
Nieuwe vrijmaking een bovenschriftuur-

lijke gewetensbinding 

Zowel van de zijde van de Gereformeerde Kerken  (Hersteld) als de Gereformeerde Kerken 

Nederland worden leden van de GKV opgeroepen zich vrij te maken en bij hen te voegen. 

Ook enkele predikanten en sommige kerkleden vragen zich af of ze nu de synode de deur 

heeft opengezet voor vrouwelijke ambtsdragers en ook vanwege veranderde hermeneutische 

inzichten, nog langer lid kunnen blijven. Het is onder deze omstandigheden goed om eens 

naar een oude voorganger te luisteren.  

Professor Kamphuis reageerde in 2003 met een ingezonden artikel in het Nederlands Dagblad 

op een oproep tot vrijmaking die naar later ook bleek tot het ontstaan van de Gereformeerde 

Kerken (Hersteld) heeft geleid. Men was destijds verontrust over contacten van de 

Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) met andere kerken van de gereformeerde 

gezindte. Maar met name het kerkelijk beleid rond de zondagsrust, de echtscheiding en de 

liturgie vormden redenen voor afscheiding. Op 20 september 2003 vond een 'landelijke 

vrijmakingsvergadering' in Zwolle plaats en werd een Akte van Vrijmaking of Wederkeer 

voorgelezen. Professor Kamphuis typeerde dat als een misleidend woordgebruik en een actie 

die ons vervreemdt van ons gereformeerde verleden en die in feite een bovenschriftuurlijke 

gewetensbinding is. 

In een ingezonden in het Nederlands Dagblad schreef hij: 

Nieuwe 'vrijmaking' is bovenschriftuurlijke 

gewetensbinding 

Door J. Kamphuis 

Uit de aankondigingen in de pers is duidelijk geworden dat morgen in 

Zwolle een 'openbare vrijmakingsvergadering' zal worden gehouden. Een 

'Akte van Vrijmaking' is volgens de berichten zelfs al klaar. 

De termen zijn dezelfde als bijna zestig jaar geleden, toen op 11 augustus 1944 

in Den Haag onder leiding van ds. Herman Knoop de bekende 

vrijmakingsvergadering werd gehouden, waar prof. K. Schilder (door de 

Utrechtse synode geschorst en afgezet als hoogleraar en als emeritus-predikant 

van de kerk van Rotterdam-Delfshaven) voorlezing deed van een 'Acte van 

Vrijmaking of Wederkeer'. 

De woorden en termen die worden gebruikt zijn dus dezelfde: 'vrijmaking' en 

ook: 'wederkeer'. Maar de zaken verschillen hemelsbreed. 



Waar ging het op 11 augustus 1944 om? Waar ging het prof. Schilder om? Dat is 

meer dan duidelijk. 

Afgewezen werd de binding aan leeruitspraken, die boven-Schriftuurlijk waren 

en die boven onze gemeenschappelijke belijdenis uitgingen. Vooral de 

leeruitspraak over de kinderen van de gelovigen, die krachtens de belofte Gods 

te houden zouden zijn 'voor wedergeboren en in Christus geheiligd', totdat het 

tegendeel zou blijken. We moesten aanvaarden als goddelijke waarheid een 

theologische mening, vooral voorgestaan door dr. A. Kuyper en zijn leerlingen. 

Zo niet, dan greep de synode met harde hand in met schending van het recht van 

de kerken. 

Tegen die 'boven-Schriftuurlijke' binding werd neen gezegd! Er werd geen 

kerkelijk 'neen' gezegd tegen broeders die in verschillende opzichten 

'kuyperiaans' waren in hun denken, maar er weerklonk een 'neen' tegen een 

kerkelijke binding aan een theologische mening: vrijmaking dáárvan! 

Prof. K. Schilder las die 'Acte' voor. Hij was binnen de gereformeerde 

kerkgemeenschap van toen een geducht criticus van meningen en opvattingen 

voorgedragen door A. Kuyper en zijn leerlingen. Hij zag daarin ook grote 

gevaren. Hij kwam op zijn wijze op voor de reformatorische overtuiging inzake 

het verbond van God, inzake de doop van de kinderen der gelovigen, inzake de 

aard van de beloften van het evangelie, in de doop verzegeld, inzake de 

noodzaak en de aard van de zelfbeproeving voor Gods aangezicht. 

Hij was een geducht polemicus. Maar één ding heeft hij nooit gedaan: hij heeft 

zijn kerkgenoten in deze discussies nooit de deur gewezen. Hij begeerde een 

doorgaand gesprek in alle eerlijkheid en openheid. Hij had ook zijn fouten. Maar 

hij maakte niet déze fout: dat hij van de kerk een kring van gelijkgezinden 

maakte. Toen de Amsterdamse synode van 1936 de zaak van de 

'meningsverschillen' op het kerkelijk agendum zette was hem dat een 'zwarte 

dag'. 

Zijn arbeid als deputaat, samen met prof. D.H.Th. Vollenhoven, was over heel 

de linie erop gericht om kerkelijke vrede te bewaren en de kerken ervoor te 

behoeden overhaaste 'leeruitspraken' te doen, waardoor de kerken een secte 

zouden worden. Deze lijn heeft Schilder altijd vastgehouden. 

Over en weer Toen Nederland in mei 1940 door de Duitsers werd bezet en hij 

zich geroepen wist tot de grote strijd tegen het nazisme, de afgoderij van 'ras, 



bloed en bodem', riep hij tegelijk in het eerste artikel dat hij in De Reformatie in 

bezet gebied schreef, op: 'begraaf zo spoedig mogelijk heel de materie', namelijk 

van de behandeling van die meningsverschillen. Laten we dan letten op de 

breed-kerkelijke wijze, waarop prof. Schilder dat journalistieke advies 

onderbouwde: ,,Of er niet hier en daar uitspraken te vinden zijn, die onjuist te 

achten zijn? Geen mens, die er aan twijfelt. Maar ik voor mij twijfel ook geen 

moment er aan dat dit geval zich over en weer voordoet. Niets nu zou onbillijker 

zijn, dan een critisch gebaar naar dézen en niet naar génen kant (....). 

Deskundigen weten, dat tegenover een verschrijving van iemand ter ener 

minstens een evenzeer presbare verschrijving van weer iemand ter anderer zijde 

is te vinden (...). In tijden van nood hebben we eendracht nodiger en ooit. Ware 

eendracht evenwel wordt alleen bereikt in bond met waarheid en 

rechtvaardigheid. Ze k…n o.i. ditmaal gediend worden door de methode van: de 

spons over de lei; want hetgeen hier en daar verkeerd is gezegd verteert zichzelf 

wel.'' 

Er is naar dit advies niet geluisterd. Sterker: prof. Schilder werd van dat niet-

luisteren het eerste slachtoffer: hij zou en moest bukken voor een zogenaamde 

leeruitspraak, waar vandaag de dag niemand z'n hand meer voor in het vuur 

steekt. En toen we 'neen' tegen deze gelegenheids-confessie mochten zeggen, 

toen ging het ons om de rechte vrede en de echte vrijheid in de kerken van 

Christus. 

Ook na de Vrijmaking van 1944 heeft prof. Schilder altijd deze lijn 

vastgehouden. In binnen- en buitenland. Toen in de naoorlogse jaren de 

emigratie naar onder meer de Verenigde Staten op gang kwam en gereformeerde 

emigranten/immigranten aansluiting zochten bij de Protestant Reformed 

Churches, waar prof. H. Hoeksema een invloedrijke figuur was, bleek het al 

gauw dat ze daar alleen maar welkom waren, als ze de theologische meningen 

van prof. Hoeksema onderschreven. Schilder had vr de oorlog ten behoeve van 

Hoeksema veel gedaan, maar nu zette hij al zijn overtuigingskracht ervoor in om 

deze kerken op breed-kerkelijke koers te brengen. Het mocht niet baten. 

Tenslotte legde hij ook hier zijn grote bezwaar neer in een geschrift met de titel: 

Boven Schriftuurlijke binding - een nieuw gevaar. Het is één ongebroken lijn! 

Gewetensbinding 



Zo hebben wij de Vrijmaking van 1944 en volgende jaren verstaan en 

ontvangen. Nu wordt er weer tot 'vrijmaking' opgeroepen. Maar dit 

woordgebruik is in zakelijke zin misleidend. 

Want het tegenovergestelde van '1944' is nu aan de orde. Men heeft over 

bepaalde uitlatingen en meningen zorg, bijvoorbeeld inzake de zondag en haar 

'heiliging'. Nu spreekt men niet in rust door. Maar er zullen kerkelijke 

veroordelingen vallen. En ieder die van de geschiedenis van de kerk maar iets 

weet, beseft dat deze veroordeling (lees: een dergelijke veroordeling) ook 

voorgangers zou treffen als Maarten Luther van Wittenberg (zie zijn Grote 

Catechismus) en Johannes Calvijn van Genève (zie zijn Institutie en zijn 

onderscheiden Catechismi). Nu gaat het er niet om, of er in dit opzicht niet meer 

over de zondag en haar heiliging is te zeggen dan wat wij vinden bij deze beide 

reformatoren. Het gaat er ook niet om of er eventueel aan hun adres geen 

kritische vragen zijn te stellen. Maar ik wil toch graag op 31 oktober a.s. met een 

vrij geweten en in dankbaarheid terug denken aan deze beide hervormers en ze 

niet - achteraf - de kerk-laan uitgestuurd weten! 

Het is misleidend de term 'vrijmaking' te hanteren voor een zaak 

tegenovergesteld aan die van '1944'. Toén ging het tegen gewetensbinding boven 

de Schrift, ook boven de belijdenis uit. Nu gaat het om een gewetensbinding die 

wèl met een vergaand puritanisme verwantschap heeft, maar die de kerk bindt 

boven de Schrift en de kerkelijke confessie uit en zodoende ons vervreemdt van 

ons gereformeerde verleden en van de christelijke eendracht, die we mogen 

ontvangen aan de tafel van het heilig avondmaal. Zondag over een week hopen 

wij het weer te vieren, hier in Ommen: het feest van de door Christus zelf 

geschonken eendracht! 

Om deze eendracht te bewaren is het nodig ons te hoeden voor een misleidend 

woordgebruik. En: 'boven-Schriftuurlijke binding' blijft een levensgroot gevaar. 

Overgenomen uit het Nederlands Dagblad van 19 september 2003.  

Professor Kamphuis was hoogleraar dogmatiek in Kampen 

 


