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Bijlagee 2. Beschrijving der  kerkgenootschappen 
Dee geïnterviewden voor  het onderzoek naar  de wijze waarop de weg der 
bekeringg het (geloofsleven van bevindelijk gereformeerden structureert, waren 
afkomstigg uit de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederlandd en de Oud Gereformeerde Gemeenten. Hoewel er  leerinhoudelijk grote 
overeenkomstenn bestaan tussen deze verschillende kerkgenootschappen, is er 
variati ee in onder  andere de ruimt e van de prediking en de positie en de 
achtergrondd van de predikanten. In deze paragraaf geven we een typering van de 
kerkgenootschappen.. De(kerk)historische achtergronden van en ontwikkelingen in 
hett  gereformeerde beleven werden in bijlage 1 beschreven. 

Dee Gereformeerde Gemeenten 
Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika hadden in 2003 
101.0088 leden, waarvan 53.955 belijdende leden; 55 predikanten en 156 
gemeenten.. Zij  vormen daarmee het grootste kerkgenootschap van de drie met 
gemeentenn verspreid over  het hele land, met uitzondering van het vanouds Rooms 
Katholiekee zuiden. In het noorden is het kerkgenootschap beperkt 
vertegenwoordigd d 
Hett  kerkgenootschap is in 1907 ontstaan uit een samenvoeging van de 22 
Ledeboeriaansee gemeenten (waarvan 15 gelegen in Zeeland en 7 in Zuid Holland) 
enn de 14 gereformeerde gemeenten onder  het Kruis . De laatste lagen meer 
verspreidd over  het land: 'twee in Overijssel, vij f in Gelderland, één in Utrecht, twee 
inn Noorden drie in Zuid-Holland en één in Friesland'( Zwemer, 2001, p.45). Tussen 
dezee gemeenten waren verschillen in geloofsbeleving, maar  dat werd niet 
belangrijkk  gevonden. 'Men herkende bij  elkaar  de drang om in de preken de 
bekeringg centraal te stellen' (Zwemer, 2001, p.45). Onder  leiding van ds. Kersten 
begonnenn deze gemeenten elkaar  beter  te kennen en middels het kerkblad de 
SaambinderSaambinder probeerde hij  de gemeenten tot een eenheid om te vormen. Ds. Kersten 
namm een middenpositie in tussen ervaringsbepaaldheid en orthodoxie. Zij n streven 
naarr  een organisatorische eenheid ging gepaard met een strakke dogmatisering. 
Daarbijj  kreeg de leer  van de uitverkiezing veel aandacht Ondanks dit streven naar 
eenheidd kennen de Gereformeerde Gemeenten een variëteit aan ligging. 
Dee Gereformeerden Gemeenten hebben een eigen praktijkgericht e 
predikantenopleiding.. Voor  toelating tot deze opleiding moet het door  de 'student 
inn spe' afgelegde getuigenis van zijn246 bekering en zijn roeping tot het predikambt 
doorr  het curatorium als 'waar  en voldoende' beoordeeld zijn. Doordat de leden van 
hett  curatorium voor  onbeperkte duur  gekozen zijn, oefenen zij  grote invloed uit op 
dee ligging van het toekomstige predikantenbestand. Ook de aan deze opleiding 

Alteenn mannen worden tot de opleiding toegelaten. 
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lesgevendee predikanten drukken een stempel op de theologische gekleurdheid van 
hett  predikantenbestand. 
Kenmerkendd is de groeiende maatschappelijke betrokkenheid die men vanaf 1945 
binnenn de Gereformeerde Gemeenten ten toon spreidt247. De Gereformeerde 
Gemeentenn kennen naast catechisatiegroepen ook een jeugdbeweging en andere 
kerkelijk ee vormingsactiviteiten. 

Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
Dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland (ontstaan in 1953 als een afsplitsing 
vann de GG) hadden in 2003 20.854 leden, waarvan 9.839 belijdend leden; vij f 
predikanten,, waaronder  één emeritus predikant en 53 gemeenten. 
Inn tegenstelling tot de Gereformeerde Gemeenten kennen de Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland vrijwel geen verschillen in ligging. Kenmerkend is hun 
strengee leer  en levensopvatting. Binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
gaatt  men er  vanuit dat er  geen 'algemeen, welmenend, onvoorwaardelijk aanbod 
vann Gods genade' voor  alle hoorders der  prediking is. Dit betekent dus dat het heil 
slechtss aan de uitverkorenen aangeboden worden. Deze restrictie maakt dat 
individuelee gelovigen huiverig staan ten aanzien van de toeëigening van het heil: je 
zouu immers met een ingebeelde hemel naar  de hel kunnen gaan. 
Dee drieenvijfti g gemeenten worden door  vier  predikanten en een emeritus predikant 
bediend.. Hierdoor  zitten mensen vaak in leesdiensten, waar  men preken van 19e en 
20cc eeuwse predikanten en van Oude Schrijvers leest. Door  het tekort aan 
predikantenn blijven kinderen veelal lange tij d ongedoopt en worden ook 
begrafenisdienstenn niet noodzakelijkerwijs door  een predikant geleid. 
Hett  kerkelij k leven wordt sterk gekleurd door  individuele personen (ambtsdragers). 
Zoo is onder  invloed van de prominente plaats, die ds. Mallan de afgelopen decennia 
binnenn dit kerkgenootschap innam, het theologisch denken sterk gekleurd door  de 
doorr  hem benadrukte kennis van de ellende en de verdorven staat van de 
mens. . 
Ookk de Gereformeerde Gemeenten in Nederland kennen een eigen 
predikantenopleiding.. Deze kan het best getypeerd worden als een meester-leerling 
verhoudingg tussen de toonaangevende predikant en voorman binnen het 
kerkgenootschapp (tegenwoordig zijn dit ds. Mallan en L.M.P. Scholten (deze op 
basiss van opleiding, hij  heeft theologie gestudeerd aan de VU)) en de student. 
Voordatt  men echter  tot deze opleiding wordt toegelaten, moet men in het 
curatoriumm getuigenis van de eigen bekering en roeping af kunnen leggen. 
Binnenn de Gereformeerde Gemeenten in Nederland neemt het appèl op de 
samenlevingg steeds meer af24*. Het lijk t er  op of men in deze krin g de hoop op 

2477 Deze maatschappelijke betrokkenheid komt met name daar  aan het licht waar  de eigen positie in 
gevaarr  komt en de zondigheid van de mens steeds minder  op de voorgrond treedt 
2411 Dit in tegens'telling*  tot de Gereformeerde Gemeenten waar  men zich, zoals we gezien hebben, in de 
afgelopenn decennia steeds sterker  bewust is geworden van de maatschappelijke taak die ook voor 
bevindelijkee gelovigen is weggelegd. 
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verbeteringg van de (kerkelijke en geestelijke) situatie in Nederland heeft opgegeven 
enn men geneigd is het heil als gerealiseerd te beschouwen. Hierbij lokaliseert men 
ditt heil binnen eigen kring (daarbij gaat het voornamelijk om de meest zuivere 
weergavee en de meest strikte opvatting van de leer) en wel aan de hand van 
voornamelijkk uiterlijke kenmerken. Op basis hiervan ziet men zich genoodzaakt het 
isolementt te bewaren en te consolideren249 (Zwemer, 1992, p. 211). Zo heeft men 
eenn eigen weekblad, De Wachter Sions, en eigen scholen en instellingen voor 
bejaardenn en gehandicaptenzorg. Jeugdverenigingen kent men echter niet. In de 
ontwikkelingg van een eigen zuil ziet men zich geremd door de omvang en sociale 
samenstellingg van de groep: mensen die kaderfuncties zouden kunnen vervullen 
ontbrekenn veelal. In de toekomst wordt dit mogelijk anders, want ook in GGN 
kringg wordt de onderwijsachterstand ingehaald. 
Overigenss klinkt (zowel binnen als) buiten de kring der Gereformeerde Gemeenten 
inn Nederland de vraag of de grote nadruk op zuiverheid, striktheid en waarheid (in 
dee absoluutheid die deze termen veronderstellen, zeker wanneer een mens zich 
gesteldd ziet tegenover een rechtvaardige God) niet tot een veruiterlijking van het 
geloofslevenn leidt en de letter de geest doodt. 

2499 Ook binnen GGN krin g heeft men zich de afgelopen jaren bezonnen op de achtergrond en de 
noodzakelijkheidd van de zich steeds sterker  profilerende eigen zuil (Roos e.a., 1994). Voor  het 
vasthoudenn aan en profileren van het eigen kerkgenootschap en de daaruit voortkomende eigen zuil 
beroeptt  ds. Mallan zich in een redevoering (Mallan, 1994, 70-89) op wonderlijk e gebeurtenissen en 
goddelijkee sturing en bekrachtiging. Hiermee lijk t hij  terug te grijpen op het eeuwenlang gelegde 
verbandd tussen rampspoed en Gods straffende hand. 
'Menn heeft mij  nu gevraagd of ik wat persoonlijke indrukken zou willen geven. Welnu, er  is in dat 
intervieww in Koers ook gezegd, in een kop boven het interview: 'God heeft die scheuring gewild.* 
Inderdaadd ik heb gezegd, wij  hebben die scheuring niet gezocht en niet begeerd, we hebben alles 
gezochtt  en getracht om te behouden, maar  het mocht ons niet gelukken en uiteindelijk is het dan zover 
gekomenn dat wij  de synode hebben moeten verlaten. Wij  konden niet anders meer. Ik heb 's nachts bij 
dr.. Steenblok geslapen en 's morgens stond ik op en ging naar  beneden. Ik bekeek zo die mooie pastorie 
enn die kerk en dacht bij  mijzelf: 'Die zal hij  zeker  wel verliezen.'  Maar  ik werd bepaald bij  Jefta hoe 
datt  hij  de Efraïmieten de veren van de Jordaan afnam en ik kreeg te geloven dat, al zou dr. Steenblok 
kerkk en pastorie moeten verliezen, hij  die toch weer  terug zou krijgen. Dat heb ik hem ook verteld. Het 
iss ook zo gegaan dat het voor  de rechtbank in Rotterdam geweest is. Deze heeft bepaald dat het 
kerkgebouww en de pastorie in het bezit moesten blijven, voorlopig van de gereformeerde gemeenten 
synodaal,, maar  tegelijk de bepaling eraan verbonden dat het bodemgeschil moet worden uitgezocht en 
datt  de zaak dus nader  aanhangig zou moeten worden gemaakt bij  een hogere rechtbank. (...) ik ben bij 
dee rechtszitting in Rotterdam geweest en daar  deed zich ook dit voor  dat de advocaat van de synodale 
gemeentee dr. Steenblok verschrikkelij k omlaag heeft staan halen. Dat deed mij  zeer. Maar  wat zeer 
opmerkelijkk  is: niet lang daarna verongelukte deze advocaat. (...) Toen aan dr. Steenblok kerk en 
pastoriee ontnomen werden, heeft men hier  ds. Verhagen beroepen. Hij  heeft het beroep aangenomen 
naarr  Gouda. Dr. Steenblok moest verhuizen naar  elders. Hij  kwam 's avonds thuis als hij  gepreekt had 
enn dan zat ds. Verhagen daar  in de serre met een lange pijp , erg uitdagend. Dan zei dr. Steenblok alleen 
maarr  'Ach Heere u weet het.'  In 1959 kreeg dr. Steenblok kerk en pastorie weer  terug en ds. Verhagen 
moestt  de pastorie verlaten. Ik meen dat hij  maar  veertien dagen meer  geleefd heeft, ik ga daar  verder 
maarr  niet op in, maar  dit heeft hij  echt niet meer  kunnen overleven. Zulke merkwaardige dingen 
hebbenn er  dus plaatsgevonden (Mallan, 1994, p. 86-88). 

323 3 



Bijlagee 2 

Oudd Gereformeerde Gemeenten 
Hett kerkgenootschap 'Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland' heeft in 2003 
plusminuss 18.500 leden (een landelijke kerkelijke statistiek ontbreekt), zeven 
predikantenn en achtenvijftig gemeenten. Het is ontstaan door samenvoeging van 
gemeentenn afkomstig uit uiteenlopende bevindelijke deettradities, die ieder 
gekenmerktt worden door een individualistische instelling. Dit maakt dat het 
kerkgenootschapp een grote predikantgebonden verscheidenheid aan liggingen 
kentt en er een zekere tolerantie ten aanzien van andere richtingen bestaat. 
Daarr men zich middels historische banden verwant weet met andere tradities, 
schuwtt men het niet om kerkdiensten van andere kerkgenootschappen te bezoeken 
off  een, uit een ander kerkgenootschap afkomstige predikant, van gelijke ligging te 
vragenn om een dienst te leiden. 
Voortvloeiendd uit de traditie van het gezelschap vormt de persoon van de 
voorganger,, of dit nu een predikant is of een gezaghebbende ouderling, het 
samenbindendee element binnen een gemeente. Men heeft een afkeer van 
dogmatiserenn en hecht aan een gemoedelijke, vermanende en stichting beogende 
prediking,, waarin het bevindelijke en gevoelige element sterk benadrukt wordt. 
Engelsee en Schotse puriteinse schrijvers vormen een gewaardeerd oriëntatiepunt 
voorr zowel leken als predikanten. 
Ondankss de historisch gegroeide afteer van een strakke kerkelijke organisatie 
groeitt men de afgelopen decennia toe naar een voorzichtig aanvaarden van de 
hoedanigheidd als georganiseerd kerkgenootschap. Zo heeft men sinds 1977 een 
eigenn kerkblad en richtte men in 1979 een kerkelijk bureau op. Hoewel predikanten 
nogg steeds op basis van singuliere gaven aangesteld worden, heeft het 
kerkgenootschapp sinds 1975 een eigen, eenvoudige, op de praktijk gerichte 
predikantenopleiding.. Overigens wordt de toestemming tot preken vanuit de classis 
enn niet vanuit een landelijke organisatie gegeven. Ook het aanvaarden van een 
kerkelijkk verenigingswezen is een plaatselijke kwestie. In een relatief gering aantal 
gemeentenn gaat men hiertoe over. 
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