Evenals Bilderdij k is da Costa een 
woordvoerderr  van de beweging die aangeduid wordt als het Réveil237. Vanuit het 
theocratischh ideaal doet het Réveil een appèl aan de natie en een oproep tot 
bekeringg binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Hun opvattingen vonden 
middelss geschriften de weg naar  het volk en vormden daar  een klankbodem voor  de 
volksee religiositeit der  vromen. Daarmee had het Réveil een brede en diepe 
uitwerkin gg op het geestelijk leven. Toch leidde het uiteindelijk niet tot 
kerkreformatorischh herstel. 

2344 Het bleek onduidelijk of men onder  'overeenkomstig' verstond dat men zich aan de formulieren van 
enigheidd der  Nederlandsche Hervormde Kerk verbond 'omdat' of 'voor  zover*  deze leer  in 
overeenkomstt  met Gods woord is. 
2355 Niet alleen was het reglement niet uit 'de boezem der  kerk' opgekomen, bracht het een klein getal 
aann de macht en opende het de weg tot partijstrij d en scheuring, het maakte de handhaving van de leer 
onzeker,, doordat de regering onbepaalde invloed uit kon oefenen en de synode grote bevoegdheden 
kreeg. . 
2366 Van Deursen en Schutte omschrijven de geest der eeuw als volgt: de kerk was verburgerlijk t Ze 
preektee burgermans denkbeelden en idealen. Een burgermans moraal ook. Ze steunde het 
beschavingsoffensieff  dat door de Maatschappij  tot Nut van 't Algemeen was ingezet en ook in de 
onderwijswetgevingg was vastgelegd. Predikanten, kerkenraadskden, kerkbesturen: ze representeerden 
dee burgerklasse. (...) er  zijn aanwijzingen voor  een verminderde aandacht voor  een strikt e uitoefening 
vann de kerkelijk e tucht Van een puriteinse zondagsviering was bij  velen geen sprake. (...) Het is 
onmogelijkk  zelfs maar  bij  benadering vast te stellen hoe diep het supranaturalisme in de Hervormde 
Kerkk was doorgedrongen en hoe wijd de boven geschetste gezindheid verbreid was. Het in 1816 
opgelegdee algemeen reglement gaf dezelfde sociale elite die staat en samenleving beheerste ook het 
gezagg in de kerk (van Deursen en Schutte, 1996, pp. 56-58). 
237237 Het Reveil herstelde de Bijbel als huisboek en levensbron: de bijbellezing met uitleg in de krin g der 
gelijkgezinden,, met gemeenschappelijke zang en gebed was hen dierbaar. Het filantropisch werk van 
hett  Réveil legde de grondslag van de christelijk e sociale actie in Nederland. De bijbelse heilsboodschap 
wass immers voor  zowel enkeling als gemeenschap gezondmakend. In concrete tegenspoed -
watersnood,, epidemie, economische malaise - herkenden zij  de tuchtigende en straffende hand van God 
diee oordelen bracht over de zonden van de natie. De vroomheid van het Réveil omvatte 
gehoorzaamheidd aan beide tafelen der  Wet, liefde tot God en tot de naaste, innig en praktisch tegelijk 
(vann Deursen & Schutte, 1996, p. 60). 
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Hett  protest van eenvoudige vromen, samenkomend in conventikels, vond geen 
gehoorr  bij  politieke of kerkelijk e overheden. De kernpunten van hun geloofsleer 
werdenn verwoord in de geschriften van Baron van Zuylen van Nijenvelt. Van 
Zuylenn benadrukte dat de drie-ene Verbondsgod het enige principe der  zaligheid is; 
datt  de mens niets bij  kan dragen aan zijn zaligheid; dat God op het hoogst 
verheerlijk tt  en de mens tot het diepst vernederd dient te worden; en dat er  slechts 
verzoeningg is voor  de van eeuwigheid verkorenen. Ds. De Cock uit Ulrum 
herkendee zich in de geschriften van Van Zuylen. Hij  kwam tot de conclusie dat de 
Nederlandsee Hervormde Kerk in vervallen staat verkeerde en herstel behoefde. Hij 
verwerktee zijn opvattingen in zijn preken, catechisaties en publicaties. Rondom zijn 
persoonn vormt zich een gemeenschap van gelovigen. 

Dee kerkhistorische ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw bespreken 
wee onder  aanduiding van nummers die corresponderen met de nummers in het 
overzichtt  van kerkhistorische ontwikkelingen op pagina 320. 

1)) 1834 Ds. H. de Cock maakte zich los van de Hervormde Herk. Aan de 
losmakingg was gevangenschap, schorsing en veroordeling voorafgegaan. Met de 
'Actee van afscheiding en wederkering' werd de losmaking bezegeld. Op de 
afecheidingg van ds. De Cock volgde die van ds. Scholte. In relatief korte tij d werd 
eenn groot aantal Afgescheiden Gemeenten geïnstitueerd231. Hun bestaan was echter 
niett  gelegitimeerd. De in het algemeen reglement toegezegde vrijhei d van 
godsdienstt  betrof immers slechts bestaande kerkgenootschappen. Andere 
godsdienstigee groepen dienden voor  een gelegitimeerd bestaan eerst de vrijhei d aan 
tee vragen. Daar  de Afgescheidenen van mening waren dat ze geen nieuwe 
godsdienstigee groepering vormden maar  terugkeerden naar  de aloude 
Gereformeerdee Kerk van de Dordtse synode, weigerden ze tot een dergelijke 
aanvraagg over  te gaan23*. De losmaking uit de Nederlandse Hervormde Kerk leidde 
tott  vervolging van hen die zich tot de Afscheiding rekenden. In 1836 werd een 
koninklij kk  besluit uitgevaardigd waarin men ontbinding van de Gereformeerde 
Kerkk eiste en samenkomsten van meer  dan twinti g mensen verbood tenzij  hiervoor 
vrijhei dd was aangevraagd. Met deze besluiten poogde men rust en vrede in het 
koninkrij kk  te bewaren. Hoewel de Afgescheidenen elkaar  vonden in het verzet 
tegenn de vrijheidsaanvraag bestond er  interne verdeeldheid over  het ambtsgewaad, 
dee oefenaarskwestie, de psalmberijming, het kerkbegrip en de kerkorde240. 

mm Naast de Cock en Scholte hadden ook ds. Brummelkamp en ds. Joffers zich afgescheiden. 
2399 Het indienen van de vrijheidsaanvraag betekende ook dat men zowel de naam als de aanspraak op 
kerkelijk ee goederen zou moeten laten vallen. 
2400 We willen de aard van deze punten van verdeeldheid kort toelichten: 
Hett  ambtsgewaad van predikanten bestond uit een bef, steek en kuitbroek . Nu wilde een aantal 
predikantenn bef en kuitbroek afschaffen en vervangen door  een 'gewone' zwarte broek met slipjas. Een 
aantall  predikanten had hier  principiël e bezwaren tegen. 
Ookk bestonden er  verschillende posities ten aanzien van de status van de oefenaar  oefende deze nu wd 
off  geen ambt uit? En hoe diende er  vorm gegeven te worden aan zijn positie? Voor  alle duidelijkheid zij 
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2)) 1838 Ds. Scholte vraagt de vrijheid aan. Een aantal gemeenten volgde zijn 
voorbeeld.. Samen vormden ze de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. 
3)) 1844 De Afgescheidenen houden vast aan hun weigering de vrijheid aan te 
vragen.. Zij institueren de Gereformeerde Kerk onder het Kruis (GKoK). In de loop 
derr tijd ontstonden er binnen de kerken die tot de GGoK behoren, drie richtingen. 
Zee onderscheidden zich naar de plaats die de verkiezing in de prediking in moest 
nemen:: de Drentse richting, die inzake de uitverkiezing de theologie der Nadere 
Reformatiee zeer strak volgde, de Gelderse richting, die meer het welmenend 
aanbodd van de genade benadrukte en een middengroep. Tussen hen woedde een 
jarenlangee strijd rond de invulling van een theologische opleiding. 
4)) 1853 De overheid kondigt de 'wet op de onderscheidene kerkgenootschappen' 
af.. Deze wet hield in dat kerkgenootschappen erkend konden worden zonder dat ze 
dee vrijheid aan zouden vragen. Dit betekende overigens niet dat er sprake was van 
gelijkee berechting. 
5)) 1869 De Christelijke Afgescheiden Gemeenten verenigen zich met een deel van 
dee Gereformeerde Kerken onder het Kruis zich onder de naam Christelijke 
Gereformeerdee kerken. 
6)) 1886 Onder leiding van Abraham Kuyper treedt een groot deel uit de 
Nederlandsee Hervormde Kerk. Het was met name de leer van de veronderstelde 
wedergeboorte2411 die tot deze Doleantie leidde. 
7)) 1892 Het samengaan van de dolerende gemeenten en een deel van de 
Christelijkee Gereformeerde Kerk leidt tot het ontstaan van de Gereformeerde 
Kerkenn in Nederland. Het overblijvende deel van de Christelijke Gereformeerde 
Kerkk bleef onder de naam Christelijke Gereformeerde kerken bestaan. In de 
Christelijkee Gereformeerde Kerken keerde men zich af van de leer van de 
verondersteldee wedergeboorte en de in de Gereformeerde Kerken in Nederland 
aanwezigee actieve cultuurbeschouwing. 

hierr  gezegd dat een oefenaar  iemand is die op grond van singuliere gaven het woord voert, dat wil 
zeggenn hier  geen opleiding in heeft gehad noch als predikant bevestigd is. 
Tenn derde willen we wijzen op de in 1773 ingevoerde psalmberijming. Hoewel deze berijmin g 
rijmtechnischrijmtechnisch als een verbetering moet worden beschouwd had ze het stempel van de tij d der 
martelarenn verloren, daarnaast werden er  woorden in gehanteerd die aan de Verlichtin g ontsproten 
waren.. Voor  een aantal gemeenten vormde dit reden genoeg om deze berijmin g af te wijzen en vast te 
houdenn aan de berijmin g van Datheen (1566). Overigens werd en wordt in bevindelijke krin g het 
zingenn van gezangen in kerkdiensten met uitzondering van 12 goedgekeurde (lof)gezangen, unaniem 
afgewezen. . 
Vann de verdeeldheid rond kerkbegrip en kerkorde, tenslotte, getuigen de discussies over  al dan niet 
aanvragenn van de vrijheid , de noodzakelijkheid en mate van organisatie binnen het kerkverband etc. De 
geschiedeniss rond ds. Scholte en de strij d tussen de Drentse en Gelderse zijn hier  een voorbeeld van. 

Kortt  gezegd houdt de leer  van de veronderstelde wedergeboorte in dat men er  vanuit gaat dat ieder 
menss een kind van God is, tenzij  het tegendeel blijk t In reactie op deze, door  met name Kuyper 
geformuleerde,, theologie wordt in orthodox gereformeerde gemeenschappen de uitverkiezing, i.e. de 
leerr  der  predestinatie, stringenter  uitgewerkt en sterker  benadrukt Hier  meent men dat de mens er 
vanuitt  moet gaan dat hij  door  de val in Adam door  God verworpen is, tenzij  het tegendeel blijk t Dit 
zouu zichtbaar  worden in de bekering. 
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Naastt  de Christelij k Afgescheiden Gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder 
hett  Krui s bestonden er  vanaf 1840 ook zelfstandige gemeenten. Deze zelfstandige 
gemeentenn organiseerden zich veelal rond één persoon. Ds. Ledeboer  uit 
Benthuizenn was één van de predikanten waaromheen zich verschillende gemeenten 
organiseerden.. Hij  verklaarde zich tegen de aanvaarding van de reglementen, de 
ondertekeningg van de dubbele proponentsformule en de gezangen. De positie van 
dee oefenaars en de psalmberijming maakte deelname aan de Kruisgemeenten voor 
hemm onmogelijk. Ledeboer  zocht aansluiting bij  eenvoudige vromen. Hij  eiste een 
nauwgezettee levenspraktijk en vond stichting belangrijker  dan lering. In zijn 
predikingg verliet hij  zich dan ook op inspraken in zijn hart. 
Inn Van Dijk e en Bakker  vond hij  zijn opvolgers. Tussen deze beiden ontstond 
echterr  onenigheid en daarmee werd de toon gezet voor  de extreem 
individualistischee kerkopvatting binnen de kruisgezinde zelfstandige gemeenten. 
(Bakker,, 1984; Bos, 1953; Florijn , 1991; van Gelder, 1965; Hofinan, 1977; Janse, 
1985;;  De Jong, 1978; van der  Meiden, 1993; van der  Zwaag, 1984; Zwemer, 1992) 

Dee Afscheiding 
Mett  de Afscheiding kwam de in conventikels gehanteerde geloofsleer, en daarmee 
hett  gedachtegoed van de Nadere Reformatie, weer  in een kerkelij k kader  (Meeuse, 
1985,, pp. 165-178; Schram, 1983, pp. 50-69). Daarmee werd echter  ook de 
particularitei tt  van het conventikelwezen, waarin voorganger  en volksaard beiden 
hunn invloed deden gelden, in het kerkelij k leven geïntroduceerd. Binnen de kerken 
vann de Afscheiding ontstond dan ook een veelvoud aan geloofsbelevingen, 
liggingen242.. De prediking door  de mannen van de Afscheiding staat overigens 

Onderr  l igging verstaan we een bepaalde interpretati e of uitwerkin g van de geloofsleer. De 
l iggin gg van een predikant of gemeente werd (wordt) voornamelijk bepaald door  de positie die 
aangenomenn wordt ten aanzien van: de uitverkiezing, de wedergeboorte en de praktische christelijk e 
levenswijze.. Liggingen worden aangeduid met het begrippenpaar  'zwaar' (wettisch-voorwaardelijk, 
lijdelijk )) en 'licht '  (de eis om te geloven en het gebruik van de middelen benadrukkend, of weinig 
aandachtt  aan de zondekennis bestedend.). (Janse, 1993, p.65; van der  Meiden, 1993a, p. 21; Zwemer, 
1992,, pp. 52-56) 
Dee mogelijke posities op de hierboven genoemde elementen uit de leer  werken overigens niet 
beperkendd ten aanzien van elkaar. Zo bestaan er  gemeenten en predikanten die een 'zware' positie 
innemenn ten aanzien van de uitverkiezing maar  'licht '  zijn in praktische christelijk e levenswijze, en 
anderee gemeenten en predikanten die op beiden een 'zware' positie innemen. Zwemer geeft aan dat in 
verschillendee l iggingen onderscheiden elementen benadrukt worden hetgeen een andere 
levenspraktijkk  ten gevolge heeft Liggingsverschillen over  de wedergeboorte kunnen de meer  of 
minderr  strikt e levenshei l ig ing beïnvloeden. In 'wettische' gemeenten (met hun nadruk op 
schuldbesef)) dienen de strikt e leefregels de rechtvaardiging. In een lijdelijk e theologie benadrukt men 
datt  de levensheiliging een moeilijk te volbrengen opgave is die niet door  menselijke inspanning maar 
veeleerr  door  genade bewerkstelligd moet worden. (Zwemer, 1992, p.55). De complexiteit van de 
l iggingenn binnen de gereformeerde gezindte neemt toe wanneer  men bedenkt dat de l igging in 
eenn gemeente niet altij d correspondeert met die van de predikant en zijn prediking en dat er  binnen een 
gemeentee verschillende l iggingen vertegenwoordigd kunnen zijn. Daarnaast zijn typische 
verschijningsvormenn van de geloofsbeleving regionaal bepaald. Zo is men in Zeeland 20 goed als 
onbekendd met de vierschaar  beleving*, omdat daar  de beleving van een schoksgewijze bekering, in 
overgangenn met langdurige tussenpozen gebruikelijk is. De rechterstoel Gods is hierbij  de laatste 
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niett los van de bevindelijke geloofsleer die in de zestiende en zeventiende eeuw 
ontwikkeldd was. Vele predikanten waren in het bezit van de boeken der Oude 
Schrijverss en hanteerden de door hen gepresenteerde geloofsleer in predikaties en 
dee kerkelijke strijd. De nadruk in de prediking lag evenals in de achttiende eeuw op 
dee beoefening van de persoonlijke praxis piëtatis, dat wil zeggen op de persoonlijke 
belevingg van de gemeenschappelijke belijdenis. 

Discontinuu met de zeventiende en achttiende-eeuwse ontwikkelingen is de 
Afscheidingg kerkelijk georiënteerd243. Men zocht de Nederlandse Hervormde Kerk 
tee vernieuwen en te herstellen. Toen dit binnen de Nederlandse Hervormde Kerk 
onmogelijkk bleek, achtte men afscheiding noodzakelijk. Men benadrukte het belang 
enn de zegening die voor land en volk zou uitgaan van de aanwezigheid van een 
kerkk die is wat ze zou moeten zijn. Hiermee schiep ze voor zichzelf de ruimte om 
buitenn de volkskerk een eigen genootschap te vormen. 
Inn haar kerkelijke oriëntatie is de Afscheiding dogmatischer dan het 
gezelschapswezen,, men erkende het gezag van de belijdenisgeschriften en de drie 
formulierenn van enigheid. Daarnaast benadrukte men, in tegenstelling tot het 
conventikelwezenn orde en regel, studie en organisatie. (Brienen, 1986, pp. 16-23; 
Starreveld,, 1984, pp. 93-120; Zwemer, 1992, pp. 52-56) 

Dee twintigste eeuw 
Hett begin van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door industrialisering en 
toenemendee emancipatie van het volk. Het aantal mensen dat zich afzijdig houdt 
vann kerkelijke ceremonieën en bijeenkomsten neemt toe. Deze trend van 
secularisatiee en oriëntatie op andere religieuze tradities, resulterend in een vaag 
algemeenn religieus bewustzijn en een tolerant humanisme, zet met name na de 
tweedee wereldoorlog door. In reactie hierop klinken, vanuit orthodox protestantse 
kringg waarschuwingen tegen het cultuurklimaat. In trouw aan de Dordtse vaderen 
profilerenn zij zich door wereldmij ding. Aanvankelijk onder de bezielende leiding 
vann ds. Kersten ontwikkelt zich binnen de Nederlandse samenleving een 
bevindelijkee zuil. In deze zuil reageert men niet alleen op gebeurtenissen en 

overgang.. (Zwemer, 1992, p.54) Dat men langzamerhand toch bekend werd met andere l iggingen en 
geloofsbelevingenn was door  gezamenlijke voorgangers, lectuur  van preken en de binnenscheepvaart. 
Overigenss was het niet ongebruikelijk om op de zaterdag af te reizen naar  een gemeente alwaar  een 
predikantt  van eigen l igging stond. 
**  De vierschaar  houdt in dat de mens tijdens zijn leven ervaart voor  de rechterstoel van God 
gedaagdd te worden en daar  zijn schuld en doodsstaat moet beleven en dat deze mens dan mag ervaren 
datt  Christus als borg tussen beide treedt en zich beroept op zijn borgstellende werk in zijn lijden aan 
hett  krui s ter  vergeving van de zonden van de mens. Dat de mens daar  ervaart dat Christus ook voor  de 
zondenn van hem persoonlijk geleden heeft. 
2433 Dit houdt in dat er  in de negentiende eeuw een speciale waarde toegekend wordt aan de kerk als 
instituutt  De kerk wordt gezien als de draagster  van een voor  land en volk heilzame leer  en dient 
daaromm een speciale plaats in het maatschappelijk leven in te nemen. Eén en ander  is geheel in 
overeenstemmingg met de functie die de kerk zich van de zestiende tot de negentiende eeuw in het 
bestrijdenn van en omgaan met rampspoed had toegeëigend. 
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ontwikkelingenn in 'de buitenwereld' maar  ook in eigen gelederen houdt men 
ontwikkelingenn nauwlettend in de gaten244. 

Wee vervolgen de puntsgewijze beschrijving van de kerkhistorische ontwikkelingen, 
dee nummers corresponderen met de nummers in het overzicht van kerkhistorische 
ontwikkelingenn op pagina 320. 

8)) 1906 Een aantal Hervormde gemeenten en predikanten bundelt zich onder  de 
naam::  Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging der  waarheid jn de 
Nederlandsee Hervormde Kerk. Zij  kiezen er  voor  om binnen de Nederlandse 
Hervormdee Kerk te blijven en doen daar  een oproep tot terugkeer  naar  de 
gereformeerdee belijdenis en de Dordtse Kerkorde. Ze wijzen het gebruik van 
gezangenn in de kerkdienst af, een klein aantal gezangen is goedgekeurd voor 
gebruikk  in de eredienst. In geloofsbeleving weten zij  zich nauw verbonden met 
Naderee Reformatie, Reveil en Afscheiding. 
9)) 1907 Ds. Kersten weet de verschillen in opvatting tussen de Kruisgemeenten en 
dee Ledeboeriaanse gemeenten te overbruggen. Ambtsgewaad en psalmberijming 
vormenn niet langer  een sta-in-de-weg. Het kerkgenootschap der  'Gereformeerde 
Gemeenten11 wordt geïnstitueerd. 
Niett  alle Ledeboeriaanse gemeenten gaan mee in de vereniging. Zij  vrezen (met ds. 
Boone)) dat kerkelijk e activiteiten afbreuk zouden doen aan het bevindelijk leven 
enn staan een minder  strakke kerkelijk e organisatie voor. Samen vormen zij  het 
kerkverbandd der  Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
10)) 1922 Zelfstandige gemeenten, ontstaan na kerkscheuringen dan wel zich 
groeperendd rond een bepaalde predikant organiseren zich in de Federatie van Oud 
Gereformeerdee Gemeenten. 
11)) 1948 Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Federatie van Oud 
Gereformeerdee Gemeenten verenigen zich onder  de naam Oud Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland. 
12)) 1953 Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
komtt  het tot een kerkscheuring rond de vraag of in de prediking het aanbod van 
genadee welmenend gedaan kan worden, wetend dat het aanbod alleen bij  de 
uitverkorenenn effectief wordt. In dit conflict zijn ds. Kok en ds. Steenblok de 
sleutelfiguren.. Uit deze onenigheid ontstaat het kerkverband der  Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland243. 

2444 Zo acht men de Gereformeerde Bond inmiddels 'licht' . Ze wordt gezien als een gevaar  voor de 
zuiverheidd van de leer en vanuit deze optiek heeft men vanuit de krin g van de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland eigen leerzuivere, scholen te gesticht ( Roos e.a. 1994). In hoofdstuk drie 
hebbenn we het Reformatorisch Dagblad aangewezen als een medium dat een voorname rol speelt in de 
meningsvormingg rond ontwikkelingen in 'eigen' kring . 
2433 Beide kampen in het conflict claimden de naam van het kerkgenootschap voor  zichzelf. 
Gemakshalvee wordt, in de volksmond de meerderheidsgroep aangeduid als de Gereformeerde 
Gemeentenn en de andere groep als de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. 
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13)) 1980 binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland komt het wederom 
tott een scheuring, ditmaal concentreert het conflict zich rond het door Van den 
Bergg gemaakte onderscheid tussen levendmaking en wedergeboorte. Van 
wedergeboortee is alleen dan sprake wanneer iemand geloofskennis van Christus 
heeft.. Het nieuw ontstane kerkverband zal bekend worden onder de naam 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland (Buiten Verband). ( Bakker, 1984; Bos, 
1953;; Florijn, 1991; Van Gelder, 1965; Hofman, 1977; Janse, 1985; De Jong, 
1978;; Van der Meiden, 1993, Van der Zwaag, 1984; Zwemer, 1992) 

Inn de twintigste eeuw duurt de grote variëteit aan liggingen binnen de 
verschillendee Gereformeerde Gemeenten voort. In de geloofsleer weet men zich 
verbondenn met de Nadere Reformatoren. Naast de Statenbijbel en de 
belijdenisgeschriftenn nemen de geschriften van de Oude Schrijvers en de 
predikatiess uit de 19' en 20e eeuw een belangrijke plaats in. Zij vormen een met 
voorliefdee gehanteerde bron voor de predikaties in de vele leesdiensten die in 
bevindelijkee kring gehouden worden. Voor individuele reflectie vinden 
levensbeschrijvingenn van predikanten en bekeerlingen, boeken rond de 
geschiedeniss van plaatselijke kerken of van het gehele kerkgenootschap gretig 
aftrek.. Daarnaast is er de afgelopen dertig jaar een stroom aan min of meer 
gepopulariseerdee lectuur rond bevinding, levensheiliging, dogmatiek, de 
geloofswegg op de markt gekomen. Hierin worden in begrijpelijk en hedendaags 
Nederlands,, de kernpunten van de geloofsleer van de Oude Schrijvers en de 
mannenn der Afscheiding beschreven. Eén en ander dient de individuele (reflectie 
over)) bevindelijke praxis piëtatis te begeleiden en te stimuleren. Met deze 
geschriftenn en de regelmatig gehouden bezinnings- en vormingsdagen voorziet men 
inn middelen waarmee men binnen de eigen zuil tot een individuele positiebepaling 
komt. . 

Samenvattend d 
Inn vier eeuwen bevindelijk gereformeerde vroomheid wordt telkens opnieuw de 
oproepp gehoord het leven in het licht van de Bijbel te herijken. Aanvankelijk was 
dezee oproep vooral reactief en verbonden met verzet tegen de Spaanse 
overheersing.. In de Nadere Reformatie werd zij tot een praktisch vormgegeven 
uitingg van vroomheid. Onder invloed van het conventikelwezen werd de oproep 
verstaann als betrekking hebbend op het innerlijk van de mens. De versplintering 
vann het kerkelijk leven in de negentiende en de institutionalisering in de twintigste 
eeuww leidden tot dogmatisering en een grotere nadruk op orthodoxie. Daarmee 
keerdee het reactivisme, zij het in milde vorm, terug. De reactiviteit die kenmerkend 
iss voor de bevindelijke vroomheid roept telkens op tot terugkeer naar de oorsprong, 
vasthoudenn aan 'de zuivere waarheid'. 
Inn de bevindelijke levensbeschouwing werken tot op heden een aantal elementen uit 
hett middeleeuwse wereldbeeld door, met name het zichtbaar worden van Gods 
handd in de wederwaardigheden die over land en volk komen. De verwevenheid van 
dee vroomheidsgeschiedenis met ontwikkelingen in de Nederlandse staat heeft ertoe 
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geleidd dat men in bevindelijke krin g veronderstelt dat Nederland een uitzonderlijk e 
positiee heeft gekregen in het Godsbestuur. Dit wordt zichtbaar  in de houding ten 
aanzienn van het koningshuis. In discussies met andere groeperingen en in reacties 
opp de tijdgeest worden ervaren tegenstellingen aangeduid en getypeerd in termen 
vann stromingen waartegen men zich van oudsher  afzet: dus als Remonstrants of 
Arminiaans.. Ook de noodzaak om met Gods hulp verworven posities en privileges 
veiligg te stellen, wordt met een beroep op het verleden en de ontvangen genade 
verdedigd. . 
Inn deze en andere zaken zien we hoe de vroomheidsgeschiedenis doorwerkt in de 
hedendaagsee bevindelijk gereformeerde levensbeschouwing en -praktijk . Op grond 
vann het verleden worden specifieke uitingsvormen en gedragspatronen hoog 
gewaardeerdd en met een beroep op een bepaalde interpretati e van bijbelgedeelten 
gelegitimeerd.. Misschien dat hier  de vraag gesteld mag worden waaraan het 
vroomheidsgehaltee van bepaalde godsdienstig gelegitimeerde gedragingen geijkt is. 

Gehanteerdee afkortingen in het overzicht van pagina 320 
DPP - Doopsgezinde Broederschap 
RBB = Remonstrantse Broederschap 
ELKK  - Evangelisch Lutherse Kerk 
NHKK  = Nederlandse Hervormde Kerk 
GKK  = Gereformeerde Kerken in Nederland 
CGKK  = Christelijk e Gereformeerde Kerken in Nederland 
GGNN (BV) = Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) 
GGNN - Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
GGG = Gereformeerde Gemeenten 
OGGG = Oud Gereformeerde Gemeenten 
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