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Het DNA van de Vrijmaking 
 

Het zijn spannende tijden voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 

Onenigheid over koers en positiebepaling heeft er toe geleid dat er ter rechterzijde twee nieuwe 

kerkverbandjes zijn ontstaan. Aan de andere kant nemen (nog veel meer) mensen afscheid, voor wie 

de ontwikkelingen niet snel genoeg, of niet genoeg naar hun zin gaan. 

Met de teloorgang van de vrijgemaakte zuil (de ontmanteling van de gereformeerde organisaties) 

lijken deze kerken in een identiteitscrisis te zijn geraakt.  

Midden in deze crisis dienen nieuwe problemen zich aan: rond de prediking en de liturgie, rond 

ethische vragen als huwelijk, samenleven en homofilie, rond de rol van man en vrouw in de kerk. 

Je kunt soms snakken naar de dagen van weleer, toen via de kerkelijke pers voorlichting werd 

gegeven en richting gewezen. 

Nu zijn veler ogen gericht op de synode van Meppel (2107), die een aantal hete hangijzers moet 

smeden. 

Moet smeden? Is dat wel zo? Worden de vrijgemaakte kerken daardoor gekenmerkt dat zij via hun 

organen een antwoord geven op elke vraag? En wordt van de kerkleden vervolgens verwacht dat zij 

deze leiding volgen? 

De geschiedenis leert anders. 

 

Het ontstaan van de GKv 

 

Na de Vereniging van de Christelijke Afgescheiden Gemeenten en de Dolerende Kerken in 1892 brak 

er een periode van consolidatie en bloei aan voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. De twee 

bloedgroepen mengden zich niet vanzelf, maar de hobbels werden min of meer soepel genomen. 

Het begin van de twintigste eeuw was ook de tijd van grote leiders. Met name Abraham Kuyper heeft 

deze verenigde kerken hun identiteit gegeven. Organisatorisch, maar vooral ook door zijn theologie. 

Maar als de leiders sterven, barst de strijd om de opvolging los.  

Een grote en invloedrijke stroming stelde alles in het werk om de erfenis van Kuyper te koesteren en 

uit te bouwen. Je zou zelfs wel kunnen preken van een zekere canonisering van deze erfenis. De 

zogenaamde gereformeerde beginselen dreigden de aandacht voor de gereformeerde confessies te 

overvleugelen. 

Tegen deze massieve meerderheid groeide verzet. 

Ik ga nu voorbij aan de breuk die in 1926 geleid heeft tot de kerken in hersteld verband (Geelkerken, 

Buskus): dat is een verhaal apart. 

In de twintiger jaren van de 20e eeuw kwam een andere beweging op. Theologen en wetenschappers 

op het gebied van filosofie en pedagogiek maakten zich los uit het leerhuis van Kuyper en gingen, 

met het oog op hun vakgebied, de Bijbel opnieuw en verfrissend lezen. 

Een van de monumenten van deze ontwikkeling is de uitgave van de Korte Verklaring van de Heilige 

Schrift, waardoor ook gewone kerkleden toegang kregen tot de gereformeerde Bijbeluitleg. 

Een ander gevolg is geweest een verandering van preekstijl. De traditionele preek had dikwijls een 

exemplarisch karakter: voorbeelden uit de Bijbel werden de hoorder ten voorbeeld gesteld. Een 

nieuwe preekstijl noemde zichzelf heilshistorisch: van Genesis tot Openbaring is alle prediking 

verkondiging van de Christus.  



2 

 

Al onderzoekend stelden de theologen van deze richting ook de erfenis van Kuyper onder kritiek. 

Spreekbuis van deze richting werd het blad De Reformatie, waarin Klaas Schilder de eerste trompet 

voerde. 

Deze ontwikkelingen brachten onrust teweeg bij de leidende klasse in de kerk. Zij beschouwden de 

ideeën van Schilder en de zijnen als een gevaar voor de kerk en de theologie. En dus gingen zij in de 

tegenaanval.  

Het spitste zich toe, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, op een aantal theologische 

strijdpunten. De voornaamste zijn: 

 De leer over verbond, wedergeboorte en doop 

 De pluriformiteit van de kerk 

 De onsterfelijkheid van de ziel 

Dit debat werd voornamelijk via de pers gevoerd. Dat betekent dat ook de gewone, meelevende 

kerkganger zich een mening kon vormen. En dat gebeurde dan ook, met name via de 

studieverenigingen. 

Helaas bleef het niet bij debat en meningsvorming. 

Vanwege de veroorzaakte onrust meenden sommige kerken er goed aan te doen de strijdpunten op 

de kerkelijke agenda te zetten. Zo kwam er een proces op gang, dat niet meer te keren was. 

 Meningsverschillen werden leergeschillen 

 Leergeschillen leidden tot leeruitspraken 

 Leeruitspraken moesten worden onderschreven door ambtsdragers 

 Ambtsdragers die dat weigerden werden geschorst en afgezet 

De tuchtmaatregelen van synodes zijn in 1944 de aanleiding geworden van het ontstaan van de 

vrijgemaakte kerken. 

 

Waarom vrijgemaakt? 

 

De vrijmaking is dus ontstaan omdat synodes de kerken dwongen positie te kiezen in een theologisch 

debat. Onze vrijgemaakte ouders en grootouders hebben dat geweigerd. Dat wil dus niet zeggen dat 

zij tegen de opvattingen van Kuyper en voor die van Schilder kozen. Nee, zij wilden niet gebonden 

zijn aan leerstellingen die door een bepaalde richting waren bedacht. 

De Bijbel is aan mondige kerkleden gegeven. Uiteraard bestaat het gevaar dat je de Bijbel naar je 

eigen inzicht uitlegt. Tegen dat bezwaar wapenen gereformeerde kerken zich via de binding aan de 

Formulieren van Eenheid. Maar binnen die veilige omheining moet er dan wel vrijheid van exegese 

(uitleg van de Bijbel) zijn. 

Deze vrijheid, in verbondenheid met het gereformeerd belijden, vormt het DNA van de 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. 

Dat betekent dat wij elkaar herkennen op basis van dit fundament; en elkaar verdragen op al die 

terreinen waarop we van mening verschillen. 

 

Na 1944 

 

Zijn wij na 1944 dit DNA trouw gebleven? 

De kerkelijke breuk heeft als gevolg gehad dat de vrijgemaakte kerken zich op hun nieuwe identiteit 

hebben moeten bezinnen.  



3 

 

Principieel luidde de stelling dat zij gewoon gereformeerd zijn gebleven; de praktijk ontwikkelde zich 

in een andere richting. Er groeide een strak georganiseerd kerkelijk leven, dat in de samenleving de 

vorm aannam van een eigen zuil. 

Dat ging niet zonder slag of stoot. Het grootste trauma is de breuk in de 60er jaren, waarna de 

Nederlands Gereformeerde Kerken hun eigen weg gingen. 

De vraag is of deze breuk nodig was geweest, als men zich meer bewust was geweest van het DNA 

van de Vrijmaking. Zeker, er waren thema’s aan de orde, die de belijdenis van de kerk raakten. De 

opvattingen van ds. B. Telder is er één van. Er is echter ook een scenario denkbaar waarbij kerkelijke 

vergaderingen bepaalde opvattingen afwijzen, en tegelijk met geduld en wijsheid de bezwaarden 

tegemoet treden. 

Veel verschillen van mening in die tijd werden echter op de spits gedreven, zonder dat ze het 

belijden van de kerk raakten: naar welke school je jouw kinderen stuurde, op welke politieke partij je 

stemde, welke krant je las. Allemaal thema’s die het wantrouwen voedden en de sfeer vergiftigden. 

Als partijen elkaar de ruimte hadden gegund om op die thema’s van mening te verschillen, was de 

breuk niet zo diep en zo omvangrijk geworden. En dan waren ze wel trouw gebleven aan het DNA 

van de Vrijmaking. 

 

Nu kun je elkaar niet in alles vrij laten. 

Als er opeens een adoptiegolf over Nederland vloeit, moet je een standpunt bepalen over het dopen 

van die kinderen. Als de roep steeds sterker wordt om vrouwen mee te laten stemmen bij de 

kerkelijke verkiezingen, dan vraagt dat om een besluit. 

Dat zijn zaken waarin de confessie niet voorziet. Maar dat betekent nog niet dat de kerkelijke 

beslissingen het gewicht van leeruitspraken krijgen. Ook al verandert de praxis er door, niemand 

wordt in geweten gebonden. Gelukkig maar, want in beide gevallen hebben opeenvolgende synodes, 

met de Bijbel in de hand, tegenstrijdige uitspraken gedaan. 

 

De les voor vandaag 

 

Een aantal buitenlandse kerken en bezwaarde kerkleden vermanen de vrijgemaakte kerken met het 

doel dat zij zich bekeren.  

Met name de volgende thema’s komen daarbij aan de orde: 

 De uitleg van de Bijbel 

 De inrichting van de kerkdienst 

 Vrouwelijke ambtsdragers  

 Huwelijk en samenwonen 

 Homofilie 

Het zal duidelijk zijn dat het eerste punt alles te maken heeft met de volgende vier: hoe lees je de 

Bijbel? Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft daarvoor een aantal fundamentele richtlijnen 

gegeven in de Artikelen 2-7. Daar gaan we dus van uit. 

Als lakmoesproef nemen we een ander thema: schepping en evolutie. 

Er zijn buitenlandse kerken die leden afhouden van het avondmaal, of niet toelaten tot de ambten, 

die niet willen onderschrijven dat de wereld in zes dagen van 24 uur is geschapen. Er worden zelfs 

pogingen gedaan om voor dit creationistisch standpunt een confessionele uitspraak te verkrijgen. 
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De gereformeerde kerken hebben zich nooit voor deze biblicistische manier van Bijbel lezen 

uitgesproken. Gelukkig maar, want dan zouden we met terugwerkende kracht theologen als 

Augustinus, Bavinck en Douma moeten veroordelen. 

De tekst van de Bijbel is de bron van ons geloof, waaruit zich een theologie ontwikkelt die in rapport 

blijft met de tijd. Bij doop en belijdenis vragen we dan ook geen instemming met de tekst van de 

Bijbel, maar met de leer (doctrina) van het Oude en Nieuwe Testament, zoals die in de Apostolische 

Geloofsbelijdenis wordt samengevat.  

Het is de bedoeling en de uitdaging dat wij elkaar zoeken en vinden op dat fundament. Het DNA van 

de Vrijmaking kan ons daarbij helpen om, binnen de veilige omheining van de gereformeerde 

belijdenis, frank en vrij met elkaar in debat te gaan over de aangegeven onderwerpen. 

Uiteraard is de Bijbel de bron van waaruit wij leven en denken. Maar door alle eeuwen heen hebben 

we onze weg moeten zoeken om dit Bijbels onderwijs toe te passen in de situatie van alledag. 

Met name op ethisch terrein verschuiven de thema’s en de toepassing voortdurend. Ik vind het 

persoonlijk, om een voorbeeld te noemen, nog steeds verfoeilijk om aan kansspelen te doen (die 

vroeger reden waren om mensen het avondmaal te onthouden), maar ik zal de kost niet geven aan al 

die kerkleden die tegenwoordig aan loterijen mee doen. 

 

Ik hoop van harte dat onze synode, in tegenstelling tot die van de Christelijke Gereformeerde Kerken, 

geen harde uitspraken doet over ethische of liturgische kwesties. Kerken en kerkleden zullen er geen 

weg mee weten. En het is ook niet nodig als we elkaar vast houden op het fundament dat er wel toe 

doet. 

Hetzelfde geldt voor het al of niet aanvaarden van vrouwelijke ambtsdragers. Zo langzamerhand 

wordt wel duidelijk dat de Bijbel, noch naar de ene, noch naar de andere kant, daarover harde 

uitspraken doet. Bovendien spreekt onze belijdenis zich er niet over uit. Of, om het positief te 

formuleren: Bijbelteksten worden zowel door voor- als tegenstanders gebruikt.  

Wanneer we ons ontworstelen aan de polarisatie, kunnen we wellicht stappen zetten. Bijvoorbeeld 

door de kerken de ruimte te geven deze zaak in een open gesprek met de leden door te spreken. 

Alleen dan kan er een klimaat van vertrouwen groeien, waarbinnen veranderingen van beleid niet 

gevolgd worden door onoplosbare conflicten. 

In ieder geval is het in strijd met het DNA van de Vrijmaking om, als jij jouw gelijk niet haalt, te 

breken met je kerk. Omdat de verschillen het fundament niet raken. 

En daarom moeten die buitenlandse kerken, die ons ultimatief oproepen tot bekering, zichzelf 

beginnen af te vragen of ze het DNA van de Vrijmaking (nog) wel met zich mee dragen. 

 

20170224 Henk Folkers, emeritus predikant van de GKv van Veenendaal-Oost 

Dit artikel wordt ook gepubliceerd in het Gereformeerd KERKBLAD van 10 en 24 maart 2017 
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